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Dispositivo magnético

Contra-fecho
Opções:

Por inserção

Com adesivo

Aplicação dos engates

Medidas de instalação
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DISPOSITIVO MAGNÉTICO ACIONADO ATRAVÉS

TOQUE

Portas de madeira ou alumínio
DISPOSITIVO PUSH MAGNÉTICO

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

GIVI MOBILI ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS LTDA.

www.givimobili.com.br

Rua João Bettega, 4.800, Módulo V - CEP 81350-000 - CIC - Curitiba - PR

Fone: (41) 3906-8080      FAX: (41) 3906-8008 

Para portas Para portas
com altura até 1000mm
(dispositivo preto)

Push de inserção ou com adesivo

Push de inserção - portas de madeira

Push com adesivo - portas de alumínio

(dispositivo laranja)
com altura acima de 1000mm

Não utilizar com pistões para elevação.

ŸDispositivo para dobradiça Push dispensa puxador;
ŸFixação embutida ou com adaptador;
ŸFixação do contra-fecho com adesivo ou por inserção.

Engate de adesivo

Engate de inserção

Corpo do Push

Corpo do Push
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1- Unir o corpo do dispositivo
com o engate de inserção.

2- Fechar a porta levemente 
para que a ponta do engate 
marque a porta. Em seguida,
abra a porta e aplique o engate
posicionando-o contra a porta.

1- Unir o corpo do dispositivo
com o engate de adesivo.

2- Remover a proteção da parte
adesiva e fechar a porta.

O adesivo ficará colado na 
porta. Em seguida, abra a porta
e pressione o adesivo para 
maior aderência.

Antes da aplicação, limpar
a superfície onde o adesivo 
será aplicado.

Quando utilizado o adaptador para
instalação, inserir frontalmente o 
corpo do dispositivo no adaptador.

Fixar o adaptador no chapéu, 
base ou lateral do móvel.

O nosso serviço de assistência técnica está a disposição para quaisquer 
esclarecimentos que se façam necessários.
Nos reservamos o direito de modificar as especificações técnicas sem aviso 
prévio. 

ACESSÓRIOS 

ADAPTADOR

D

DD+6

D = Recobrimento
S = Espessura da lateral

T = Espessura da porta
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