Versão 1.0

Confiança em cada detalhe
Trabalhamos para oferecer experiências de compra que surpreendam
positivamente o cliente e criem laços permanentes.
Qualidade, pontualidade e grande estoque regulador garantem o
atendimento da sua demanda em prazo mínimo.
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TRILHOS
ESCONDIDOS

Trilho escondido fechamento
Soft extração total

• Sistema oculto com fechamento suave
• Gatilho com regulagem 3D
• Sistema sincronizado de funcionamento
• Instalação em MDF de 15mm ou 18mm

MODELO
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Trilho escondido abertura
Toque extração total
- Gatilho com regulagem 3D
- Sistema sincronizado de fechamento
- Modelos com extração total e parcial
- Sistema oculto com fechamento suave
- Instalação em MDF de 15mm ou 18mm
- Capacidade de carga: 35 kg
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• Sistema oculto com abertura por toque
• Dispensa puxador
• Gatilho com regulagem 3D
• Sistema sincronizado de funcionamento
• Instalação em MDF de 15mm ou 18mm

MODELO
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Trilho escondido
fechamento Soft
extração parcial

Gaveta Openbox

MODELO

• Sistema oculto com fechamento suave
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Trilho escondido fechamento
Normal extração parcial
Kit extensor para gaveta Openbox 204mm
Branco e Metálico

Kit extensor para gaveta Openbox 164mm
Branco e Metálico

• Extensão total
• Sistema oculto com fechamento suave
• Montagem com parafuso
MODELO

• Sistema oculto
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• Capacidade de carga: 35kg

MODELO
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• Cores: prata metálico e branco
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TRILHOS TELESCÓPICOS
SOFT E TOQUE

Trilho telescópico
fechamento Soft

MODELO
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MODELO
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• Sistema com fechamento
suave
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(mm)
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(mm)
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Trilho telescópico
abertura Toque
- Peças que respondem ao comando com
suavidade e silêncio

- Trilho com rolamento de esfera de aço
- Largura de 45mm
- Instalação: 12,7mm removível
- Montagem: com parafuso
- Capacidade de carga: 35kg

• Sistema com abertura por toque

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

• Dispensa puxador
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TRILHOS
TELESCÓPICOS

Trilho telescópico
Inox

• Trilho com rolamento de esfera de aço inox 304
• Largura: 45mm
• Largura de instalação:12,7mm removível

MODELO

• Capacidade de carga: 45Kg
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Trilho telescópico
Normal S
- Soluções mais duráveis em Trilhos Telescópicos
- Trilho com rolamento de esfera de aço
- Montagem com parafusos
- Trilho Telescópio com extração total, limitador de saída e
mecanismo contra escape.

• Largura: 45mm
• Largura de instalação:12,7mm
• Capacidade de carga: 50kg
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Trilho telescópico
Normal

Trilho telescópico
Normal Life

• Largura: 45mm
• Largura de instalação:

mm removível

MODELO
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• Capacidade de carga: 45kg

• Largura: 45mm
• Largura de instalação: 12,7mm
removível

MODELO
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• Capacidade de carga: 35kg

Trilho telescópico
Light

Trilho telescópico
Light Life

• Largura: 35mm
• Largura de instalação: 12,7mm
removível
• Capacidade de carga: 35kg
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• Largura: 35mm
MODELO
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• Largura de instalação: 12,7mm
removível
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• Capacidade de carga: 25kg
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Trilho telescópico Life
para porta pano

Trilho telescópico Slim

• Largura: 35mm
• Largura de instalação: 10mm removível

MODELO

• Capacidade de carga: 20kg

400
(mm)
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• Largura: 30mm

• Largura: 30mm
• Capacidade de carga: 20Kg

MODELO

Trilho telescópico
Mini Light Life

Trilho telescópico
Mini Light Life Black

• Largura de instalação: 12,0mm removível

• Largura: 27mm
• Largura de instalação: 12,7mm removível
• Capacidade de carga: 20kg
• Extração parcial

MODELO
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• Capacidade de carga: 20Kg
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Confiança em cada projeto
O que torna o seu projeto único é o cuidado que ele recebe
desde a concepção. A correta adequação dos componentes
com a vocação dos móveis, é fundamental para o design moveleiro,
transmitindo funcionalidade e longevidade a cada peça.

ARTICULADORES
OPENFIELD

Suporte articulador
Open Multistop

Regulagem de altura
• Abertura de 90°
• Mecanismo em aço e braço em alumínio
• Suporte para porta de madeira e alumínio
• Montagem com parafusos
• É necessário o uso de dobradiças na articulação
• Fechamento suave das portas

Articulador Suave Prata

• Sistema multistop a partir de 45 graus de
abertura

- &YDFMFOUFBDBCBNFOUPFUPUBMDPOUSPMFEFQPSUBT
- Material em aço
- Suporte para portas de madeira e alumínio
- Montagem com parafusos

• Abertura de 75° a 110°
• Material em aço
• Montagem com parafusos
• É necessário o uso de dobradiças com pistão
• Sistema com fechamento suave
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• Capacidade de carga 4KG
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Articulador Suave Bronze

Pistão Articulador

• Abertura de 75° a 110°

• Abertura de 75° a 110°

• Material em aço

• Material em aço

• Montagem com parafusos

• Sistema com fechamento suave

• É necessário o uso de dobradiças com pistão

• Montagem com parafusos

• Sistema com fechamento suave

• É necessário o uso de dobradiças na articulação

• Capacidade de carga 4KG

MODELO
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(N) = Newton

Pistão a Gás

Pistão a Gás Branco

• Abertura de

a 110

• Material em aço
• Suporte para porta de madeira e alumínio
• Montagem com parafusos
• É necessário o uso de dobradiças na articulação
• Abertura de 75° a 110°
MODELO
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(N) = Newton
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• Material em aço
• Suporte para porta de madeira e alumínio
• Montagem com parafusos
• É necessário o uso de dobradiças na

