
Prático sistema de corrediças de extração resistentes ao calor: 
Quadro para fornos
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Visão prospetiva da comodidade para fornos

A Hettich redefine o conceito de 
comodidade na cozinha e transfere  
a comodidade das corrediças de 
extração Quadro dos móveis de 
cozinha para o forno: nunca foi  
tão fácil e seguro puxar as corre- 
diças de extração de fornos para  
fora ou empurrá-las para dentro.  
Uma ideia que irá marcar o futuro: 
uma linha de conforto ininterrupto, 
dos móveis de cozinha aos eletro-
domésticos encastrados. 
    
Para além disso, o sistema Quadro 
representa também para os fabri-
cantes de equipamentos de cozinha  
um potencial de diferenciação 
completamente novo a nível de 
ergonomia e funcionalidade de 
eletrodomésticos.

Um excelente guia:  
o princípio dos rolamentos de esferas
O conceito inerente às corrediças de 
extração para fornos Quadro assenta 
na mais que comprovada técnica de 
guias Quadro, segundo o princípio de 
rolamentos de esferas, de grande du-
rabilidade: as esferas de aço inoxidável 
em perfis igualmente de aço inoxidável 
de elevada precisão asseguram um 
deslizamento suave sem descurar a 
estabilidade.
    
É quando o forno está quente que as 
corrediças de extração para fornos 
Quadro mostram quanto valem: em 
todo o percurso de deslocação do 
tabuleiro ou da grelha, a movimenta-
ção é sempre firme e estável, o que 
exclui por completo que o tabuleiro  
ou a grelha se vire ou tombe com o 
cozinhado. 

 

Com a corrediça puxada para fora,  
os alimentos podem ser virados ou 
regados com toda a segurança. Devido 
à boa mobilidade da guia, o tabuleiro 
pode ser puxado e empurrado facil-
mente sem derramar os líquidos. 
Graças aos perfis fechados, as ca- 
lhas são fáceis de limpar. 

As corrediças de extração para fornos 
Quadro funcionam na perfeição, 
mesmo a temperaturas extremas  
até +300 °C: deslizam com suavidade 
e de forma controlada. 
   

 
 

 
Os compradores de cozinhas podem 
tirar partido de excelentes vantagens:

· Trabalho em segurança
· Comodidade máxima
· Fácil acesso aos cozinhados
· Posicionamento flexível das guias  
 de corrediças de extração
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Sistema inteligente de molas!
A escolha é sua: mola fixa Fix Clip  
ou mola amovível Comfort Clip.  
Com a mola Comfort Clip, as calhas 
telescópicas podem ser mudadas  
para qualquer outro nível da grelha  
do forno, sempre que o entender e 
sempre de forma simples e segura. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concebidas como família de 
produtos
As guias de corrediças de extração 
Quadro foram concebidas como famí-
lia de produtos. Enquanto corrediça de 
extração parcial, a Quadro 3 tem uma 
capacidade de carga de 10 kg. Já a 
Quadro 6, como corrediça de extração 
extra que permite um acesso perfeito, 
até suporta 16 kg. A Quadro 6 está 
disponível para vários tipos de forno:  
a Quadro 6 para fornos convencionais 
ou a vapor, a Quadro 6 PYRO para 
fornos de pirólise ou a Quadro 6 com 
sistema de limpeza Clean Plus, o con-
forto de utilização é uma característica 
de família, independentemente do tipo 
de forno.

 
 
 

Função de engate Perfect Stop 
Para a corrediça de extração extra 
Quadro 6, foi desenvolvida uma função 
de engate específica: o sistema Perfect 
Stop permite um engate seguro das 
corrediças de extração quando são 
extraídas completamente, juntamente 
com o tabuleiro, aumentando ainda 
mais a comodidade e a segurança na 
confeção de assados ou grelhados.
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O conceito

O conceito funcional do sistema 
Quadro foi pensado para as necessi-
dades específicas dos fornos. Grande 
diversidade de aplicações:
  
· a corrediça pode ser de extração  
 parcial, total ou extra 
· com capacidades de carga distintas 
· com Comfort Clip para reposicionar  
 rapidamente as corrediças de   
 extração
· com a alternativa: mola fixa Fix Clip
  
As corrediças de extração Quadro 3 
e Quadro 6 podem ser combinadas 
na grelha lateral de todas as formas 
desejadas, até os tabuleiros e as gre-
lhas podem ser trocados entre si para 
aumentar a flexibilidade na confeção 
de assados, cozinhados e grelhados.

Pino limitador

Cantoneira dianteira   

Perfil de suporte Perfil central

Cantoneira traseira
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Perfil de suporte

Terminal de remate

Estabilizador superior
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500°C

Para cada tipo de aparelho, a corrediça de extração 
perfeita: Quadro 6

Quadro 6 standard
Para a confeção prática e segura de 
alimentos em fornos convencionais.

