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Liberdade em movimento
novo Free
Linha de articuLadores häFeLe



elegância ao 
abrir
articuladores para a 
máxima liberdade de 
movimento  
desenvolvidos pela Häfele

a nova família de articuladores Free proporciona 
mais liberdade durante o movimento das portas 
dos armários suspensos, garantindo, assim, 
grande flexibilidade durante o desenvolvimento 
técnico e estético dos móveis. Por possuir 
diversos benefícios quando comparados às 
tradicionais dobradiças, a nova família de 
articuladores Free oferece, acima de tudo, leveza 
e elegância ao ambiente. não importa se a porta 
será aberta de forma inclinada, paralela, 
rotacionada ou dobrada, a nova família Free 
garantirá um movimento suave, desempenhando 
sua função de maneira eficiente, agregando valor 
ao projeto final. 

os mais de 90 anos de experiência na 
comercialização de ferragens para móveis, o 
expertise no desenvolvimento de produtos com 
tecnologia e design de ponta, e o relacionamento 
próximo com mercados e renomados profissionais 
da área, permitiram a häfele a criação desta nova 
linha de produtos. assim, a família de articuladores 
Free surge para suprir uma nova demanda do 
mercado por soluções que ampliem a liberdade 
criativa, de acabamento, de design, e ainda 
possibilitem extrema facilidade na instalação e 
conforto durante a operação.

comPacto

Leve

simPLes
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2 3 4

1

uso inteLigente do esPaço
mais Liberdade criativa, mais PossibiLidades 
desenvoLvido PeLa häFeLe

1. Free Flap
com abertura clássica em ângulos de 90º e 107º, este 
articulador necessita de pouco espaço acima dos armários, 
sendo ideal para portas de peso médio à leve. compacto, ele 
está disponível em dois modelos diferentes, podendo ser 
utilizado em armários com pouca profundidade.

2. Free Fold
Por permitir que o puxador fique acessível a todo o 
momento, este articulador é ideal para portas mais altas, 
sendo sua aplicação possível em diferentes tipos de 
acabamentos e materiais. seu movimento articulado faz com 
que uma  pequena área à frente e acima do armário seja 
necessária durante sua abertura. 

3. Free Swing
detentor de um movimento preciso e elegante, este 
articulador contorna facilmente os cantos e luminárias sobre 
os armários. adequado para portas grandes, ele permite um 
fácil acesso ao conteúdo armazenado no armário.

4. Free Up
Perfeito para armários em ambientes com metragem 
reduzida, este articulador pode ser usado em armários 
suspensos ou em painéis, criando, assim, espaços de 
armazenamento inteligentes e com fácil acesso ao conteúdo 
interno.

Portas grandes com sistemas convencionais de 
abertura precisam de muito espaço para funcionar 
corretamente. assim, a família Free surge como 
uma solução criativa para diferentes tipos de 
abertura. a escolha do articulador ideal será feita 

de acordo com a quantidade de espaço disponível 
ou a forma de aplicação desejada, priorizando, 
desta forma, o cliente e suas necessidades, e não 
a ferragem. 
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articuLadores ao invés 
de dobradiças
as vantagens: 
1. veja e aLcance tudo      FaciLmente.  
2. maior estabiLidade Para Portas     
Pesadas de armários. 3. nÃo bata 
mais uma Porta       na outra. 
4. encaixe PerFeito e simétrico  
entre Painéis de móveis Largos.       
5. mínimo esForço Para oPeraçÃo.
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Mais atraente
Design elegante com funcionalidade.  
Nas cores cinza e branco.

Compacto
Tecnologia usada de forma inteligente 
reduz a necessidade de espaço.

Forma e FunçÃo
design comPacto. desenvoLvido PeLa häFeLe

as ferragens que compõem a família de produtos Free são 
dobradiças e articuladores em um produto só – o que reduz 
não só a necessidade de espaço de instalação no armário, 
como dá um visual mais sofisticado ao móvel. o constante 
aprimoramento no desenvolvimento do sistema articulado 
permitiu a concepção de um produto visivelmente mais 
compacto e com design futurista.

as capas de acabamento possuem pintura fosca e estão 
disponíveis nas cores branca e cinza, podendo ser 
personalizadas com a marca do cliente.

a família Free garante o desenvolvimento de móveis com 
design elegante e moderno. Para isso,  possibilita a aplicação 
de uma grande diversidade de materiais e acabamentos. 

