Lixeiras - Elementos extraíveis

Lixeiras
As lixeiras, disponíveis em diversos tamanhos, permitem uma organização essencial e esteticamente funcional.
A gaveta Lineabox, bem como os recipientes são fornecidos em kits pré-montados, a montagem é simples, rápida e feita
facilmente sem a utilização de qualquer ferramenta.
O movimento fluido e linear da gaveta é garantido pela corrediça Shelf com extração total, pré-montados sobre uma estrutura
de aço.

Embalagem individual
LARGURA DA BASE

CÓDIGO

CAIXA

Largura da base 450 mm

AKWBAX_05000450

1 kit completo

Largura da base 600 mm

AKWBAX_05000600

1 kit completo

Largura da base 900 mm

AKWBAX_05000900

1 kit completo

Largura da base 1200 mm

AKWBAX_05001200

1 kit completo

Composição do código (exemplo):

AKWBAX605000450
Largura da base
1 = Branco

0450

6 = Titânio

0600

C = Champanhe

0900

I = Inox

1200
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Lixeiras - Base 450 mm
Kit composto de:
- 2 corrediças Shelf 65559, comprimento 500 mm, pré-montados
sobre uma estrutura de aço
- Parafusos para frente em madeira ø 4 x 35 mm
- Gaveta Lineabox completamente montada
- Porta recipientes estruturado em aço
- 2 recipientes porta resíduos em plástico de 24 litros
Informações técnicas:
- Regulagem frontal da gaveta através dos clips de engate
das corrediças
- Regulagem lateral, vertical e da inclinação no quadro guia
Acabamentos:
- Porta recipientes: Titânio
- Recipientes porta resíduos: Antracito
- Base da corrediça: Cinza
- Laterais Lineabox: Inox, Champanhe, Titânio e Branco

=

Componentes
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350

=

490

440

Espaço utilizado pela corrediça Shelf extração total

Lixeiras - Base 600 mm
Kit composto de:
- 2 corrediças Shelf 65559, comprimento 500 mm, pré-montados
sobre uma estrutura de aço
- Parafusos para frente em madeira ø 4 x 35 mm
- Gaveta Lineabox completamente montada
- Porta recipientes estruturado em aço
- 2 recipientes porta resíduos em plástico de 18 litros e 1 de 12 litros
- 1 recipiente porta objeto em plástico
Informações técnicas:
- Regulagem frontal da gaveta através dos clips de engate
das corrediças
- Regulagem lateral, vertical e da inclinação no quadro guia
Acabamentos:
- Porta recipientes: Titânio
- Recipientes porta resíduos: Antracito
- Recipiente porta objeto: Antracito
- Base da corrediça: Cinza
- Laterais Lineabox: Inox, Champanhe, Titânio e Branco

=

500

390

340

Espaço utilizado pela corrediça Shelf extração total

=

Componentes
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Lixeiras - Base 900 mm
Kit composto de:
- 3 corrediças Shelf 65559, comprimento 500 mm, pré-montados
sobre uma estrutura de aço
- Parafusos para frente em madeira ø 4 x 35 mm
- Gaveta Lineabox completamente montada
- Porta recipientes estruturado em aço
- 3 recipientes porta resíduos em plástico de 18 litros e 1 de 12 litros
- 2 recipientes porta objeto em plástico
Informações técnicas:
- Regulagem frontal da gaveta através dos clips de engate
das corrediças
- Regulagem lateral, vertical e da inclinação no quadro guia
Acabamentos:
- Porta recipientes: Titânio
- Recipientes porta resíduos: Antracito
- Recipientes porta objeto: Antracito
- Base da corrediça: Cinza
- Laterais Lineabox: Inox, Champanhe, Titânio e Branco

=

Componentes
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800

=

390

340

Espaço utilizado pela corrediça Shelf extração total

Lixeiras - Base 1200 mm
Kit composto de:
- 3 corrediças Shelf 65559, comprimento 500 mm, pré-montados
sobre uma estrutura de aço
- Parafusos para frente em madeira ø 4 x 35 mm
- Gaveta Lineabox completamente montada
- Porta recipientes estruturado em aço
- 4 recipientes porta resíduos em plástico de 18 litros e 1 de 12 litros
- 5 recipientes porta objeto em plástico
Informações técnicas:
- Regulagem frontal da gaveta através dos clips de engate
das corrediças
- Regulagem lateral, vertical e da inclinação no quadro guia
Acabamentos:
- Porta recipientes: Titânio
- Recipientes porta resíduos: Antracito
- Recipientes porta objeto: Antracito
- Base da corrediça: Cinza
- Laterais Lineabox: Inox, Champanhe, Titânio e Branco

=

1100

390

340

Espaço utilizado pela corrediça Shelf extração total

=

Componentes
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Lixeiras - instrução de montagem

Apoiar o quadro guia na base do móvel.

Posicionar no cento do móvel com ajuda da
referência frontal.
Os pés dianteiros alinhados com o topo da base
do móvel servem de referência para o
posicionamento em profundidade.

Parafusar todos os pés com os parafusos
fornecidos no kit (ø 4 x 18 mm).

Pré-furar a frente da gaveta utilizando
o gabarito fornecido.
A posição correta se obtém utilizando
as referências do centro da frente e da
cobertura (D) da base do móvel.

D
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Utilizando os pré-furos, parafusar a gaveta
na frente com os parafusos fornecidos no kit
(ø 4 x 35 mm).