Quadro 6 para fornos a vapor
Concebida para as condições especiais 
em fornos a vapor. O elevado nível de 
humidade não afeta a corrediça de 
extração.

Quadro 6 Pyro
A corrediça de extração resistente à piróli-
se para fornos com a função de pirólise. 
Enquanto decorrem os programas de piróli-
se, as corrediças de extração podem ficar 
dentro do forno. O lubrificante resistente à 
temperatura e compatível com alimentos, 
especificamente desenvolvido pela Hettich 
para a pirólise, garante um deslizamento 
silencioso e seguro da corrediça de 
extração. O revestimento 
da superfície concebido 
para a pirólise suporta 
temperaturas até aos 
500 °C e impede 
descolorações.

Quadro 6 com Clean Plus
A sua superfície especial permite uma 
limpeza fácil destas corrediças de 
extração. 
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Rastfeder für
Verrastung des
oberen Profils

Sperrfeder für
Fixierung des
Mittelprofils

Mantém tabuleiros e grelhas extraídos com segurança 
na devida posição: Perfect Stop

Perfect Stop: 
Simples, como sempre. Mas mais seguro. 
A nova função de engate Perfect Stop torna o 
manuseamento de alimentos quentes em frente 
do forno mais seguro e prático. O Perfect Stop 
impede que os tabuleiros ou as grelhas extraí-
dos possam voltar a entrar no forno acidental-
mente. Ao puxar, o ponto de imobilização é 
percetível: um ligeiro clique indica que o engate 
encaixou. Para desengatar, basta empurrar com 
pouca força. A função Perfect Stop está com-
pletamente integrada na corrediça de extração, 
mantendo-se, assim, o volume máximo do forno. 
Muito prático: os tabuleiros e as grelhas mantêm-
se e podem ser usados na versão standard.

O Perfect Stop está disponível para as versões 
Quadro 6, Quadro 6 Pyro, Quadro 6 para fornos 
a vapor e Quadro 6 com Clean Plus. 

Mola de bloqueio 
para a fixação do 
perfil central

Mola de engate para 
prender o perfil de 
suporte

Clique! Empurre!
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Corrediças de extração Quadro para fornos
 Ligação à grelha
 Mola amovível Comfort Clip

Prática fixação por molas
A fixação das corrediças de extração na grelha lateral é muito simples: 
graças à cantoneira integrada, as guias ficam engatadas em segundos 
na grelha lateral. A grande vantagem: as corrediças de extração podem 
ser montadas nas grelhas laterais pelo utilizador final. Mais fácil não 
podia ser, e a posição pode ser mudada. Até a montagem posterior das 
corrediças de extração é simples.  
Existem duas variantes de mola: a mola fixa Fix Clip e a mola amovível 
Comfort Clip. Ambas as variantes são extremamente delgadas e não 
interferem no volume da câmara do forno. A largura de montagem 
de todas as corrediças de extração é sempre a mesma, quer sejam de 
extração parcial, total ou extra. Por isso os tabuleiros e as grelhas 
podem ser posicionados da forma desejada na câmara do forno e 
trocar de lugar entre si. Para a fixação das molas só é preciso uma 
barra de apoio.

Mola amovível Comfort Clip
De destacar a mais elevada estabilidade e durabilidade: a mola funcional 
Comfort Clip pode ser colocada e retirada em segundos. Ideal p. ex. para 
a limpeza ou para mudar a mola para outro nível. 

Colocar a corrediça de extração 
sobre a barra de apoio. A seguir, 
pressionar, ao mesmo tempo, as 
molas Comfort Clip dianteira e 
traseira, até engatarem de forma 
audível abrangendo todo o perí-
metro da barra de apoio. 

Montagem

Clique!

Clique!

Por fim, verificar se as molas estão 
corretamente posicionadas.
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Corrediças de extração Quadro para fornos
 Ligação à grelha
 Mola amovível Comfort Clip

Soltar a mola Comfort Clip dianteira:
Empurrar para baixo a lingueta de 
fixação e afastar a mola ligeira-
mente em paralelo à grelha lateral.

Desmontagem

Soltar a mola Comfort Clip traseira: 
Empurrar para baixo a lingueta de 
fixação e retirar toda a corrediça de 
extração da grelha lateral.
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Corrediças de extração Quadro para fornos
 Ligação à grelha
 Mola amovível Comfort Clip em combinação com uma cantoneira de posicionamento traseira

Mola Comfort Clip em combinação com uma cantoneira de posicio-
namento traseira
As corrediças de extração Quadro para fornos podem ser equipadas com 
uma mola amovível Comfort Clip à frente e outra atrás. No entanto, em 
vez da mola traseira, pode ser usada também uma cantoneira de posi-
cionamento traseira. Esta combinação torna a montagem ainda mais 
fácil e rápida, já que pode ser feita apenas com uma mão.

