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Passo 4
Fixar guiador conforme
indicado abaixo.
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Passo 3
Fixar o parador conforme
indicado abaixo.
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Passo 1
Fixar as roldanas realizando furos
nos cantos superiores da porta
conforme dimensões abaixo.

Passo 2
Fixar o suporte do perfil
confome distância
indicada abaixo.

KIT PORTA DE CORRER
Disponivel nas cores:
Natural         Preto
Branco         Marrom

Atenção
Embora este manual ofereça informações suficientes
para correta instalação, recomedamos que o serviço

seja feito por mão de obra especializada e qualificada.

www.perfmax.com.br
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1 peça
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1,6m, 2m e 3m
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2 peças

2 peças

2 peças

6 peças
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KIT PORTA DE CORRER
COM SUPORTE

KIT PRÁTICO KIT BAGUETE

KIT PORTA DE CORRER
SEM SUPORTE

www.perfmax.com.br


	1 F
	Vista de desenho15
	Vista de desenho18
	Vista de desenho19
	Vista de desenho20
	Vista de desenho21
	Vista de desenho22
	Vista de desenho23
	Vista de detalhe F (1 : 2.5)
	Vista de detalhe G (1 : 2.5)
	Vista de desenho165

	1 V
	Vista de desenho61
	Vista de desenho62
	Vista de desenho64
	Vista de desenho65
	Vista de desenho66
	Vista de desenho67
	Vista de desenho68
	Vista de desenho69
	Vista de desenho70
	Vista de desenho71
	Vista de desenho72
	Vista de desenho73
	Vista de desenho74
	Vista de desenho133
	Vista de desenho150
	Vista de desenho152
	Vista de desenho153
	Vista de desenho154
	Vista de desenho155
	Vista de desenho156
	Vista de desenho157
	Vista de desenho158
	Vista de desenho159
	Vista de desenho160
	Vista de desenho161
	Vista de desenho162
	Vista de desenho163
	Vista de desenho164


