
Prático sistema de corrediças de extração para eletrodomésticos: 
Quadro Compact



2



3

80kg

40kg

20kg

A Hettich redefine o conceito de comodidade na cozinha: 
uma linha de conforto ininterrupto, dos móveis de cozinha 
aos eletrodomésticos encastrados! 
O conforto do fecho amortecido com fechamento automá-
tico já é uma realidade nos móveis de cozinha. Mas agora 
também pode ser concretizado tanto em compartimentos 
de frigorífico e congelador, como em gavetas de aqueci-
mento: graças à corrediça de extração Quadro Compact. O 
sistema Quadro Compact representa para os fabricantes de 
equipamentos de cozinha um potencial de diferenciação 
completamente novo a nível de design, ergonomia e fun-
cionalidade de eletrodomésticos.

Esferas de segurança e comodidade: Quadro
O conceito inerente ao sistema Quadro Compact assenta 
na mais que comprovada técnica de corrediças Quadro, 
segundo o princípio de rolamentos de esferas de grande 
durabilidade. As esferas de aço em perfis igualmente de 
aço e de elevada precisão asseguram um deslizamento 
suave sem descurar a estabilidade, tanto na vertical como 
na horizontal. Graças ao Silent System para fecho amorte-
cido, o conforto de utilização torna-se extremamente 
silencioso. 

Funciona. E fascina.
A corrediça de extração escondida não interfere em nada 
no design do eletrodoméstico. A Quadro Compact funciona 
na perfeição, mesmo a temperaturas extremas entre os 
-25 °C e os +90 °C: tanto compartimentos de frigorífico e 
congelador, como gavetas de aquecimento se fecham sem-
pre de forma suave, silenciosa e controlada. Os comprado-
res de cozinhas também irão ficar entusiasmados com as 
restantes vantagens: trabalho ergonómico, panorâmica 
total sobre o conteúdo da gaveta (graças à corrediça de 
extração total ou extra) e acesso a todas as iguarias e ali-
mentos com extrema comodidade.

Para todas as gavetas no frigorífico.
As corrediças de extração Quadro Compact foram concebi-
das como família de produtos. A vantagem: todo o frigorí-
fico pode ser equipado com um único programa de corre-
diças de extração – qualidade e conforto de uma só vez.
·  Quadro Compact FE 20  

para pequenos compartimentos de conservação com 
capacidade de carga máx. de 20 kg

·  Quadro Compact FE 40  
para compartimentos de conservação grandes, pequenas 
gavetas frontais e térmicas com capacidade de carga 
máx. de 45 kg

·  Quadro Compact HD  
para gavetas frontais grandes com capacidade de carga 
máx. de 80 kg

A nova classe de conforto 
para eletrodomésticos
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Quadro Compact HD é a 
corrediça de extração 
poderosa para gavetas 
frontais grandes. Graças à 
utilização do sistema 
paralelo, as gavetas frontais 
muito grandes e amplas 
deslizam de forma estável e 
síncrona.

A Quadro Compact FE 20 
assegura um grande 
conforto em pequenos 
compartimentos de 
conservação interiores.

A qualidade das corrediças 
de extração que a Quadro 
Compact FE 40 proporciona 
aos compartimentos de 
conservação grandes 
interiores e às gavetas 
frontais mais pequenas é 
óbvia. 

Pode encontrar soluções de ferragem para portas de frigorífico no nosso catálogo "Dobradiças K da Hettich" ou a pedido

Família de produtos Quadro Compact, 
para maior flexibilidade em frigoríficos e congeladores
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Para descrições detalhadas sobre o funcionamento e o design da respetiva corrediça de extração, consulte a página 6 e seguintes

Sistema modular Quadro Compact

A escolha é sua
A Quadro Compact foi concebida como sistema modular. 
Tem três variantes de corrediças de extração de caracterís-
ticas diferentes à escolha. Assim encontrará sempre a cor-
rediça de extração perfeita para cada gaveta. Pode optar 
entre o branco e o acabamento personalizado.

Diferenciação para cada classe de aparelho
As corrediças de extração Quadro Compact apresentam 
características opcionais como sejam mola, fechamento 
automático e amortecimento. Pode ir complementando aos 
poucos as séries de aparelhos com maior conforto. É fácil 
diferenciar cada classe de aparelho graças à diversidade 
dos módulos Quadro Compact. 