25,5 mm

273 mm

Free Flap 1.7: 
108 mm de comprimento e 36 mm de largura.

Free Flap 3.15: 
131 mm  de comprimento e 36 mm de largura.

Mais espaço – com um design mais compacto, permite um melhor aproveitamento do espaço interno do armário. 
Mais liberdade criativa – a linha de articuladores Free possibilita a utilização de diferentes tipos de acabamento e materiais.

Free Fold: 
288 mm de comprimento e  25,5 mm de largura.

Free Up: 
277 mm de comprimento e 25,5 mm de largura.

Free Swing:  
somente 273 mm de comprimento e 
25,5 mm de largura (sem barra sincronizadora).

comPacto

Leve

simPLes
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o modelo Free Fold possuí um sistema de 
proteção para mão. segurança em primeiro 
lugar.

o principal foco durante o 
desenvolvimento do produto foi 
possibilitar o maior número de 
benefícios para o usuário. assim, a 
facilidade de manuseio se tornou nossa 
prioridade número um. novos padrões 
foram desenvolvidos pela häfele para a 
família de articuladores Free, assim, 
abrir e fechar um móvel que utilize 
nossos produtos tornou-se uma 
experiência única.

4. Push-to-oPen (Free FLaP)

com um leve toque na parte inferior, é possível abrir a 
porta por alguns centimentros (opcional), facilitando o 
seu manuseio e dispensando o uso de puxadores. 

1. FaciLidade de manuseio

tanto na abertura, quanto no fechamento, as 
portas se movimentam com o mínimo de 
força. o movimento suave permanece até 
mesmo em portas grandes e pesadas.

sua vida com mais vaLor agregado
manuseio FáciL e conFortáveL. desenvoLvido PeLa häFeLe

5. saFety-stoP (Free FoLd)

armários sem amortecimento são coisas do 
passado. a última tendência é um movimento 
suave e silencioso, em ambas as direções. 

2. abertura e Fechamento  
 suave

3. Parada em diFerentes  
 Posições

as portas ficam paradas em qualquer 
posição, independentemente do seu 
peso, deixando o puxador acessível a 
qualquer momento.

comPacto

Leve

simPLes
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4 5 click

3

6

2

excLusivo 

Pode ser instaLado com 
aPenas uma mÃo!

Pinos de encaixe
Para pré-instalar a ferragem de 

maneira segura e com uma 

mão apenas.

FáciL e descomPLicado
ráPida instaLaçÃo, com economia de temPo. desenvoLvido PeLa häFeLe

uma das características mais impressionantes da família de 
produtos Free é a instalação fácil, rápida e descomplicada. 
desde a furação, passando pela fixação da ferragem, até o 

sistema clip-on, todas as etapas são tão práticas que o 
montador economiza tempo e esforço – possibilitando um 
trabalho mais eficiente. 

ajuste conveniente
o ajuste da força de retenção é feito de 

maneira simples pela frente do articulador.  
o mesmo se aplica ao ajuste da folga do 

armário - em 3 posições diferentes.

ParaFusos de FixaçÃo Pré-montados
já incorporados à ferragem, basta aparafusá-los e pronto.

gabarito de FuraçÃo em acríLico
a precisão na posição dos furos é proporcionada por um material 

de qualidade.

FixaçÃo simétrica dos 
suPortes
Para a fixação no articulador. 

instaLaçÃo com sistema cLiP-on
a montagem da porta é fácil e segura. a desmontagem 

também é feita sem ferramentas.