Inserir a gaveta no móvel até o seu engate na
corrediça.

Inserir a grade porta recipientes.

Inserir os recipientes porta lixo.
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Lixeiras - Regulagens
Um sofisticado e elaborado sistema de regulagens permite a movimentação da frente em qualquer direção.
Os valores das regulagens estão acima dos padrões de mercado.
Todas as operações podem ser efetuadas com a gaveta montada.

Regulagem inclinação lateral (+8 mm)
Agir nos reguladores da direita ou da esquerda para regular a inclinação lateral da frente.
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Regulagem inclinação lateral (+8 mm)
Agir em todos reguladores para regular verticalmente a frente.
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Lixeiras - Regulagens
Regulagem inclinação frontal (±2°)
Agir nos reguladores dianteiros ou traseiros para regular a inclinação frontal.

Regulagem frontal - Clip com 3 regulagens (±2 mm)
Gire a roda preta no sentido interno ou externo da gaveta para aumentar ou diminuir a área entre a frente
e a lateral.
No clip é indicada a posição 0
Esta operação se efetua sem o uso de ferramentas.

± 2 mm
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Regulagem lateral (±6 mm)
Soltar os parafusos indicados para efetuar a regulagem lateral da frente.
Reapertar os parafusos de fixação após efetuado o ajuste.
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Lixeiras - Acessórios
SCCX83H9

Placa personalizada com a logo estampada

SCXX83H9

Placa personalizada com a logo serigrafada

AMSRX33

Suportes para fundo da gaveta
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Acabamentos
Branco

Titânio

Champanhe

Inox
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Elementos extraíveis
Elementos extraíveis para a organização interna de balcões e móveis aéreos de cozinha.
Completamente pré-montados, de fácil e intuitiva montagem, permitem transformar também pequenos vãos em úteis
porta-garrafas e práticos porta-temperos.

Embalagem simples
LARGURA MÓVEL

CÓDIGO

CAIXA

Largura móvel 150 mm

AKEEDX_05000150

1 kit completo (corrediças para lateral direita)

Largura móvel 150 mm

AKEESX_05000150

1 kit completo (corrediças para lateral esquerda)

Largura móvel 300 mm

AKEEDX_05000300

1 kit completo (corrediças para lateral direita)

Largura móvel 300 mm

AKEESX_05000300

1 kit completo (corrediças para lateral esquerda)

Composição código (exemplo):

AKEEDX105000150
1 = Branco

Largura móvel

6 = Titânio

0150

C = Champagne

0300

I = Inox
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Elementos extraíveis - Balcão e móvel suspenso 150 mm
Kit composto de:
- 2 corrediças Futura 6555 extração total, comprimento 500 mm,
para fixar na lateral direita ou na lateral esquerda do móvel
- Parafusos para frente em madeira ø 4 x 35 mm.
- 2 gavetas Lineabox completamente montados, pré-montados
sobre um quadro portante.
Informações técnicas:
- Regulagens frontal, vertical e lateral com os clips para engate
das corrediças.
- Para móveis com laterais de espessura mín. 15 mm máx. 19 mm.
Acabamentos:
- Lateral Linebox: Inox, Champanhe, Titânio e Branco.

Espaços utilizados com corrediças Futura extração total

69.8

9

160

481

443

372

82.4

150

18

481

9

160

69.8

Elementos extraíveis - Balcão e móvel suspenso 300 mm
Kit composto de:
- 2 corrediças Futura 6555 extração total, comprimento 500 mm,
para fixar na lateral direita ou na lateral esquerda do móvel
- 1 corrediça Shelf 655559, comprimento 500 mm, para fixar na base
do móvel.
- Parafusos para frente de madeira ø 4 x 35 mm.
- 2 gavetas Lineabox completamente montados, pré-montados
sobre um quadro portante.

443

372

82.4

Informações técnicas:
- Regulagens frontal, vertical e lateral com os clips para engate
nas corrediças.
- Para móveis com laterais de espessura mín. 15 mm máx. 19 mm.
Acabamentos:
- Lateral Linebox: Inox, Champanhe, Titânio e Branco

Espaços utilizados com corrediças Futura extração total e corrediça Shelf extração total

150

9

217

146

481

460

386

238

215.4

220
300
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Elementos extraíveis - Balcão e móvel suspenso 150 mm - Acessórios
AKCCMT_03000150
Gaveta central
Para fixar na frente, utilizando os pré-furos, através do gancho frontal e parafusos (ø 3.5 x 20 mm) fornecidos no kit.
Acabamentos:
- Lateral Linebox: Inox, Champanhe, Titânio e Branco.

160

481

271

205

300

150
20

9

Elementos extraíveis - Acessórios
SCCX83H9

Placa personalizada com a logo estampada

SCXX83H9

Placa personalizada com a logo serigrafada

21

Elementos extraíveis - Acabamentos Lineabox
Branco

Titânio

Champanhe

Inox

22

Notas
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ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

SALICE UK LTD.

DEUTSCHE SALICE GMBH

SALICE AMERICA INC.

SALICE FRANCE S.A.R.L.

SALICE CANADA INC.

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

SALICE CHINA
(SHANGHAI) CO. LTD.

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

Conteúdo digital:
• Prospecto técnico em Pdf
• Vídeo

Reservamo-nos o direito de modificar as especificações técnicas.
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RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