Quadro Compact FE 20

Quadro Compact FE 40

Quadro Compact HD
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Quadro Compact FE 20
	Aplicação
	Esferas híbridas e batentes amortecidos

A corrediças de extração Quadro Compact 
FE 20 permite mobilidade em pequenos 
compartimentos de conservação.

A interação entre esferas de aço, esferas de 
plástico de amortecimento e batentes amor-
tecidos garantem um deslizamento extrema-
mente silencioso da corrediça de extração. 
Com a gaveta vazia, atuam apenas as esferas 
de plástico de amortecimento; com a gaveta 
carregada, o peso é também suportado pelas 
esferas de aço.

Dentro do sistema modular, a configuração 
pode ser tão variada: a corrediça de extração 
Quadro Compact FE 20 existe, em alternativa, 
com mola, fechamento automático e Silent 
System, em branco ou com acabamento per-
sonalizado. As cantoneiras ficam viradas para 
cima. Os módulos funcionais de fechamento 
automático ou Silent System são colocados de 
um lado (na corrediça de extração esquerda).

Aplicação

Esferas híbridas e batentes amortecidos

Sistema modular
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com parafusos

Quadro Compact FE 20
	Ligação da corrediça de extração ao corpo de móvel
	Ligação da corrediça de extração à gaveta

Ligação da corrediça de extração ao corpo do móvel

Ligação da corrediça de extração à gaveta

Confortável sistema de mola
O sistema de mola Quadro Compact permite 
empurrar para dentro e puxar para fora as gave-
tas interiores com toda a facilidade: a gaveta
fica logo presa à corrediça de extração. Desta 
forma, a gaveta fixa-se na saliência de engate 
dianteira e o movimento é impedido com uma 
mola de engate. Para retirar a gaveta da corredi-
ça de extração, p. ex. para fins de limpeza, basta 
tirar a mola do engate. 

O dimensionamento da união por parafusos irá depender das condições do material e da carga.

Princípio de funcionamento

Posição fixa da cantoneiraPosição variável da cantoneira

máx. 415 
16,34“

mín. 146 
5,75“

21,5
0,85“

máx. 500 
19,69“

mín. 200 
7,87“
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IW 5,5
0.22“

19,2
0.76“

IW 15
0.59“

28,7
1.13“

IW 9,5
0.37“

23,2
0.91“

13,8

2 oder 6
0.08“ oder 0.24“

0.54“
7

≥ 35 
≥ 1.38“

≤ 50 
≤ 1.97“

0.28“

27
1.06“

19,2
0.76“

IW 5,5
0.22“

1,5
0.06“

21
0.83“2

0.08“

1,5
0.06“

1,5
0.06“

15
0.59“

1,5
0.06“

24,3
0.96“1,8

0.071“

Largura de montagem mínima; 
com fechamento automático

com fechamento automático

Largura de montagem mínima; 
sem fechamento automático

sem fechamento automático

Largura de montagem mínima;  
com fechamento automático e 
amortecimento

com fechamento automático e 
amortecimento

Largura de montagem máxima;  
com fechamento automático e 
amortecimento

Quadro Compact FE 20
	Larguras de montagem flexíveis
	Dimensões da gaveta do frigorífico

Larguras de montagem flexíveis

Dimensões da gaveta do frigorífico

2 ou 6 
0.08“ ou 0.24“
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25
1“

max.
20kg / 44lbs

200 - 500
  7.9“ - 19.7“

max.
20kg / 44lbs

200 - 500
  7.9“ - 19.7“

Corrediça de extração total Corrediça de extração extra

Quadro Compact FE 20
	Exemplos de aplicação
	Especificação técnica

Exemplos de aplicação

Especificação técnica

Função Valor

Material/Superfície Aço, zincado ou acabamento a pó branco

Carga em Newton 
Até 200 N (em função do dimensionamento específico da corrediça de extração 
por parte do cliente)

Quantidade de ciclos de teste
Frigorífico: 100 000 
Congelador: 50 000

Módulo de fechamento automático/amorteci-
mento

De um lado (na corrediça de extração esquerda)