Montagem prática "de uma só mão"
A cantoneira de posicionamento 
traseira é simplesmente assente na 
grelha lateral. A mola Comfort Clip 
dianteira é rodada e engatada.

Montagem

Clique!
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Corrediças de extração Quadro para fornos
 Ligação à grelha
 Mola amovível Comfort Clip em combinação com uma cantoneira de posicionamento traseira

Para soltar a mola Comfort Clip, 
empurrar para baixo a lingueta de 
fixação dianteira e puxar a corre-
diça de extração da grelha lateral. 
A seguir, puxar toda a corrediça de 
extração para a frente. A cantoneira 
de posicionamento traseira solta-se 
automaticamente.

Desmontagem
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Mola fixa Fix Clip
Graças à sua geometria especial, a mola Fix Clip é particularmente 
estável. Não é possível um desprendimento acidental da corrediça 
de extração: a mola Fix Clip garante segurança e estabilidade ao 
mais alto nível.

Corrediças de extração Quadro para fornos
 Ligação à grelha
 Mola fixa Fix Clip
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Corrediças de extração Quadro para fornos
 Ligação à grelha
 Mola fixa Fix Clip

Montagem

Tal como a mola Comfort Clip, 
a mola Fix Clip é muito fácil de 
montar: começar por colocar a 
corrediça de extração sobre a 
barra de apoio. A seguir, pressio-
nar, ao mesmo tempo, as molas 
Fix Clip dianteira e traseira, até 
engatarem de forma audível 
abrangendo todo perímetro da 
barra de apoio. 

Verificar se as molas estão 
corretamente posicionadas.

Clique!

Clique!
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Corrediças de extração Quadro para fornos
 Posicionamento dos suportes dos cozinhados

Os suportes dos cozinhados podem ser posicionados de forma simples 
e segura sobre as corrediças de extração: colocam-se entre a tampa e 
o pino de limitação no perfil de suporte e ficam, assim, bem fixados. 

A estabilizador superior no perfil assegura uma estabilidade lateral 
ainda maior. O tabuleiro e a grelha são muito fáceis de posicionar e de 
retirar. Desta forma, os suportes dos cozinhados podem ser mudados de 
nível do forno com rapidez e segurança.
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Corrediças de extração Quadro para fornos
 Situação de montagem

26,3

15,3

5,2

13,5

26,3

15,3

6,1

13,5

Quadro 3 com mola Fix Clip

Quadro 3 com mola Comfort Clip
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36,5

25,5

5,2

13,5

36,5

25,5

6,1

13,5

Corrediças de extração Quadro para fornos
 Situação de montagem

Quadro 6 com mola Fix Clip

Quadro 6 com mola Comfort Clip
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36,5

25,5

5,2

14,2

36,5

25,5

6,1

14,2

Corrediças de extração Quadro para fornos
 Situação de montagem

Quadro 6 com Perfect Stop e mola Fix Clip

Quadro 6 com Perfect Stop e mola Comfort Clip
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Corrediças de extração Quadro para fornos
 Especificações técnicas

 * A capacidade de carga depende do comprimento da corrediça de extração

Características da qualidade Dados/factos

Material/superfície 100% de aço inoxidável e alumínio

Capacidade de carga Dinâmica: até 10 kg *
Estática: 16 kg *

Quantidade de ciclos de teste Até 10 000 acionamentos

Ensaio de corrosão Exposição à atmosfera húmida saturada durante 240 h de acordo com a norma DIN EN 350 6270-KFW 
Ensaio de névoa salina durante 24 h de acordo com a norma DIN EN 350 9227

Intervalo de temperatura Temperatura permanente: 300 °C
Picos de temperatura: 330 °C

Compatibilidade com alimentos (lubrificação) Lubrificantes de acordo com NSF H1, 
Material de acordo com CE 1935/2004

Ambiente Em conformidade com os mais elevados padrões dos requisitos ambientais estabelecidos e da ROHS

Dimensões Largura: 13,5 mm
Altura: 15,3 mm

Características da qualidade Dados/factos

Material/superfície 100% de aço inoxidável

Capacidade de carga Dinâmica: até 16 kg *
Estática: 22 kg *

Quantidade de ciclos de teste Até 15 000 acionamentos

Ensaio de corrosão Exposição à atmosfera húmida saturada durante 240 h de acordo com a norma DIN EN 350 6270-KFW 
Ensaio de névoa salina durante 24 h de acordo com a norma DIN EN 350 9227