Código doS gabaritoS de FUração

Free Flap - painel lateral: 372.91.021

Free Fold - painel lateral: 372.37.050

Free Up - painel lateral: 372.33.050

Free Swing - painel lateral: 372.34.050

Free Flap, Free Fold, Free Up,  
Free Swing - painel frontal: 372.64.893

comPacto

Leve

simPLes
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Free FLaP
dobradiça e articuLador em um Produto

> Ângulo de abertura de 90° e 107°
> design compacto para armários com profundidade mínima de 109 mm 
> versão 1.7 para portas com até 450 mm de altura
> versão 3.15 para portas com até 650 mm de altura
> capas de acabamento intercambiáveis entre os modelos  

(aparência  harmônica no interior)
> extremamente adequado para tamponamento
> sistema push-to-open para portas sem puxadores
> todas as vantagens da família de produtos Free
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Free FLaP
inFormações técnicas

altura do 

armário (mm)

Peso da porta (kg)

Modelo a Modelo b Modelo C

200 1.7–4.6 3.6–7.9 6.8–14.7

250 1.3–3.8 2.9–6.4 5.4–11.8

300 1.1–3.1 2.4–5.1 4.4–9.6

350 0.9–2.6 2.0–4.2 3.7–8.1

400 0.8–2.1 1.7–3.6 3.2–7.0

450 0.6–1.7 1.4–3.2 2.7–6.1

altura do 

armário (mm)

Peso da porta (kg)

Modelo d Modelo e Modelo F Modelo g

350 5.2–11.0 6.7–14.3 10.1–21.4 13.5–27.3

400 4.7–9.6 5.9–12.4 8.9–18.6 11.8–23.3

450 4.1–8.4 5.2–10.9 7.8–16.3 10.4–20.5

500 3.7–7.5 4.7–9.7 7.0–14.6 9.2–18.3

550 3.3–6.8 4.2–8.8 6.3–13.2 8.3–16.5

600 3.0–6.2 3.8–8.0 5.7–12.0 7.6–15.0

650 2.6–5.6 3.4–7.3 5.3–11.0 6.9–14.0

Modelo
Capa de acabamento 

cinza

Capa de acabamento 

branca

A 372.91.320 372.91.720

B 372.91.321 372.91.721

C 372.91.322 372.91.722

Modelo
Capa de acabamento 

cinza

Capa de acabamento 

branca

D 372.91.330 372.91.730

E 372.91.331 372.91.731

F 372.91.332 372.91.732

G 372.91.333 372.91.733

Free Flap 1.7

Free Flap 3.15

Free Flap 3.15 

Free Flap 1.7
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Free FoLd
mínima exigência de esPaço

> mínimo espaço necessário no ambiente 
> Para armários com profundidade a partir de 288 mm
> Para armários com altura de até 1.040 mm e peso de até 12,3 kg
 ou com altura de até 590 mm e peso de até 23,3 kg
> Possibilidade de aplicação em portas com diferentes tipos de materiais e 

acabamentos 
> todas as vantagens da família de produtos Free
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Free FoLd
inFormações técnicas

KH: 480–530

2.6–5.2 kg C1fo 372.37.510 372.37.710

5.2–10.6 kg C3fo 372.37.512 372.37.712

7.8–15.1 kg C4fo 372.37.513 372.37.713

KH: 520–590

2.4–4.9 kg D1fo 372.37.520 372.37.720

4.8–9.8 kg D3fo 372.37.522 372.37.722

7.2–14.1 kg D4fo 372.37.523 372.37.723

KH: 580–650

2.2–4.4 kg E1fo 372.37.530 372.37.730

4.3–8.8 kg E3fo 372.37.532 372.37.732

6.0–12.2 kg E4fo 372.37.533 372.37.733

10.6–20.9 kg E5fo 372.37.534 372.37.734

KH: 650–730

3.9–7.9 kg F3fo 372.37.542 372.37.742

5.8–11.6 kg F4fo 372.37.543 372.37.743

9.5–18.7 kg F5fo 372.37.544 372.37.744

KH: 710–790

3.5–7.2 kg G3fo 372.37.552 372.37.752

5.2–10.3 kg G4fo 372.37.553 372.37.753

8.7–17.2 kg G5fo 372.37.554 372.37.754

KH: 770–840
4.9–9.8 kg H4fo 372.37.563 372.37.763

8.0–15.5 kg H5fo 372.37.564 372.37.764

KH: 840–910
4.5–9.0 kg I4fo 372.37.573 372.37.773

7.3–14.6 kg I5fo 372.37.574 372.37.774

KH: 910–970
4.2–8.0 kg J4fo 372.37.583 372.37.783

6.80–13.5 kg J5fo 372.37.584 372.37.784

KH: 960–1010
3.9–7.6 kg K4fo 372.37.593 372.37.793

6.5–12.8 kg K5fo 372.37.594 372.37.794

KH: 1000–1040 6.2–12.3 kg L5fo 372.37.599 372.37.799

1 KH = Altura do armário mm  2 K = Espessura da base do armário  3 Peso da porta kg  4 Capa de acabamento cinza
5 Capa de acamento branca 

*Medidas em mm.