Intervalo de temperatura 
Frigorífico: 5 °C/41 °F
Congelador: -25 °C/-13 °F
Temperatura ambiente: 23 °C/73 °F

Ensaio de corrosão 
Frigorífico/congelador:  
Ensaio de névoa salina (96 h) sem corrosão vermelha* 
Exposição à atmosfera húmida saturada (500 h) sem corrosão vermelha*

Lubrificação Massa lubrificante autorizada H1 (corrediça de extração e amortecedor)**

Espessura do material das cantoneiras 1,5 mm

Ambiente
Em conformidade com os mais elevados padrões dos requisitos ambientais esta-
belecidos e da sobre Restrição de Substâncias Perigosas ROHS

 * excluem-se áreas e arestas de corte processadas posteriormente
** as áreas lubrificadas da corrediça de extração não devem ser limpas
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O sistema modular oferece-lhe uma solução à sua medi-
da: a corrediça de extração Quadro Compact FE 40 está 
disponível ...
–  com extração total ou extra
–  com mola, fechamento automático, Silent System  

ou Push to open** 
–  em branco ou com acabamento personalizado

A Quadro Compact está dimensionada para montagem 
lateral ou no painel do fundo. As cantoneiras podem 
estar viradas para cima ou para baixo. 

O sistema Quadro Compact FE 40 é o especialista em 
compartimentos de conservação grandes e gavetas fron-
tais mais pequenas de congeladores e frigoríficos. Assegu-

ra um elevado conforto de extração a qualquer tempera-
tura. Até nas gavetas de aquecimento a Quadro Compact 
FE 40 mostra as suas qualidades*.

Aplicação

Sistema modular/Possibilidades de montagem

Quadro Compact FE 40
	Aplicação
	Sistema modular/Possibilidades de montagem

* Informações detalhadas sobre a Quadro Compact FE 40 para gavetas de aquecimento a pedido
** Push to open para a utilização em frigoríficos
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Com cantoneiras viradas para 
cima ou para baixo

Com cantoneiras

Sem cantoneira

Cantiléver

Montagem lateral

Montagem no painel do fundo

Quadro Compact FE 40
	Diferentes possibilidades de montagem
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Posição fixa da cantoneiraPosição variável da cantoneira

70 
2,78“

mín. 114,5 
4,51“

38,5 
1,52“

máx. 520 
20,47“

Posição fixa da cantoneiraPosição variável da cantoneira

70 
2,78“

mín. 114,5 
4,51“

38,5 
1,52“

máx. 520 
20,47“

Com cantoneira em separado

Quadro Compact FE 40
	Ligação da corrediça de extração ao corpo do móvel
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Confortável sistema de mola
O sistema de mola Quadro Compact permite 
empurrar para dentro e puxar para fora as gave-
tas interiores com toda a facilidade: a gaveta 
fica logo presa à corrediça de extração. Desta 
forma, a gaveta fixa-se na saliência de engate 
dianteira e o movimento é impedido com uma 
mola de engate. Para retirar a gaveta da corredi-
ça de extração, p. ex. para fins de limpeza, basta 
tirar a mola do engate. 

O dimensionamento da união por parafusos irá depender das condições do material e da carga.

Quadro Compact FE 40
	Ligação da corrediça de extração à gaveta

Com mola

Com parafusos
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30,25IW

44,751.19“

1.76“

20,5IW
0.81“

45
1.78“

max. 55,3
2.18“

min. 36,3
1.43“

12,5IW
0.49“

27
1.06“

31
1.22“

35,8
1.41“

6
0.24“

7
0.28“

14,5
0.57“

3
0.12“

7,5IW
0.3“

32
1.26“

max. 55,3
2.18“

min. 36,3
1.43“

7,5IW
0.3“

22
0.87“

31
1.22“ 34,8

1.37“

14,5
0.57“

3
0.12“

6
0.24“

7
0.28“

Quadro Compact FE 40
	Larguras de montagem flexíveis

Largura de montagem máxima; 
fechamento automático exterior

Largura de montagem máxima; 
fechamento automático interior

Largura de montagem mínima; 
sem fechamento automático

Largura de montagem mínima; 
fechamento automático exterior

Largura de montagem mínima; 
fechamento automático interior
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26,6
1.05“

