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Dobradiça esquerda
O mancal fixo está posicionado à 
esquerda, a aba ou porta abre da 
direita para a esquerda.

Dobradiça direita
O mancal fixo está posicionado à 
direita, a aba ou porta abre da 
esquerda para a direita.

Dobradiça fixa
A dobradiça não pode retirada. 
Ela é destinada à aplicação à 
esquerda ou direita.

sem 
guia de fixação por 
pinos

com 
guia de fixação por 
pinos para perfil de 
alumínio com 
ranhura

Indicação técnica sobre dobradiças

Dobradiças
Nas seguintes páginas, há uma visão 
geral sobre uma grande quantidade de 
dobradiças. São possíveis muitas outras 
combinações quando forem necessárias 
dobradiças com guia de fixação por pinos, 
por ex., devido à intenção de combinar 
perfis de alumínio com diferentes larguras 
de ranhura. 

Outro detalhe importante:
***???***

Dobradiça esquerda e direita
Para toda versão de dobradiça há 
uma versão esquerda e uma versão 
direita. É preciso então, no momento da 
encomenda, já saber para qual lado a 
porta ou a aba deverá ser aberta.

Guia de fixação por pinos
Muitas dobradiças podem, sob demanda, ser fornecidas também com 
guia de fixação por pinos para as ranhuras de perfis de alumínio. Elas 
protegem a dobradiça contra o giro na direção incorreta e aumentam a 
capacidade de carga.  As dobradiças são construídas de modo que as 
guias de fixação por pinos possam ser soltas de maneira simples com 
uma chave de fenda.

Dica
Mesmo que você não queira fixar uma aba ou uma porta por encaixe, 
também é possível utilizar uma dobradiça de encaixe esquerda e direita. 
Ambas as dobradiças devem ser montadas estado pendurado e irão 
travar-se mutuamente.


