
Adoramos o movimento.
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Todos o fazem: adoram o movimento.

As pessoas simplesmente gostam de o fazer. Fazem-no no seu 
tablet. Fazem-no no seu smartphone. A estética revolucionária 
de fazer deslizar algo virtualmente com os dedos fascina milhões 
de pessoas: um movimento suave e fluido com o simples toque 
de dedo. Mas o fazer deslizar na realidade também está na moda. 
Carros verdadeiramente práticos têm elementos que deslizam: 
uma porta de correr, um teto de correr que traz ar fresco e uma 
sensação de liberdade. E em casa fazemos deslizar cortinas e 
portas, como divisórias de espaço ou então nos móveis.

Adoramos o movimento. E temos muitas razões para isso.

No design de móveis, o deslizar dos mecanismos de correr 
também fascina as pessoas. Uma pesquisa de mercado que a 
Hettich mandou fazer no início de 2013 comprova isso mesmo. 
Potenciais compradores de móveis foram inquiridos sobre como 
avaliam portas de correr em comparação com outros sistemas de 
abertura.

No caso dos sistemas para portas, os consumidores dão 
especial ênfase a três aspetos:

· Ergonomia 
· Design 
· Funcionalidade

Os sistemas para portas de correr da Hettich satisfazem 
estas expectativas de forma excecional.
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... quando abertas, não estão no 
   caminho.

…  requerem pouco espaço 
ao abrir/fechar.

... são fáceis de abrir.

... são fáceis de fechar.

…  são especialmente apropriadas 
para a habitação sem barreiras.

Portas de correr
Portas de batente convencionais
Portas abatíveis

Vantagens ergonómicas,  
que os consumidores veem nas portas de correr.

concordo  
plenamente

discordo
totalmente

Valor médio de todas as 205 pessoas inquiridas.
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Vantagens das portas de correr

É no dia-a-dia que as portas de correr mostram as suas 
vantagens. Em termos de ergonomia e conforto, a gran-
de maioria dos consumidores acha as portas de correr 
superiores. E eles têm toda a razão: quando abertas, as 
portas de correr nunca representam um obstáculo, mes-
mo que seja em pontos de passagem estreitos.  
Nos armários de parede nunca existe o perigo de a pes-
soa se ferir numa porta aberta. Além disso, as portas de 
correr são fáceis de usar, sem ser preciso a pessoa esticar-
se ou desviar-se delas.

Ergonomia
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…  podem ser usadas 
como elementos de 
design de grande 
superfície.

No que se refere ao design, as portas de correr  
são as mais valorizadas pelos clientes finais.

Portas de correr
Portas de batente convencionais
Portas abatíveis

concordo  
plenamente

discordo
totalmente

Valor médio de todas as 205 pessoas inquiridas.
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Decorar com portas de correr

As portas de correr permitem aplicar nos móveis a 
arquitetura moderna e generosa do espaço interior no qual 
se encontram. As portas de grande superfície contribuem 
para uma conceção purista de interiores, especialmente 
com os sistemas de portas de correr niveladas à face 
com as frentes. Sistemas de portas de correr modernos 
convencem pelas folgas estreitas, que ainda são reduzidas 
ao seu mínimo usando as frentes de grande formato. 
O ajuste fino confortável assegura um resultado de 
montagem impecável com padrão de folgas perfeito.

Design
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51

35

23

22

Os consumidores têm exigências concretas à  
funcionalidade de portas de armários.

Conforto de abertura/fecho

Pouco ruído/amortecimento

Fiabilidade

Suavidade de deslize

Indicações independentes de 205 inquiridos em percentagem.  
São permitidas respostas múltiplas.
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O que se espera de boas portas de armários

Em relação às portas de armários, a maioria dos consu-
midores dá grande importância aos aspetos funcionais, 
especialmente ao conforto de abertura e fecho. A grande 
vantagem do movimento linear, que as portas de correr 
oferecem, deve estar aliada a um esforço mínimo ao abri-
-las. Também se espera um amortecimento confortável 
que permita fechar as portas de forma suave e silenciosa. 
Por último, um sistema de portas de correr perfeito deve 
ser caracterizado por um movimento excecionalmente 
suave e acabamentos de qualidade fiável.

Funcionalidade
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TopLine MTopLine L

SysLine S

SlideLine M

TopLine XL

SlideLine 55 Plus

InLine XL
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As portas de correr transformam-se em moda no 
design de móveis

É recetível a novas modas? Então abrem-se novas portas 
para si e o seu sucesso. Neste caso concreto, abrem-se 
para os lados. Seja para móveis para o quarto de dormir, a 
sala de estar, o escritório ou a cozinha – a Hettich ofe-
rece-lhe sistemas inovadores para portas de correr, que 
combinam perfeitamente com as suas ideias.

E o que acha de uma nova paixão? Bem-vindo à Hettich.