2
0.08“

1,5
0.06“

12
0.47“

16
0.63“

12
0.47“

1,5
0.06“

1,5
0.06“

1,5
0.06“

19
0.75“

11
0.43“

4,5
0.18“

2,5
0.1“

Quadro Compact FE 40
	Larguras de montagem flexíveis

Dimensões da gaveta do frigorífico

Sem fechamento automático Com fechamento automático 
exterior

Com fechamento automático 
interior
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max.
 30kg / 66lbs

250 - 600
9.8“ - 23.6“

25
1“

max.
5kg / 11lbs

max.
 40kg / 88lbs

250 - 600
9.8“ - 23.6“

max.
5kg / 11lbs

max.
 45kg / 100lbs

250 - 600
9.8“ - 23.6“

max.
 40kg / 88lbs

250 - 600
9.8“ - 23.6“

max.
5kg / 11lbs

max.
 30kg / 66lbs

250 - 600
9.8“ - 23.6“

25
1“

max.
5kg / 11lbs

max.
 35kg / 77lbs

250 - 600
9.8“ - 23.6“

25
1“

max.
 35kg / 77lbs

250 - 600
9.8“ - 23.6“

25
1“

max.
 45kg / 100lbs

250 - 600
9.8“ - 23.6“

Corrediça de extração total

Corrediça de extração total

Corrediça de extração extra

Corrediça de extração extra

Quadro Compact FE 40
	Exemplos de aplicação

Para frigoríficos e congeladores

Para gaveta térmicas
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Função Valor

Material/Superfície Aço, zincado ou acabamento a pó branco

Carga em Newton 
Até 450 N (em função do dimensionamento específico da corrediça de extração 
por parte do cliente)

Quantidade de ciclos de teste
Frigorífico: 100 000 
Congelador: 50 000
Gaveta de aquecimento: 30 000

Módulo de fechamento automático/amorteci-
mento

De um lado ou dos dois lados (em função do sistema)

Intervalo de temperatura 

Frigorífico: 5 °C/41 °F
Congelador: -25 °C/-13 °F
Gaveta de aquecimento: 90 °C/194 °F
Temperatura ambiente: 23 °C/73 °F

Ensaio de corrosão 

Frigorífico/congelador:  
Ensaio de névoa salina (96 h) sem corrosão vermelha* 
Exposição à atmosfera húmida saturada (500 h) sem corrosão vermelha*
Gaveta de aquecimento: 
específico do cliente

Lubrificação Massa lubrificante autorizada H1 (corrediça de extração e amortecedor)**

Espessura do material das cantoneiras 1,5 mm ou 2 mm

Ambiente
Em conformidade com os mais elevados padrões dos requisitos ambientais esta-
belecidos e da sobre Restrição de Substâncias Perigosas ROHS

 * excluem-se áreas e arestas de corte processadas posteriormente
** as áreas lubrificadas da corrediça de extração não devem ser limpas

Quadro Compact FE 40
	Especificação técnica
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Quadro Compact HD
	Aplicação
	Sistema modular/Possibilidades de montagem

Com a Quadro Compact HD pode optar por toda a 
variedade que o sistema modular oferece: a corrediça de 
extração está disponível ...
–  com extração total ou extra
–  com fechamento automático ou Silent System
–  para montagem lateral com cantoneiras viradas para 

cima ou para baixo
–  em branco ou com acabamento personalizado

A Quadro Compact HD é usada em gavetas frontais 
grandes.

Aplicação

Sistema modular/Possibilidades de montagem
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O dimensionamento da união por parafusos irá depender das condições do material e da carga.

Quadro Compact HD
	Ligação da corrediça de extração à gaveta

Com mola

Com parafusos

Confortável sistema de mola
O sistema de mola Quadro Compact permite 
empurrar para dentro e puxar para fora as gave-
tas com toda a facilidade: a gaveta fica logo 
presa à corrediça de extração. Desta forma, a 
gaveta fixa-se na saliência de engate dianteira 
e o movimento é impedido com uma mola de 
engate. Para retirar a gaveta da corrediça de 
extração, p. ex. para fins de limpeza, basta tirar 
a mola do engate. 

