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Dobradiças de Nova Geração

A Master Soft-Close é uma dobradiça de nova geração que garante um nível de movimento
confortável, graças a uma regulação de alto nível. Foi desenvolvido após pesquisas e testes
avançados realizados pelo centro de P&D da SAMET.

Design Perfeito
A Master Soft-Close é uma dobradiça que
garante um alto nível de movimento e
conforto de montagem devido à função de
ajuste de alto nível. Um mecanismo Soft Close
exclusivo foi integrado ao braço da dobradiça
com um design inovador para fornecer uma
função mais estável à dobradiça.

Instalação fácil
O mecanismo de clip da dobradiça Master
Soft-Close fornece a função de montagem e
desmontagem sem ferramentas, o que também
simplifica o processo de instalação e ajuda a
economizar tempo.

Alta qualidade
A linha Master Soft-Close foi projetada com a
avançada tecnologia da SAMET P&D Center e é
fabricada com produção robótica totalmente
automatizada.

Sistema de Dobradiças

Sistema de montagem fácil, prático e rápido
Simplificação da produção de móveis
Sistema de montagem sem ferramenta
Solução ideal para móveis de bricolage

Regulação 3D avançada
A ampla regulação 3D em seis direções
garante conforto na montagem e
melhor precisão nos móveis.

Slides de Gaveta de Nova Geração

Um novo passo em direção à perfeição...
Slidea, uma parte inseparável de ambientes elegantes
e funcionais, fornece de várias maneiras uma
compreensão única do conceito de gaveta, da
elegância e funcionalidade à prática e durabilidade.
Slidea é o novo nome do Sliding System!

Slidea Soft - Close
Graças à tecnologia de ponta do novo
amortecedor hidráulico, a funcionalidade e
qualidade são conseguidas através das
corrediças Slidea. Poderá desfrutar do máximo
conforto de uma experiência de fecho suave a
todo tempo.

Slidea Push - Open
Graças ao sistema Slidea Push Open a partir de
agora, as suas gavetas precisam apenas de um
toque leve para abrir. Amplie a sua liberdade de
design com gavetas sem puxadores.

Corrediças Ocultas

Smart Slide Opções Extração Parcial e Total
Os corrediças Smart Slide atendem às mais altas
expectativas de design com opções de extração total e
parcial, desenvolvidas para atender às mais diversas
necessidades.

Opções de Fixação de Gancho e Pino
O mecanismo Gancho foi especialmente projetado para montagem rápida e flexível de gavetas com Smart
Slide. O "Sistema de fixação de Pinos" foi desenvolvido especialmente para fabricantes de móveis industriais para garantir facilidade e segurança durante a montagem.

Versão Soft - Close
O mecanismo de soft close Smart Slide é
adaptável, desenvolvido com tecnologia de
ponta, fornece às gavetas uma função de
abertura e fecho muito suave.

Versão Push - Open
O recurso "Push Open" do Smart Slide simplifica
o uso de gavetas sem puxadores com um único
movimento de toque.

Smart Slide Opções Extração Total e Parcial
As corrediças Smart Slide atendem às mais altas
expectativas de design com opções de extração total e
parcial, desenvolvidas para atender às mais diversas
necessidades.

Movimento Suave e Silencioso
A tecnologia de ponta usada nas corrediças
Smart Slide acrescenta elegância às funções de
abertura e fecho da gaveta. A perfeição da sua
tecnologia garante um movimento silencioso e
suave.
Graças ao sistema de sincronização usado no
Smart Slide, as gavetas movem-se de maneira
suave e silenciosa.

Design e Funcionalidade de Ponta

Soft Close
A tecnologia de ponta e o mecanismo soft close
do sistema Flowbox permitem que o utilizador
final use a gaveta de maneira simples e suave.

Push-open
O sistema Flowbox Push-Open fornece uma
função de abertura muito suave para a gaveta e
adiciona um toque de inovação …

Push Open Soft Close
A Flowbox, graças à função de força de tração
mínima, requer apenas um pequeno toque para
abrir a gaveta sem problemas. O impecável
sistema soft close da Flowbox garante que as
gavetas se fechem perfeitamente. A Nova
Geração de Gavetas Flowbox combina as duas
funções mais superiores: push open e soft
close, para um movimento perfeito da gaveta.
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O Flowbox completa a nova geração de
móveis com suas cores modernas para
criar um acabamento totalmente perfeito.
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Flowbox, permite a criação de conforto e
funcionalidade.

SINCRONIZAÇÃO

PERFEITA

PARA UM MOVIMENTO

SILENCIOSO

A combinação tecnológica diferencial de grande
estabilidade com seu sistema especial de
sincronização de slides faz a Flowbox mover-se com
um perfeito silêncio.

REGULAÇÂO

Inclinação

O mecanismo de ajuste tridimensional da Flowbox
com seu alto nível de tolerância foi projetado com a
conveniência dos usuários e fabricantes.
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Sistema Mecânico de Elevador de Porta Duplo

A Samet tem o orgulho de apresentar o Multi-Mech.
Este é um Sistema Mecânico de Elevador de Porta Dupla…
Multi-Mech é um Sistema Mecânico de Elevador de Porta Dupla, que oferece a oportunidade de
posicionar portas de móveis, especialmente em móveis altos, no ponto desejado. Além disso, o
mecanismo de fecho suave melhora o conforto no seu uso.
Multi-Mech funciona suavemente com a ajuda do mecanismo de abertura gradual.

Design Elegante
Cores Elegantes
Alta Capacidade de Carga
Uso Para Diferentes Materiais de Porta
Fecho Suave
Abertura Gradual
Proteção de Dedos
Ampla Escala de Ajuste de Força
Ajuste 3D

Multi-Mech é um Sistema
Mecânico de Elevador de Porta
Dupla que prima pela segurança do utilizador, evitando
movimentos bruscos e rápidos
ao abrir e fechar. Garante um
alto nível de segurança, graças
à dobradiça intermédia que
impede que agarre os dedos.
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Sistema de Elevação de Porta Sem Dobradiças

Design de Excelência Movimento Elegante e ultra Silencioso
O elevador Solo-Mech garante um movimento perfeito ao "abrir e fechar" e é composto por
uma inovadora tecnologia "sem dobradiças".

A estrutura de elevação é
"totalmente mecânica" e
proporciona estabilidade ao
longo da vida.

Características de
movimento suaves e silenciosos
fornecem o máximo conforto.
Com o seu sistema de abertura
gradual, as portas do móvel podem
fazer paragem na altura desejada.
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