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Sistema deslizante para portas de correr de madeira e alumínio | Revisão 03

É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS
INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A
ESTRUTURA DO MÓVEL.

COMPONENTES DO KIT PARA 02 PORTAS

MANUAL DE MONTAGEM

01 Carro deslizador superior interno direito - 01 Carro deslizador superior interno esquerdo
01 Carro deslizador superior externo direito - 01 Carro deslizador superior externo esquerdo
02 Guia inferior externo - 02 Guia inferior interno - 01 Chave allen nº 4 - 04 Freio

Ferramentas
Necessárias

Chave phillips Parafusos Trena Furadeira Chave allen

Para portas de
15 a 25mm

Espessura da portaPara portas de até

KG
150

Kit para 02 e 3 portas Trilhos / PERFILO

 Superior - RM 065

 Inferior - RM 064

COMPONENTES DO KIT PARA 03 PORTAS

Precauções antes do início da montagem
O cálculo para a altura da porta deve ser feito da seguinte maneira:
   

A + 54mm + 30mm = Porta

D - B - C = Caixa do Móvel

02 Carro deslizador superior interno direito - 02 Carro deslizador superior interno esquerdo
01 Carro deslizador superior externo direito - 01 Carro deslizador superior externo esquerdo
02 Guia inferior externo - 04 Guia inferior interno - 01 Chave allen nº 4 - 04 Freio

Parafusos indicados: O Kit acompanha parafusos para MDF 4x16 CC

Em portas de Alumínio: utilizar parafusos Auto Atarrachante 3,5x9,5 CC

Carro deslizador superior
interno direito e esquerdo 

Carro deslizador 
superior externo
direito e esquerdo

Guia inferior 
externo

Guia inferior 
interno Freio

Chave allen nº 4
Parafuso MDF
4 X 16 CC

É indispensável para um bom funcionamento do sistema em

portas de alumínio com corte em 45° uma esquadreta em “L”

reforçada, e que o perl seja igual ou maior que 45mm, também é

obrigatória a xação de todos os parafusos.

Portas de alumínio
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Usar esquadreta
reforçada em "L"

Parafuso Alumínio
Auto Atarrachante
3,5 X 9,5 CC

2PASSO Fazer as furações e fixar na porta o carro 
superior interno conforme as medidas
indicadas abaixo. (medidas em mm) 

Fazer as furações 
utilizando furadeira.

Fixar os parafusos
utilizando chave philips.

3PASSO Fazer as furações e fixar na porta o
guia inferior interno conforme
as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm) 

65 65 

6565

1PASSO Fazer as furações nos trilhos superior
e inferior. 

Obs: O primeiro furo deve ser feito a 100 mm e para

evitar o empenamento, fazer as outras furações a

cada 400 mm de distância. FAZER FUROS ESCARIADOS

400

100
Fazer a furação no 

centro do trilho

400

100

Fazer a furação no 
centro do trilho
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70mm

TOPO

PISO

Máx. 25mm

É obrigatória a fixação de todos
os parafusos nos carros.

• Verificar se o peso da porta não é maior do que 150kg.

• O transpasse entre portas deve ser de 20 a 30mm.

• Não apoiar a porta com os guias inferiores no chão

   durante a instalação, pois os mesmos podem ser danificados.

• Sempre utilizar desempenador nas portas.

Kit para 3 PORTAS
acompanha o BR Soft
O BR Soft que está na caixa possui manual
para auxiliar na instalação.



4PASSO Fazer as furações e fixar na porta o
carro superior externo conforme as medidas
indicadas abaixo. (medidas em mm) 

Para a fixação de todos os parafusos, é 

necessário que a trava anti-descarrilante

esteja desencaixada do carro, e a regulagem

totalmente baixa.

6565

5PASSO Fazer as furações e fixar na porta o
guia inferior externo conforme as medidas
indicadas abaixo. (medidas em mm) 

65 65 

POSIÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E RETIRADA

CORRETA DAS PORTAS

Obs.: Instalar e retirar as portas somente quando elas

estiverem uma ao lado da outra, caso contrário o guia

inferior não passará por baixo da outra porta. 

POSIÇÃO CORRETA DAS PORTAS

POSIÇÃO ERRADA DAS PORTAS

Verifique a correta montagem da porta.

INSTALAÇÃO DA PORTA POR CLIQUE

1. Destrave a parte 
móvel dos guias;

2. Encaixe a trava anti-
descarrilante no trilho 
superior;

3. Com o guia destravado,
pressione a base da porta 
para que o guia se trave no 
trilho inferior;

4. Repita o processo 
na porta externa. 

IMPORTANTE: A porta interna deve ser posicionada antes da externa.

Verifique a correta montagem da porta.

INSTALAÇÃO DA PORTA POR CLIQUE

1. Destrave a parte 
móvel dos guias;

2. Encaixe as travas anti-
descarrilante dos carros
interno e externo no
trilho superior;

3. Com o guia destravado,
pressione a base da porta 
para que o guia se trave no 
trilho inferior;

4. Repita o processo 
na porta externa. 

IMPORTANTE: A porta interna deve ser posicionada antes da externa. www.rometalcomponentes.com.br

Rometal Componentes para Móveis Ltda.
Rodovia RSC 470 | Km 176,100 | Nº 2650

Bairro Centro | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil | Fone (54) 3441 3100

rometal@rometalcomponentes.com.br 

Em caso de dúvidas com o produto entre em contato com nossa
central de atendimento ao cliente: (54) 3441 3100. 

Após alinhar o fechamento da porta com o móvel, fixe os freios.

Ambos os carros superiores

possuem a regulagem lateral

de altura. É ideal que os 

sistemas estejam sempre

regulados adequadamente

para seu melhor funcionamento.

Regule a tensão do freio através do

parafuso Allen. A regulagem deve ser

feita dependendo do peso da porta,

para o correto funcionamento do mesmo.

6PASSO Verificar se a montagem do sistema está de
acordo com o desenho abaixo.

Porta Externa Porta Interna

Fazer as furações 
utilizando furadeira.

Fixar os parafusos
utilizando chave philips.


