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ALTO DRAWER
ABRA-SE PARA NOVAS POSSIBILIDADES







ABRA-SE PARA NOVAS 
POSSIBILIDADES

Um dos itens mais utilizados em nosso dia a dia, as 

gavetas são elementos decisivos durante a avaliação 

de um móvel ou de um serviço de marcenaria. Sua 

qualidade e desempenho influenciam o consumidor 

durante a sua escolha. Assim, investir em soluções 

de qualidade e que atendam as suas expectativas é 

fundamental. Cientes da importância deste elemento 

na construção dos móveis, a Häfele apresenta o Alto 

Drawer, um sistema modular para gavetas versátil e com 

um design atrativo.

FLEXIBILIDADE E EFICIÊNCIA

O sistema Alto Drawer foi desenvolvido tendo como 

o foco a máxima utilização do espaço. Graças às 

suas seis profundidades e três alturas é possível 

criar inúmeras formas de aplicação, adicionando 

mais versatilidade ao projeto, uma vez que permite 

a construção de gavetas com diferentes tamanhos. 

Seguindo o mesmo padrão de medidas utilizado 

pelos produtos similares no mercado, o sistema Alto 

Drawer pode ser facilmente adaptado aos processos 

produtivos, pois não requer adequação ou mudanças 

para sua utilização.

COMODIDADE E 

SIMPLICIDADE NA 

MONTAGEM

A facilidade e rapidez de instalação, além do conforto e 

comodidade durante a regulagem e ajustes, são alguns 

dos benefícios oferecidos pelo Alto Drawer. Devido à 

tecnologia de encaixe Click On e a possibilidade de 

ajuste 3D, o sistema possui uma aplicação rápida e um 

alinhamento preciso. Desta forma, é possível otimizar 

o processo de fabricação, dando mais agilidade e 

dinamismo à produção, além de garantir a qualidade e 

padronização das gavetas. 

FACILIDADE NO MOVIMENTO

VERSATILIDADE

QUALIDADE EUROPEIA

Com sistema de amortecimento soft-close integrado, o Alto 
Drawer é extremamente suave durante sua utilização, sendo 
seus movimentos de abertura e fechamento confortáveis e 
silenciosos. Suas corrediças, fabricadas em aço, possuem 
capacidade total de carga de até 35 quilos e permitem 
uma extração total das gavetas, o que proporciona um 
fácil armazenamento, manipulação e organização de seu 
conteúdo interno.

Com uma ampla gama de acessórios e componentes 
adicionais, o Alto Drawer pode ser customizado de acordo 
com as necessidades específicas de cada projeto. Gavetas 
baixas e altas, porta-talheres e divisórias modulares que 
podem ser configuradas à vontade, estão entre os itens 
disponíveis. Assim, além de uma alta capacidade de carga, o 
sistema Alto Drawer adiciona mais funcionalidade e beleza às 
gavetas. 

Seus materiais e acabamentos impecáveis garantem uma 
longa vida ao sistema. Avaliado e testado de acordo com os 
rígidos padrões europeus de qualidade, o Alto Drawer possui 
certificação internacional de acordo com a DIN EN 15338 – 
nível 3, que atesta a resistência e durabilidade dos elementos 
de extensão e seus componentes, assegurando uma vida útil 
de mais de 60 mil ciclos de abertura e fechamento. 



CONJUNTO BÁSICO

FÁCIL MONTAGEM E MANUTENÇÃO
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Com a ajuda dos organizadores de interior é possível transformar as gavetas caóticas em espaços bonitos e eficientes. 
Modelo utilizado: Makhon



O conjuto de acessórios para gaveta interna deve ser 

aplicado no modelo de gaveta baixa - 84 mm -, e utilizado 

juntamente ao sistema para gavetas médias - 135 mm. Esta 

combinação proporciona mais espaço de armazenamento, 

agregando valor e funcionalidade ao projeto. Confira uma 

sugestão de aplicação na página a seguir.