Tendências tornam-se moda
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TopLine M

O caminho fácil para a porta de correr

TopLine M facilita a instalação de portas de correr, 
mesmo para montadores inexperientes. O perfil de 
deslize subtil cabe diante de corpos de móveis padrão 
com portas de batente convencionais e também é ade-
quado para a adaptação a armários existentes – uma 
forma facílima de mudar de portas de batente con-
vencionais para portas de correr! Opcionalmente, os 
elementos da porta podem ser abertos nivelados, po-
dendo-se inserir gavetas interiores sem distanciamento.

Resumo dos dados técnicos

· Sistema para portas de correr de 2 vias de guia  
  superior
· Posição da porta a cobrir meia ilharga
· Para portas de madeira
· Peso da porta até 35 kg
· Altura da porta até 2300 mm
· Largura da porta de 500 - 1250 mm
· Espessura da porta de 15, 16, 18, 19 mm
· Regulação da altura de +/- 2 mm
· Amortecimento Silent System no sentido de fecho
· Testado de acordo com a norma EN 15706, nível 1
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TopLine L

Resumo dos dados técnicos

· Sistema para portas de correr de 2 vias de guia superior
· Posição da porta a cobrir meia ilharga
· Para portas em madeira ou portas com moldura em 
  alumínio
· Peso da porta até 50 kg
· Altura da porta até 2600 mm
· Largura da porta de 700 - 1500 mm
· Espessura da porta de 16, 18, 19, 22, 25, 40 mm
· Regulação da altura de +/- 3 mm
·  Amortecimento Silent System no sentido de fecho e 
de abertura

· Montagem rápida das peças guia
· Testado de acordo com a norma EN 15706, nível 3

Um multitalento com qualidades impressionantes

Minimalista no design, gigante em termos de espaço de 
arrumação: o TopLine L oferece-lhe grande liberdade para 
armários de grandes dimensões. Esta gama é caracteriza-
da pelo alto conforto de movimentação, amortecimento 
de abertura e fecho Silent System e pela facilidade de 
utilização. Os rodízios e as peças guia são sempre iguais 
no TopLine L, quer se trate de fazer deslizar frentes maci-
ças quer frentes com moldura em alumínio. Isso traz-lhe 
maior liberdade na construção dos corpos de móveis!
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TopLine XL

Resumo dos dados técnicos

· Sistema para portas de correr de 2 vias de guia superior
· Posição da porta a cobrir meia ilharga
·  Para portas em madeira, portas com molduras em 
alumínio ou portas de vidro

· Peso da porta até 80 kg
· Altura da porta até 2600 mm
· Largura da porta de 700 - 2000 mm
· Espessura da porta de 16, 18, 19, 22, 25, 28, 40, 50 mm
· Regulação da altura de +/- 2 mm, cobrimento da 
  porta ajustável
·  Amortecimento Silent System (ajustável) no sentido 
de fecho, abertura e colisão

· Montagem rápida das peças guia
· Testado de acordo com a norma EN 15706, nível 3

Beleza invisível. Silêncio surpreendente.

O sistema de portas de correr premium TopLine XL oculto  
permite fazer deslizar portas de grande superfície, com um peso 
até 80 kg, com simplicidade e suavidade. Aqui se reúnem qua-
lidade soberana e design perfeito. A nova geração de amorte-
cedores traz uma nova dimensão de conforto: ao abrir e fechar, 
mesmo com 3 portas em ambas as direções e, além disso, um 
amortecedor de colisões. Funções de montagem rápida e de 
regulação facilitam o uso de frentes de armários pesadas.
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InLine XL

Sem puxadores? Sem desencontro? Sem problema!

O primeiro sistema para portas de correr que funciona sem 
puxadores. Para uma liberdade de design total. Com  
InLine XL, poderá criar frentes de armários niveladas à face 
com conforto premium: para as abrir, basta puxar levemente 
pelo canto exterior das portas. Mas todas as liberdades preva-
lecem, mesmo que queira ter puxadores: podem ser colocados 
em qualquer posição na frente. Movimento maravilhosamente 
suave. Regulação personalizada do amortecimento. Portas de 
abertura nivelada. E o design surpreende: nenhum desencontro 
inconveniente, folgas praticamente invisíveis. É por isso que 
adoramos o movimento das portas de correr.

Resumo dos dados técnicos

· Sistema para portas de correr de guia superior nivelado 
  à face
· Posição da porta nivelada à face
· Para portas em madeira ou portas com moldura em alumínio
· Peso da porta até 60 kg
· Altura da porta até 2600 mm 
· Largura da porta de 750 - 2000 mm
· Espessura da porta de 16, 18, 19, 22, 25 mm
·  Regulação da altura de +/- 2 mm, cobrimento da 
porta regulável, ajuste da inclinação

·  Amortecimento Silent System (ajustável) no sentido 
de fecho e de abertura
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SlideLine M

Design em movimento

O SlideLine M celebra a ligeireza da transição entre áreas 
fechadas e abertas nos móveis. O sistema para portas de cor-
rer justo de uma via assume o papel de elemento decorativo 
funcional em módulos de parede inteira, estantes, armários 
de parede de cozinha e móveis de casa de banho. Duas 
portas, que correm uma à frente da outra, podem ser guia-
das dentro de um único perfil. O sistema de amortecimento 
opcional Silent System está integrado de forma oculta e o 
ponto de ativação pode ser posicionado livremente.