KH

K
Kg max !

XXxx

1

2

3

ß [ ° ] t* U* V* W*

480–530 ~107 –96 100–37 100–155 203–186 328–370

520–590 ~107–93 106–23 112–184 213–190 347–401

580–650 ~108–95 119–40 126–197 227–207 375–430

650–730 ~107–94 124–38 147–224 238–215 411–470

710–790 ~108–95 136–46 161–233 250–219 439–500

770–840 ~108–95 146–43 179–223 267–200 466–527

840–910 ~108–98 154–70 195–248 272–231 502–559

910–970 ~107–98 160–78 214–246 282–225 536–588

960–1010 ~107–100 170–99 228–251 295–240 560–605

1000–1040 ~107–102 177–120 239–256 306–256 578–616

4 5

*
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Free uP
totaL acesso ao interior do armário

> Praticamente nenhum espaço frontal é necessário no ambiente
> Pode ser utilizado em combinação com armários suspensos e painéis 

frontais
> Para armários com profundidade a partir de 277 mm
> Para portas com altura de até 600 mm e peso de até 14,6 kg 
 ou com altura de até 420 mm e peso de até 19,6 kg
> todas as vantagens da família de produtos Free
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Free uP
inFormações técnicas

KH: 320–360

LH: ≥ 280

3.0–5.7 O1us 372.33.500 372.33.700

4.8–9.3 O2us 372.33.501 372.33.701

8.7–16.5 O3us 372.33.502 372.33.702

KH: 345–420

LH: ≥ 308

2.4–4.8 P1us 372.33.510 372.33.710

4.1–8.0 P2us 372.33.511 372.33.711

7.4–14.0 P3us 372.33.512 372.33.712

11.0–19.6 P4us 372.33.513 372.33.713

KH: 380–500

LH: ≥ 343

2.0–3.8 Q1us 372.33.520 372.33.720

3.4–6.7 Q2us 372.33.521 372.33.721

6.3–11.8 Q3us 372.33.522 372.33.722

9.3–17.4 Q4us 372.33.523 372.33.723

KH: 430–600

LH: ≥ 388

1.6–3.3 R1us 372.33.530 372.33.730

2.6–5.5 R2us 372.33.531 372.33.731

5.0–9.7 R3us 372.33.532 372.33.732

7.4–14.6 R4us 372.33.533 372.33.733
1 KH = Altura do armário mm  2 LH = Altura interna  3 Peso do painel frontal kg  4 Capa de acabamento cinza
5 Capa de acabamento branca  

KH
LH

16 Kg

XXxx1 2

3 4

KB K mm

600
16

474 372.33.692
19

900
16

774 372.33.694
19

1200
16

1074 372.33.696
19

1800
16

1674 372.33.698
19

KB
16

KB - (2 x K) - 88
19

KB ≥ 1800

5

6 KB = Largura do armário  7 K = Espessura do painel lateral

6 7

KH d U HH t V1 V2

320–360 274.5 KH − HH − K 278 ≥ 281 128 177

345–420 302.5 KH − HH − K 328 ≥ 333 146 205

380–500 337.5 KH − HH − K 390 ≥ 393 168 240

430–600 382.5 KH − HH − K 470 ≥ 473 196 284
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Free swing
eLegÂncia em movimento

> gira em torno do armário ou das luminárias instaladas no topo do móvel
> adequado para armários com portas grandes 
> Fácil acesso ao conteúdo interno do armário
> Para armários com profundidade a partir de 273 mm
> Para portas com altura de até 800 mm e peso de até 15,3 kg
 ou com altura de até 670 mm e peso de até 17,1 kg
> todas as vantagens da família de produtos Free