MODELO
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Pistão Força Inversa

Mini Pistão a Gás

• Abertura de 90° a 110°

• Abertura de

• Material em Aço

• Material em aço

• Suporte para porta de madeira e alumínio
• Montagem com parafusos

• Suporte para porta de madeira e alumínio
MODELO
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• É necessário o uso de dobradiça na articulação

30
(N)

(N) = Newton

50
(N)

80
(N)

• Montagem com parafusos
• É necessário o uso de dobradiças na articulação

(N) = Newton

Pulsador Magnético

Pistão Força Inversa Branco

• Abertura de 90° a 110°

Modelos:

• Material em Aço

• Sobrepor Branco

• Suporte para porta de madeira e alumínio
• Montagem com parafusos

a 110

MODELO
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• É necessário o uso de dobradiça na articulação

• Sobrepor Cinza
• Embutir Cinza

(N) = Newton
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DOBRADIÇAS
OPENFIELD

Dobradiça com
pistão Clip On
Caneco 35 Alta

Dobradiça com pistão
Clip On Caneco 35
Super Alta

Dobradiça com
pistão Clip On
Caneco 35 Reta

- Diâmetro do caneco 35mm
- Para portas com espessura a partir de 15mm
- Material em aço
- Modelos com pistão
- Fechamento suave das portas

• Dobradiça com pistão, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada
• Montagem rápida, ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidade
• Ângulo de abertura 105º • Diâmetro do caneco: 35mm
• Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15mm
• Material em aço • Acompanha conjunto de capas e parafusos
23
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Dobradiça Aço Inox 304
com pistão - Clip On
Caneco 35 - Alta

*não acompanha capas e parafusos

Dobradiça Aço Inox 201
com pistão - Clip On
Caneco 35 - Alta

Dobradiça Aço Inox 201
pistão Clip On
Caneco 35 - Super Alta

Dobradiça Aço Inox 304
pistão Clip On
Caneco 35 - Super Alta

Dobradiça Aço Inox 304
pistão Clip On
Caneco 35 - Reta
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*não acompanha capas e parafusos

Dobradiça Aço Inox 201
pistão Clip On
Caneco 35 - Reta

• Dobradiça com pistão Aço Inox 304, garante o fechamento da porta de forma suave e delicad
• Montagem rápida, ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidad

• Dobradiça com pistão Aço Inox 201, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada
• Montagem rápida, ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidade
• Ângulo de abertura 100º • Diâmetro do caneco: 35mm

• Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15mm

• Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15mm
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Dobradiça com pistão Clip On Life Caneco 35
Alta

*não acompanha capas e parafusos

Dobradiça com pistão Clip On Life Caneco 35
Super Alta

Dobradiça com pistão Clip On Life Caneco 35
Reta

• Dobradiça com pistão, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada
• Montagem rápida, ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidade
• Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15mm
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Dobradiça com pistão
Calço fixo Life
Caneco 35 - Alta

*não acompanha capas e parafusos

Dobradiça com pistão
Calço fixo Life
Caneco 35 - Super Alta

Dobradiça com pistão
Calço fixo Life
Caneco 35 - Reta

• Dobradiça com pistão, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada
• Ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidade
• Ângulo de abertura 100º • Diâmetro do caneco: 35mm
• Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15mm
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Dobradiça com

Dobradiça com

Caneco 35 Alta

Caneco 35 Reta

Dobradiça
com pistão
Caneco 35

• Dobradiça com pistão, garante o fechamento da porta de forma suave e delicad
• Montagem rápida, ajuste integrado do recobrimento da porta e ajuste de profundidad
• Ângulo de abertura 95º • Diâmetro do caneco: 35mm • Menor profundidade de furo para
• Dobradiça com pistão, garante o fechamento da porta de forma suave e delicada • Montagem rápida

Dobradiça

Dobradiça

Caneco 35 Alta

Caneco 35 Reta

portas com espessura a partir de 15mm • Material em aço

• Menor profundidade de furo para portas com espessura a partir de 15 mm • Material: Aço
29
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RODÍZIOS
OPENFIELD

Rodízios Roda
achatada com freio

Rodízios Roda
achatada sem freio

35mm
Capacidade de carga: 40Kg

Capacidade de carga: 40Kg

Rodízios Roda achatada
c/ rolamento com freio

Rodízios Roda achatada
c/rolamento sem freio

50mm
Capacidade de carga: 50Kg

Capacidade de carga: 50Kg

- Material em aço
- Roda em PU - Poliuretano Termoplástico
- Transparente

Rodízios Roda achatada
c/ rolamento com freio

Rodízios Roda achatada
c/rolamento sem freio

- Núcleo em acrílico ou rolamento
- Base Giratória
- Acabamento Niquelado ou Zincado

75mm
Capacidade de carga: 80Kg
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Capacidade de carga: 80Kg
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Rodízios Open com freio

Rodízios Open sem freio

Rodízios Zincado
com freio

Rodízios Zincado
sem freio

35mm

35mm
Capacidade de carga: 30Kg
Capacidade de carga: 40Kg

Capacidade de carga: 30Kg

Capacidade de carga: 40Kg

50mm

50mm
Capacidade de carga: 40Kg
Capacidade de carga: 50Kg

Capacidade de carga: 50Kg

75mm

75mm
Capacidade de carga: 80Kg
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Capacidade de carga: 40Kg

Capacidade de carga: 80Kg

Capacidade de carga: 50Kg

Capacidade de carga: 50Kg
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