Princípio de funcionamento
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Quadro Compact HD
	Ligação da corrediça de extração ao corpo do móvel

mín. 140 mm – máx. 490 mm

mín. 140 mm – máx. 490 mm

mín. 5,51“ – máx. 19,29“

mín. 5,51“ – máx. 19,29“

0 – 60 mm

0 – 2,36“

0 – 60 mm

0 – 2,36“

100 mm

3,94“

100 mm

3,94“
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24,4IW
0.96“

41,3
1.63“

24,4IW
0.96“

51,3
2.01“

17,2
0.68“

7
0.28“

69,5
27.4”

13,4IW
0.53“ 30,3

1.19“

54
2.13“ 58,3

2.3“

3
0.12“

7,5IW
0.3“ 34,1

1.34“

17,2
0.68“

7
0.27“

max. 75, min. 45
max. 2.95”, min. 1.77”

7,5IW
0.3“ 24,4

0.96“

54
2.13“ 58,3

2.3“

3
0.12“

Quadro Compact HD
	Larguras de montagem flexíveis

Largura de montagem máxima; 
fechamento automático exterior

Largura de montagem máxima; 
fechamento automático interior

Largura de montagem mínima; 
sem fechamento automático

Largura de montagem mínima;
fechamento automático exterior

Largura de montagem mínima;
Fechamento automático interior
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max.
 60kg / 133lbs

max.
20kg / 44lbs

400 - 600
15.7“ - 23.6“

24,2
0.95“

7
0.28“

21
0.83”

3
0.11“

3
0.11“

20
0.79”

27
1.06“

17,2
0.68“

20
0.79“

3
0.11“

Quadro Compact HD
	Larguras de montagem flexíveis
	Exemplos de aplicação

Dimensões da gaveta do frigorífico

Exemplos de aplicação
Para frigoríficos e congeladores
Corrediça de extração total

Com fechamento automático 
exterior

Sem fechamento automático

Com fechamento automático 
interior
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Quadro Compact HD
	Especificação técnica

Função Valor

Material/Superfície Aço, zincado ou acabamento a pó branco

Carga em Newton 
Até 800 N (em função do dimensionamento específico da corrediça de extração 
por parte do cliente)

Quantidade de ciclos de teste
Frigorífico: 100 000 
Congelador: 50 000

Módulo de fechamento automático/amorteci-
mento

Dos dois lados

Intervalo de temperatura 
Frigorífico: 5 °C/41 °F
Congelador: -25 °C/-13 °F
Temperatura ambiente: 23 °C/73 °F

Ensaio de corrosão 
Frigorífico/congelador:  
Ensaio de névoa salina (96 h) sem corrosão vermelha* 
Exposição à atmosfera húmida saturada (500 h) sem corrosão vermelha*

Lubrificação Massa lubrificante autorizada H1 (corrediça de extração e amortecedor)**

Espessura do material da cantoneira 2 mm

Ambiente
Em conformidade com os mais elevados padrões dos requisitos ambientais esta-
belecidos e da sobre Restrição de Substâncias Perigosas ROHS

 * excluem-se áreas e arestas de corte processadas posteriormente
** as áreas lubrificadas da corrediça de extração não devem ser limpas
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Quadro Compact HD com sistema paralelo
	Aplicação
	Conceito

As partes do produto ilustradas também se aplicam à 
corrediça de extração direita. Apenas o suporte de rolete 
à direita se distingue do suporte de rolete à esquerda. O 
suporte de rolete à esquerda inclui um sistema de mola, 

que serve para determinar a tensão do cabo de aço. O 
suporte de rolete à direita não tem esta característica.

A utilização de cabos de aço permite uma sincronização 
das corrediças de extração. 

A sincronização assegura uma elevadíssima estabilidade 
lateral.

Os frigoríficos grandes com gavetas frontais amplas 
são cada vez mais procurados. A Hettich desenvolveu o 
sistema paralelo, especialmente pensado para este tipo 
de utilização. Em combinação com a Quadro Compact 
HD, impressiona pelo seu deslizamento estável e 
confortável.