PRODUTO SOB
CONSULTA
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KB K mm

600
16

474 372.33.69219

900
16

774 372.33.69419

1200
16

1074 372.33.69619

1800
16

1674 372.33.69819

KB
16

KB - (2 x K) - 8819
KB ≥ 1800

370

1.8–4.0 kg S1sw 372.34.500 372.34.700

3.4–6.5 kg S4sw 372.34.501 372.34.701

5.2–10.3 kg S7sw 372.34.502 372.34.702

400

1.8–3.9 kg S1sw 372.34.500 372.34.700

3.3–6.3 kg S4sw 372.34.501 372.34.701

5.0–10.0 kg S7sw 372.34.502 372.34.702

450

1.9–3.7 kg S1sw 372.34.500 372.34.700

3.2–6.1 kg S4sw 372.34.501 372.34.701

4.8–9.4 kg S7sw 372.34.502 372.34.702

500

1.9–3.5 kg S1sw 372.34.500 372.34.700

3.0–5.8 kg S4sw 372.34.501 372.34.701

4.5–8.9 kg S7sw 372.34.502 372.34.702

500

2.5–5.9 kg S2sw 372.34.510 372.34.710

5.0–10.0 kg S5sw 372.34.511 372.34.711

8.2–15.9 kg S8sw 372.34.512 372.34.712

550

2.5–5.6 kg S2sw 372.34.510 372.34.710

4.8–9.6 kg S5sw 372.34.511 372.34.711

7.8–15.2 kg S8sw 372.34.512 372.34.712

600

2.5–5.3 kg S2sw 372.34.510 372.34.710

4.7–9.3 kg S5sw 372.34.511 372.34.711

7.5–14.5 kg S8sw 372.34.512 372.34.712

670

2.5–4.8 kg S2sw 372.34.510 372.34.710

4.5–8.8 kg S5sw 372.34.511 372.34.711

7.0–13.5 kg S8sw 372.34.512 372.34.712

670

3.2–6.5 kg S3sw 372.34.520 372.34.720

5.7–11.3 kg S6sw 372.34.521 372.34.721

8.5–17.1 kg S9sw 372.34.522 372.34.722

700

3.1–6.3 kg S3sw 372.34.520 372.34.720

5.6–11.1 kg S6sw 372.34.521 372.34.721

8.4–16.7 kg S9sw 372.34.522 372.34.722

750

3.0–6.0 kg S3sw 372.34.520 372.34.720

5.4–10.7 kg S6sw 372.34.521 372.34.721

8.2–16.0 kg S9sw 372.34.522 372.34.722

800

2.9–5.7 kg S3sw 372.34.520 372.34.720

5.3–10.3 kg S6sw 372.34.521 372.34.721

8.0–15.3 kg S9sw 372.34.522 372.34.722

3 KH = Altura do armário mm  4 Peso da porta kg  5 Capa de acabamento cinza  6 Capa de acabamento branca

KH
Kg

XXxx

3 4
5 6

1 KB = Largura do armário  2 K = Espessura do painel lateral

1

2

Free swing
inFormações técnicas

PRODUTO SOB
CONSULTA

 29



duo e maxi 
articuLadores Para múLtiPLas aPLicações

dUo
> abertura para cima ou para baixo, em um só produto
> duo e duo Forte para altura de portas de 200 a 700 mm
> 3 cores diferentes: niquelado (pronta entrega), branco e preto (sob 

consulta)
> mínimo espaço interno necessário (máx. 172 mm de profundidade x 25 mm 

de largura)
> múltiplas posições de parada, ajuste de força
> abertura Touch: um leve toque na parte inferior abre a porta suavemente, 

para um abrir e fechar mais fácil*

Maxi
> compacto e forte sistema basculante com 
 múltiplas aplicações 
> abertura da porta sem esforço 50 kg
> 3 cores diferentes: niquelado (pronta entrega), branco e 

preto (sob consulta)
> Pequeno espaço necessário dentro do armário 
 (máx. 184 mm de profundidade x 26 mm de largura)