Resumo dos dados técnicos

· Sistema para portas de correr de 1 via de guia inferior 
· Posição da porta a cobrir meia ilharga 
· Para portas em madeira, portas com moldura e 
  alumínio ou portas de vidro 
· Peso da porta até 30 kg 
· Largura da porta de 450 - 1500 mm
·  Perfis para prateleiras com espessuras de 15/16 mm, 
18/19 mm, 22 mm, 25 mm

· Regulação da altura de +/- 2 mm 
·  Amortecimento Silent System com ativadores 
livremente posicionáveis

· Montagem rápida da frente sem ferramentas
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SlideLine 55 Plus

Bem-vindo em qualquer habitação, perfeito no escritório

SlideLine 55 Plus deixa as portas de correr deslizarem de  
forma incrivelmente leve e silenciosa. O perfil de rolamento 
do sistema de duas vias encontra-se no painel inferior, o 
perfil de guia no painel superior do móvel. O design excitan-
te das portas – com um elemento a trabalhar totalmente por 
dentro, o outro com cobrimento visual total – transmite aos 
móveis um caráter muito pessoal. O amortecimento opcio-
nal Silent System está completamente integrado na porta: 
conforto que se sente, mas não se vê.

Resumo dos dados técnicos

· Sistema para portas de correr de 2 vias de guia inferior
· Posição da porta de trabalhar por dentro a cobrir 1/2 
  ilharga
· Para portas de madeira
·  Peso da porta até 15 kg, no caso de perfis de 
plástico; peso da porta até 30 kg, no caso de perfis 
de alumínio

· Altura da porta de 700 - 1500 mm
· Largura da porta de 400 - 800 mm
· Espessura da porta de 16, 19 mm
· Regulação da altura de +/- 1,5 mm
·  Amortecimento Silent System no sentido de fecho e 
de abertura

· Testado de acordo com a norma EN 15706, nível 3
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SysLine S

Leveza flutuante para armários de tamanho médio

SysLine é o sistema para portas de correr perfeito para ar-
mários de tamanho médio. Armários de escritório com 3 ou 
4 alturas de pastas podem ser concretizados de forma tão 
convincente como aparadores na sala de estar ou armários 
de parede na cozinha. O sistema para portas de correr de guia 
superior destaca-se pelo seu movimento extremamente suave 
e silencioso. O amortecimento opcional da porta está total-
mente integrado no perfil de rolamento. Tecnologia invisível 
que surpreende com cada movimento da porta. O espaço de 
arrumação é aproveitado por completo, nada fica no caminho.

Resumo dos dados técnicos
· Sistema para portas de correr de 2 vias de guia superior
· Posição da porta a trabalhar por dentro
· Para portas em madeira ou portas com moldura em alumínio
· Peso da porta até 15 kg
· Altura da porta de 375 - 1500 mm
· Largura da porta de 400 - 800 mm
· Espessura da porta de 16, 19 mm
· Espessura do painel superior a partir de 16 mm
· Regulação da altura de +/- 1,5 mm
·  Amortecimento Silent System no sentido de  
fecho e de abertura

·  Possibilidade de combinação com guia inferior STB 11, 
STB 12, STB 15 e STB 35

· Testado de acordo com a norma EN 15706, nível 3
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2 Drehtürschrank

26

A Hettich tem as portas de correr perfeitas para  
solucionar qualquer situação.

Porta abatível

Porta de batente convencional

Corpo do móvel livre

Estante

Está à procura de uma 
solução funcional e con-
fortável?

Até agora você usava solu-
ções de estantes, portas de 
batente convencionais ou 
portas abatíveis.

E já pensou nas vantagens 
das portas de correr?
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Competência em todos os aspetos

O nosso amor por mecanismos de correr é mais do que 
uma mera paixão. Ele é baseado em meio século de 
trabalho de desenvolvimento, experiência e sucesso com 
sistemas para portas de correr. O know-how da Hettich  
em matéria de dobradiças, corrediças, etc. é usado de 
forma sistemática para o seu desenvolvimento. Esta 
transferência interdisciplinar de tecnologia permite criar 
soluções perfeitas para as suas exigências.  
No presente e no futuro.

Competência

50 anos de experiência e 
sucesso

Próximo do cliente 
no mundo inteiro 

Porque é inovadora no mundo 
dos móveis

Competência inigualável em 
ferragens

Porquê optar pela Hettich:



www.hettich.com
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