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WARICORNER
Dimensões do armário

Largura externa mín. : 900 mm
Profundidade interna mín. : 485 mm
Altura interna mín. : 530 mm

Dimensões de montagem
Alturas:
WACO 2 530 mm (4 cestos)

Dimensões dos cestos (Opala, Safira, Premea e Scalea)
Largura Profund. Altura 
do cesto do cesto do cesto 

Cesto frontal 450 305 75
Cesto armário 430 370 75

Modelo
Ferragem : corrediça de saída total

Capacidade de carga dos cestos:
Cestos frontais 5 kg 
Cestos traseiros 12,5 kg 

Amortecedores: disponível como opcional

Cestos : Opala, Safira, Premea e Scalea
Crómio
RAL 9006 prata verniz incolor
RAL 9010 branco

Patente registada
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Cesto Safira

Cesto Opala

Cesto Scalea

Cesto Premea

Desenho: compartimento 
deslizante esquerdo
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1 Montagem da guia do fundo
Parafusar a guia do fundo a 
418 mm da borda dianteira do 
armário e a 28 mm do lado 
esquerdo (direito no modelo 
direito) do armário com 10 
parafusos na subestrutura.
Material de fixação:
Parafusos de cabeça redonda 
4.0 x 16 ou parafusos tipo 
Euro 6.3 x 11

2 Montagem da guia lateral
Parafusar a guia lateral no lado
do armário a 2 mm da borda 
dianteira do mesmo, 
com 7 parafusos.
Material de fixação:
Parafusos de cabeça redonda 
4.0 x 16 ou parafusos tipo 
Euro 6.3 x 11 

3 Montagem do suporte do 
cesto na guia do fundo
Introduzir o suporte do cesto 
centralizado nos recortes 
presentes na guia do fundo.
Atenção para que todos os 
roletes estejam dentro das 
guias!
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Substrutura

Parafusos de cabeça redonda 4.0 x
16 ou parafusos tipo Euro 6.3 x 11

Guia do fundo

Guia do fundo

Lado do armário
”esquerdo"

Substrutura

Borda dianteiro do
armário

Lado do armário ”esquerdo"

Guia lateral
Parafusos de cabeça redonda 4.0 x 16
ou parafusos tipo Euro 6.3 x 11

Guia lateral

Guia lateral

Borda dianteiro do
armário

embaixo em cima

Guia do fundo

Substrutura

Suporte do cesto

Desenho: compartimento 
deslizante esquerdo

Substrutura
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4 Montagem do 
compartimento deslizante
Introduzir o compartimento 
deslizante ligeiramente inclina-
do na bucha de flange superior
da guia lateral, prestar atenção
para que o rolete de guia 
traseiro permaneça dentro 
da guia.
Agora colocar o compartimento
deslizante em posição recta e 
introduzir na bucha de flange 
inferior da guia lateral.
Como garantia pressionar a 
tampa de protecção com o clip 
de bloqueio integrado sob a 
bucha de flange.
Material de fixação:
Buchas de flange
Tampa de protecção com clip 
de bloqueio

5 Montagem da articulação
Empurrar a articulação sobre o
rolete, parafusar no suporte do
cesto e no compartimento des-
lizante, com os parafusos que 
acompanham o produto.
Material de fixação:
Casquilhos de apoio
Parafusos de cabeça 
redonda M5 x 12

Importante para a limitação 
da abertura:
De seguida colocar a peça de 
plástico na articulação e 
parafusar com o parafuso tipo 
Euro fornecido.
Material de fixação:
Peça de plástico
Parafuso tipo Euro 6,3 x 11

Guia lateral

Compartimento deslizante

Bucha de
flange

Bucha de
flange

Clip de bloqueio

Bucha de
flange

Guia lateral

Peça de plástico

Peça de plástico

Peça de plástico
Peça de plástico



Reservados os direitos de efectuar alterações técnicas, a serviço do progresso tecnológico.

Todas as medidas em mm. 

xz
33

6

A
B
C

A

B

C

6 Quando existem rebaixos para 
dobradiças interiores reguláveis na 
porta, estas podem ser fechadas 
com tampas para dobradiças interi-
ores reguláveis. Caso necessário 
pode-se parafusar a placa adapta-
dora directamente nestas tampas.
Para finalizar:
As tampas para dobradiças interi-
ores reguláveis não acompanham o
produto e devem ser encomen-
dadas separadamente.

7 Montagem da porta
Abrir furos prévios e parafusar as 
placas adaptadoras na porta, como 
mostra o esquema.
Material de fixação:
Parafusos de cabeça redonda 
4.0 x 20 ou 
parafusos tipo Euro 6.3 x 15

8 Ajuste da porta
Soltar os parafusos de fixação (1). 
Ajustar o excêntrico (2) girando 
para a esquerda ou direita.Deslocar
a frente no sentido horizontal.
Mover a frente para cima ou para 
baixo, girando o excêntrico (3).
A régua adaptadora intermédia do 
WariCorner 4 não tem excêntrico. 
Por meio dos parafusos (4 e 5) 
pode-se reajustar a posição angu-
lar. Com o parafuso (6) pode-se aju-
star o ângulo vertical da frente.
Para finalizar:
As tampas de protecção não 
acompanham o produto e devem 
ser encomendadas separadamente.

9 Ajuste do ângulo de abertura 
da porta
O ângulo de abertura da porta der 
Tür é ajustado soltando-se o para-
fuso A. Então empurrar a peça de 
plástico sobre B ou C e apertar 
novamente.

10 Fixação dos cestos
Prender os cestos maiores com 
os clips de fixação no suporte do 
cesto.
Prender os cestos mais pequenos 
com os clips de fixação no compar-
timento deslizante.

Placa adaptadora

Parafusos de cabeça redonda 4.0 x 20
ou parafusos tipo Euro 6.3 x 15

Porta

de acordo com a largura da frente
375/425/525

Placa adaptadora

WariCorner 2

x = 22,5 mm + abertura da porta
z = 106 mm + abertura da porta

Cesto

Porta

Articulação

Clips de fixação

Cesto
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Placa adaptadora
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