> abertura Push: abertura total com um simples toque*
> abertura Touch: um simples toque no painel frontal abre a 

porta levemente, depois é aberta e fechada facilmente 
 com a mão com múltipla posição de parada*
> Força de abertura assistida: menos força manual para 
 a abertura de portas largas e pesadas com puxadores.
 com múltiplas posições de parada e fechamento suave
 opcional**
> Portas extremamente grandes e pesadas com 
 puxadores:
 com multiplas posições de parada e fechamento suave
 opcional**

* Em combinação com dobradiças Duomatic Push, se mantém fechada por um fecho magnético e contra placa de metal na porta do armário.
 > Fecho magnético: 356.06.401  
 > Imã adicional (para portas acima de 1200 mm): 356.06.441  
** Em combinação com dobradiças com ou sem mola de fechamento automático, bem como componente para fechamento suave (373.69.799).
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3

4

duo 
inFormações técnicas

maxi 
códigos

Abertura para
cima

Abertura para
baixo

Função de bloqueio:  
Escolha mais força de 
retenção (+)
Função de travamento:  
Menor força de 
retenção (–) 

altura da 
porta (mm)

Peso da porta (kg)

Função de bloqueio Função de travamento

1 ferragem 2 ferragens 1 ferragem 2 ferragens

90° 200 12.5 15.0 15.0 15.0

250 9.5 15.0 12.0 15.0

300 8.0 15.0 10.0 15.0

350 7.0 13.5 9.0 15.0

400 6.0 12.0 8.0 15.0

450 5.0 11.0 7.0 14.0

500 5.0 9.5 6.0 12.0

550 4.0 8.5 5.5 11.0

600 4.0 8.0 5.0 10.0

650 3.5 7.0 5.0 9.5

700 3.0 7.0 4.0 9.0

distância até a 
borda

acabamento Código

DUO forte 37 mm Niquelado 373.66.634

Branco (sob consulta) 373.66.374

Preto (sob consulta) 373.66.314

Inclui: 1 x articulador, 1 x suporte de fixação, 1 x suporte de fixação para porta  1 Instalação de portas com puxadores

Inclui: 1 x articulador, 1 x suporte de fixação, 1 x suporte de fixação para porta  1 Instalação de portas com puxadores

distância até a 
borda

acabamento Código

DUO standard 37 mm Niquelado 373.66.614

Branco (sob consulta) 373.66.264

Preto (sob consulta) 373.66.214

altura da 
porta
(mm)

Peso da porta (kg)

Função de bloqueio Função de travamento

1 ferragem 2 ferragens 1 ferragem 2 ferragens

90° 200 7.5 15.0 9.5 15.0

250 6.0 12.0 7.5 15.0

300 5.0 10.0 6.0 13.0

350 4.0 8.5 5.5 11.0

400 3.5 7.0 5.0 10.0

450 3.5 6.5 4.5 8.5

500 3.0 6.0 4.0 7.5

Função de bloqueio: A porta trava em qualquer posição (para em multiplas 
posições)
Função de travamento: O articulador se fecha suavemente e a porta fica 
ligeiramente aberta

dUo standard – 90°

dUo forte – 90°

Modelo
distância até a 
borda

Niquelado
branco 
(sob consulta)

Preto
(sob consulta)

Para portas de madeira ou perfil de alumínio, com largura de 45 mm

A 37 mm 373.69.512 373.69.742 373.69.342

B 373.69.412 373.69.744 373.69.344

C 373.69.712 373.69.746 373.69.346

D 373.69.312 373.69.748 373.69.348

1

1

maxi 
inFormações técnicas

aplicação para portas sem puxador

aplicação em portas com puxador

altura da porta 
(mm)

Peso da porta para 1 ferragem Maxi (kg)

Modelo a Modelo b Modelo C Modelo d

300 1.7–2.4 3.1–4.6 3.8–7.0 5.8–9.8

400 – 2.4–3.7 3.1–5.5 4.2–7.1

500 – 1.6–2.9 2.6–4.5 3.4–5.8

600 – 1.5–2.4 2.1–3.6 2.9–4.8

700 – 1.2–2.1 1.5–3.2 2.5–4.0

800 – – 1.3–2.9 2.2–3.3

900 – – 1.1–2.6 1.9–3.3

1000 – – – 1.6–3.0

abertura Push, ângulo de abertura 90°

altura da porta 
(mm)