Intervalo de temperatura Temperatura permanente: 300 °C
Picos de temperatura: 330 °C

Compatibilidade com alimentos (lubrificação) Lubrificantes de acordo com NSF H1, 
Material de acordo com CE 1935/2004

Ambiente Em conformidade com os mais elevados padrões dos requisitos ambientais estabelecidos e da ROHS

Dimensões Largura: 13,5 mm
Altura: 25,5 mm

Quadro 3

Quadro 6

Características da qualidade Dados/factos

Material/superfície 100% de aço inoxidável

Capacidade de carga Dinâmica: até 16 kg *
Estática: 22 kg *

Quantidade de ciclos de teste Até 15 000 acionamentos, entre eles 25 processos de pirólise

Ensaio de corrosão Exposição à atmosfera húmida saturada durante 240 h de acordo com a norma DIN EN 350 6270-KFW
Ensaio de névoa salina durante 24 h de acordo com a norma DIN EN 350 9227

Intervalo de temperatura Temperatura permanente: 300 °C
Picos de temperatura: 330 °C
Temperatura da pirólise: 500 °C

Compatibilidade com alimentos (lubrificação) Lubrificantes de acordo com NSF H1, material de acordo com E6 1935/2004

Ambiente Em conformidade com os mais elevados padrões dos requisitos ambientais estabelecidos e da ROHS

Dimensões Largura: 13,5 mm
Altura: 25,5 mm

Quadro 6 Pyro
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Corrediças de extração Quadro para fornos
 Especificações técnicas

 * A capacidade de carga depende do comprimento da corrediça de extração

Características da qualidade Dados/factos

Material/superfície 100% de aço inoxidável

Capacidade de carga Dinâmica: até 16 kg *
Estática: 22 kg *

Quantidade de ciclos de teste Até 15 000 acionamentos

Ensaio de corrosão Exposição à atmosfera húmida saturada durante 240 h de acordo com a norma DIN EN 350 6270-KFW
Ensaio de névoa salina durante 96 h de acordo com a norma DIN EN 350 9227

Intervalo de temperatura Temperatura permanente: 300 °C
Picos de temperatura: 330 °C

Compatibilidade com alimentos (lubrificação) Lubrificantes de acordo com NSF H1, 
Material de acordo com CE 1935/2004

Ambiente Em conformidade com os mais elevados padrões dos requisitos ambientais estabelecidos e da ROHS

Dimensões Largura: 13,5 mm
Altura: 25,5 mm

Características da qualidade Dados/factos

Material/superfície 100% de aço inoxidável

Capacidade de carga Dinâmica: até 16 kg *
Estática: 22 kg *

Quantidade de ciclos de teste Até 15 000 acionamentos

Ensaio de corrosão Exposição à atmosfera húmida saturada durante 240 h de acordo com a norma DIN EN 350 6270-KFW
Ensaio de névoa salina durante 24 h de acordo com a norma DIN EN 350 9227

Intervalo de temperatura Até 250 °C (longa duração)

Compatibilidade com alimentos (lubrificação) Lubrificantes de acordo com NSF H1, 
Material de acordo com CE 1935/2004

Ambiente Em conformidade com os mais elevados padrões dos requisitos ambientais estabelecidos e da ROHS

Dimensões Largura: 13,5 mm
Altura: 25,5 mm

Características da qualidade Dados/factos

Material/superfície 100% de aço inoxidável

Capacidade de carga Dinâmica: até 16 kg *
Estática: 22 kg *

Quantidade de ciclos de teste Até 15 000 acionamentos

Ensaio de corrosão Exposição à atmosfera húmida saturada durante 240 h de acordo com a norma DIN EN 350 6270-KFW
Quadro 6 / Quadro 6 com Clean Plus / Quadro 6 Pyro:
Ensaio de névoa salina durante 24 h de acordo com a norma DIN EN 350 9227
Quadro 6 para fornos a vapor: ensaio de névoa salina durante 96 h de acordo com a norma DIN EN 350 9227

Intervalo de temperatura Temperatura permanente:
Quadro 6 / Quadro 6 para fornos a vapor: até 300 °C
Quadro 6 com Clean Plus: até 250 °C
Quadro 6 Pyro: até 300 °C / 500 °C

Compatibilidade com alimentos (lubrificação) Lubrificantes de acordo com NSF H1,
Material de acordo com CE 1935/2004

Ambiente Em conformidade com os mais elevados padrões dos requisitos ambientais estabelecidos e da ROHS

Dimensões Largura: 14,2 mm
Altura: 25,5 mm

Quadro 6 para fornos a vapor

Quadro 6 com Clean Plus

Quadro 6 com Perfect Stop
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