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EASY - PORTAS ABRIR 
FICHA TÉCNICA 

 DESCRIÇÃO GERAL 
A linha de roupeiros Easy, carateriza-se pala sua versatilidade que reflete um conceito prático e funcional com opções de modulação e 
acessórios específicos. 

REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS 
Aglomerado de madeira revestido nas faces a melamina. Painel resistente aos riscos, manchas e de fácil limpeza, está disponível em 
cores planas e padrões de madeira. 

 

PORTA 
Aglomerado de madeira com caraterísticas de acordo com a norma EN 13986. 
Espessura: 16mm 
Orla: perimetral em pvc 0,4mm, cor a condizer com a face porta. 
Altura: mínima 1800mm | máxima 2500mm 
Largura: mínima: 400mm |600mm 
ESTICADORES 
Aplicado no lado interior, de forma a evitar o empeno, ver pág. 2 
 

 
 

INTERIOR 
Estrutura em aglomerado, caraterísticas de acordo com a norma EN 13986 
Ilhargas laterais, superior e inferior: 16mm espessura, orladas 1 lado 
Prateleiras: 16mm espessura, orladas em todo perímetro e com pré furação 
para deslocamento superior ou inferior de 62mm, incluindo suporte 
Divisória maleiro: 16mm, orladas1 lado com parafusos de fixação  
Orlas: em pvc 0,4mm a condizer com as faces 
Costas em aglomerado com 10mm, com fixação de topo 
 

 
 

GUARNIÇÕES / REMATES 
Aglomerado de madeira com caraterísticas de acordo com a norma EN 13986. 
Espessura: 16mm | Larguras: 60 / 70 / 80mm  
Acabamento à meia esquadria ou a topar 
 

 
 
RODAPÉ 
Aglomerado de madeira com caraterísticas de acordo com a norma EN 13986 
Orla: pvc 0,4mm a condizer com a face 
Espessura: 16mm 
Alturas: 16 / 60 / 70 / 80mm 

  
RODAPÉ INTERIOR 
Nas opções com rodapé interior com ou sem nivelador, deve ser indicada a 
distância de afastamento da porta ao piso (S) 

  
NIVELADOR NA BASE 
Nivelador circular com Ø 48mm e com regulação interior ou exterior 
Alturas: 45mm  
Afinação: [- 0 + 15 mm] 
Obs: para rodapé com altura superior a 60mm, deve ser utilizado calço de 
suporte na dimensão adequada 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, 
reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com. 
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MÓDULO GAVETAS 
Estrutura em aglomerado, caraterísticas de acordo com a norma EN 13986 
Ilhargas laterais e fundo: espessura de 16mm 
Frentes das gavetas: espessura 16mm 
Fundo gavetas: 10mm espessura 
 
 

 

 

TIPOLOGIA - NÚMERO PORTAS                                                                                    PROFUNDIDADE INTERIORES – ILHARGA + COSTA 

 

 
VARÃO E SUPORTES 
Varão oval cor alumínio com 30x15mm 
Suportes laterais com cor alumínio, com pré furação para fixar às ilhargas 
laterais 
Suporte central com cor alumínio, aplicado ao centro nos modelos 2, em portas 
de largura >  500mm 
 
 
 

  
DOBRADIÇAS 
Retas com acabamento niquelado, abertura a 110º, com regulação e calço 
suporte 
O número de dobradiças varia de acordo com as dimensões das portas, ver 
quadro abaixo. 
                                                                                                       
                                                                                                         

                                                   

 
CORREDIÇAS 
 
Equipadas com rodízios e com acabamento cor alumínio 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Varão oval Varão oval 

 
Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, 
reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com. 