• 2 laterais de gaveta 84 mm (esquerda e direita)

• 2 corrediças de extração total 

• 2 capas de acabamento

• 2 suportes para fundo de gaveta 

• 2 fixadores frontais 

• 1 manual de montagem

Inclui:

Comprimento 

corrediça (mm)

Acabamento

Branco Prata

300 552.75.701 552.75.001

350 552.75.702 552.75.002

400 552.75.703 552.75.003

450 552.75.704 552.75.004

500 552.75.705 552.75.005

550 552.75.706 552.75.006

GAVETA BAIXA

84 MM

ACESSÓRIOS PARA GAVETA 
INTERNA

Branco Prata

Painel frontal 1100 mm 552.69.782 552.69.082

Suporte p/ painel frontal 552.70.792 552.70.092



Organizadores modernos e funcionais podem transformar a rotina na cozinha, deixando-a rica em detalhes e muito bem organizada. 
Modelo utilizado: Udon



GAVETA MÉDIA

135 MM

• 2 laterais de gaveta 135 mm (esquerda e direita)

• 2 corrediças de extração total

• 2 hastes longitudinais com suportes de fixação e 

regulagem 

• 2 capas de acabamento

• 2 suportes para fundo de gaveta 

• 2 fixadores frontais 

• 1 manual de montagem

Inclui:

Comprimento 

corrediça (mm)

Acabamento

Branco Prata

300 552.75.711 552.75.011

350 552.75.712 552.75.012

400 552.75.713 552.75.013

450 552.75.714 552.75.014

500 552.75.715 552.75.015

550 552.75.716 552.75.016

Todos os organizadores e acessórios para gavetas 

presentes nesta brochura estão disponíveis em 

nosso catálogo Pronta Entrega. 

Para a montagem da gaveta interna é necessário 

utilizar o conjunto de acessórios apropriados, além 

do sistema para gaveta baixa - 84 mm. Para mais 

informações, verifique a página anterior. 



Discretas, práticas e higiênicas, as lixeiras embutidas auxiliam na organização e limpeza da cozinha. 
Modelo utilizado: Pullboy



GAVETA ALTA

199 MM

• 2 laterais de gaveta 199 mm (esquerda e direita)

• 2 corrediças de extração total

• 2 hastes longitudinais com suportes de fixação e 

regulagem

• 2 hastes longitudinais centrais com suportes de 

fixação e regulagem

• 2 capas de acabamento

• 2 suportes para fundo de gaveta

• 2 fixadores frontais

• 1 manual de montagem

Inclui:

Comprimento 

corrediça (mm)

Acabamento

Branco Prata

300 552.75.721 552.75.021

350 552.75.722 552.75.022

400 552.75.723 552.75.023

450 552.75.724 552.75.024

500 552.75.725 552.75.025

550 552.75.726 552.75.026

Conheça a linha completa de lixeiras embutidas 

Häfele disponível no catálogo Pronta Entrega.  



PAINEL LATERAL DE ALUMÍNIOACESSÓRIOS PARA 
GAVETA ALTA
LATERAL DE ALUMÍNIO

DESIGN QUE ENCANTA

Profundidade 

em mm
Branco Prata

400 552.70.703 552.70.003

450 552.70.704 552.70.004

500 552.70.705 552.70.005

550 552.70.706 552.70.006

DIVISOR HORIZONTAL 

Largura em 

mm
Branco Prata

500 552.61.780 552.61.080

600 552.61.781 552.61.081

800 552.61.782 552.61.082

900 552.61.783 552.61.083

1000 552.61.784 552.61.084

1200 552.61.786 552.61.086

DIVISOR VERTICAL

Dimensões 

(LxA) em mm
Branco Prata

94 x 112 552.61.790 552.61.090

Fabricadas em alumínio, 
as laterais e os divisores 
do sistema Alto Drawer 
apresentam um design 
contemporâneo, que combina 
elegância e tecnologia em um 
único produto. Disponíveis 
em diferentes medidas, 
as laterais e os divisores 
metálicos adicionam o máximo 
de flexibilidade durante o 
desenvolvimento de gavetas 
para a cozinha ou para a casa.



ACESSÓRIOS PARA 
GAVETA ALTA
LATERAL DE VIDRO

MÚLTIPLAS ESCOLHAS PARA 
ACABAMENTOS PERFEITOS

DIVISOR HORIZONTAL 

Largura em 

mm
Branco Prata

500 552.61.780 552.61.080

600 552.61.781 552.61.081

800 552.61.782 552.61.082

900 552.61.783 552.61.083

1000 552.61.784 552.61.084

1200 552.61.786 552.61.086

CONJUNTO PARA PAINEL DE VIDRO

Espessura 

em mm
Branco Prata

8 552.69.749 552.69.049

DIVISOR VERTICAL

Dimensões 

(LxA) em mm
Branco Prata

94 x 112 552.61.790 552.61.090

Além das tradicionais laterais 
metálicas, o sistema Alto 
Drawer oferece a possibilidade 
de construção utilizando 
laterais em vidro. Sem junções 
visíveis, o sistema permite a 
criação de uma gaveta com 
design minimalista e estética 
refinada. 
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