Aplicação

Elementos do produto

O conceito

Cabo de aço curto Cabo de 
aço curto

Cabo de aço longo

Cabo de aço longo

Rolete de desvio

Encaixe do 
cabo de aço

Suporte de rolete, à 
esquerda

Grampos de fixação Suporte de rolete, 
à direita
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35,3
1.39“ 33

1.3“

38,7
1.52“

10,5
0.41“

52,7
2.07“

6,5
0.26“

41,1
1.62“

Instruções de montagem

Quadro Compact HD com sistema paralelo
	Instruções de montagem
	Dimensões de montagem

Os roletes de desvio, os encaixes dos cabos de aço e os 
suportes de rolete já vêm pré-montados nas corrediças 
de extração.

Só é preciso montar quatro cabos de aço (dois curtos e 
dois longos).
Tão fácil: o sistema ajusta-se automaticamente depois da 
montagem. *

Cabo de aço longo

Cabo de aço 
longo Cabo de aço curto

Cabo de aço curto

* Irá receber instruções de montagem detalhadas no âmbito dos trabalhos do projeto

Dimensões de montagem
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Quadro Compact HD com sistema paralelo
	Especificação técnica

Função Valor

Material/Superfície Aço, zincado ou acabamento a pó branco

Carga em Newton 
Até 800 N (em função do dimensionamento específico da corrediça de extração 
por parte do cliente)

Quantidade de ciclos de teste
Frigorífico: 100 000 
Congelador: 50 000

Módulo de fechamento automático/amorteci-
mento

Dos dois lados

Intervalo de temperatura 
Frigorífico: 5 °C/41 °F
Congelador: -25 °C/-13 °F
Temperatura ambiente: 23 °C/73 °F

Ensaio de corrosão 
Frigorífico/congelador:  
Ensaio de névoa salina (96 h) sem corrosão vermelha* 
Exposição à atmosfera húmida saturada (500 h) sem corrosão vermelha*

Lubrificação Massa lubrificante autorizada H1 (corrediça de extração e amortecedor)**

Espessura do material das cantoneiras 2 mm

Ambiente
Em conformidade com os mais elevados padrões dos requisitos ambientais esta-
belecidos e da sobre Restrição de Substâncias Perigosas ROHS

 * excluem-se áreas e arestas de corte processadas posteriormente
** as áreas lubrificadas da corrediça de extração não devem ser limpas



27Technik für Möbel

33

≥ 12,5
≥ 0.49“

27
1.06“

1.3“
35

1.38“

56

13,4
0.53“

30
1.18“

2.2“
58

2.28“
27

1.06“

25,5
1“

13,5
0.53“

31
1.22“

14,5
0.57“

54
2.13“

16,6
0.65“

Quadro Compact FE 20 Quadro Compact FE 40 Quadro Compact HD

Qualidade A comprovada qualidade 
Quadro Compact

A comprovada qualidade 
Quadro Compact

A comprovada qualidade 
Quadro Compact

Curso da corrediça 
de extração Extração total ou extra Extração total ou extra Extração total ou extra

Funções 
Particularidades

Fechamento automático + amor-
tecedor 
Mola 
Batentes amortecidos 
Esferas híbridas

Fechamento automático + amor-
tecedor 
Mola 
Push to open em aplicações de 
refrigeração

Fechamento automático + amor-
tecedor 
Sistema paralelo

Superfícies Revestimento a pó branco 
Acabamento personalizado

Revestimento a pó branco 
Acabamento personalizado

Revestimento a pó branco 
Acabamento personalizado

Área de aplicação
Gavetas de plástico leves 
Aplicação atrás das portas do 
aparelho

Gavetas de plástico grandes 
Gavetas altas pequenas

Gavetas altas grandes

Resumo

Dimensionamento da corrediça de extração

Dimensões de montagem

Família de produtos Quadro Compact
	Dimensionamento da corrediça de extração
	Dimensões de montagem

Quadro Compact FE 20 Quadro Compact FE 40 Quadro Compact HD

Quadro Compact HD

Com amortecimento

Quadro Compact FE 20

Com fechamento automático /  
com amortecimento

Quadro Compact FE 40

Com amortecimento

≥ IW 5,5/0.22“ com fechamento automático 
≥ IW 9,5/0.37“ com amortecimento

19,2/0.76“ com fechamento automático 
23,2/0.91“ com amortecimento
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