Peso da porta para 1 ferragem Maxi (kg)

Modelo a Modelo b Modelo C Modelo d

300 2,0–3,5 3,3–6,7 6,0–10,3 7,8–13,6

400 1.5–2.6 2.5–5.0 5.5–7.8 5.8–10.2

500 1.2–2.1 2.0–4.0 3.6–6.3 4.7–8.2

600 1.0–1.8 1.7–3.3 3.0–5.2 3.9–6.8

700 0.9–1.4 1.4–2.7 2.5–4.3 3.2–5.7

800 0.7–1.3 1.2–2.6 2.2–3.9 2.9–5.1

900 0.7–1.2 1.1–2.2 2.0–3.4 2.6–4.5

1000 0.6–1.0 1.0–2.0 1.8–3.1 2.4–4.1

abertura Touch, ângulo de abertura 90°

montagem com abertura assistida, ângulo de 90°

altura da porta 
(mm)

Peso da porta para 1 ferragem Maxi (kg)

Modelo a Modelo b Modelo C Modelo d

300 3.0–5.3 5.1–10.2 9.1–15.8 11.9–20.8

400 2.3–4.0 3.8–7.6 6.9–11.9 8.9–15.6

500 1.8–3.2 3.1–6.1 5.5–9.6 7.2–12.5

600 1.5–2.7 2.6–5.1 4.6–7.9 6.0–10.4

700 1.3–2.2 2.1–4.2 3.8–6.6 4.9–8.7

800 1.1–2.0 1.9–3.9 3.4–5.9 4.4–7.8

900 1.0–1.8 1.7–3.4 3.0–5.2 3.9–6.9

1000 0.9–1.6 1.5–3.0 2.7–4.7 3.6–6.2

montagem para portas pesadas e largas, ângulo de 90°

*Dimensões para Maxi com suporte de fixação lateral à 37 mm da borda

altura da porta 
(mm)

Peso da porta para 1 ferragem Maxi (kg)

Modelo a Modelo b Modelo C Modelo d

300 2.7–5.1 5.0–8.5 8.0–12.0 9.0–15.0

400 2.1–3.5 4.5–6.7 5.8–11.2 7.2–13.5

500 1.6–2.6 3.5–5.5 4.5–8.8 6.0–11.0

600 1.3–2.2 2.7–4.3 3.9–7.7 4.8–8.5

700 1.2–2.0 2.5–3.7 3.2–6.4 4.2–7.6

800 – 2.4–3.4 3.0–5.4 3.5–6.7

900 – – 2.7–5.2 3.0–6.0

1000 – – – 2.7–5.5
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exPeriência vira exPertise
comPromisso com a quaLidade. desenvoLvido PeLa häFeLe

Constantes testes garantem produtos de alta qualidade.

o “o grande häfele” é um termo bem conhecido da 
indústria: ele representa mais de 90 anos de experiência no 
mercado de ferragens para móveis. atualmente, a häfele vai 
muito mais além. Por meio de uma experiente equipe de 
engenheiros, a empresa busca constantemente desenvolver 
novas ideias e aprimorar seus produtos, a fim de oferecer 
sempre soluções inovadoras para o mercado de hoje e de 
amanhã.

desta forma, o desenvolvimento da família de produtos Free 
foi um dos passos mais importantes na concretização deste 
novo posicionamento da empresa. a necessidade do 
mercado por novos padrões de sistemas articulados fez com 
que a häfele projetasse desde o princípio, uma linha de 
produtos que contasse com altos padrões de qualidade e 
funcionalidade, típicos da empresa. 

e para tornar isso possível, a häfele conta com uma nova 
unidade fabril, a qual possui tecnologia de ponta e 
equipamentos de alta performance, possibilitando a 
produção desta linha de produtos. uma equipe composta 
por experientes engenheiros garante a qualidade contínua. 
assim, a häfele conseguiu transformar o ato de abrir e fechar 
os armários em uma experiência única e inesquecível. Família 
de articuladores Free, desenvolvido pela häfele.
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