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DANDO ASAS À IMAGINAÇÃO
SlIDO
SISTEMAS DESlIZANTES PARA MÓVEIS



DIVERSIDADE 
EM SISTEMAS

SlIDO ClASSIC 70 VF A

Slido Classis 70 VF, a ferragem para portas deslizantes com abertura simétrica das portas.
Sistema de organizadores de armário Häfele.

As vantagens:

Acabamento fino e discreto Design flexível

Mais funções com o mesmo design Instalação fácil e rápida 

UMA PERFEITA COMbINAÇÃO ENTRE ESTIlO, 
FUNCIONAlIDADE E PRODUTIVIDADE

UMA AbERTURA AMPlA E 
SIMÉTRICA PARA FÁCIl ACESSO

A fim de atender as demandas do mercado por um produto de qualidade e 
que, ao mesmo tempo, possibilite a criação de móveis diferenciados e otimize 
a linha produtiva, a Häfele apresenta o Slido Classic 70 VF A, um sistema 
deslizante para portas que oportuniza a liberdade criativa do projetista. Esse 
mecanismo também é adequando a produção em série. O Slido Classic VF 
A possuí sistema modular, com montagem sobreposta no topo do armário, 
possibilitando, assim, múltiplas possibilidades.

Módulo opcional: 
Unidade sincronizadora

Módulo opcional: Adaptador 
para sistema e-drive

Módulo opcional: Adaptador 
para o sistema de fechamo 
suave Smuso

O trilho de alumínio superior 
funciona como uma central 
de integração, na qual 
novos módulos podem ser 
integrados, proporcionando 
mais comodidade 

Abra duas portas com um único movimento: com esse sistema inteligente, as 
portas centrais abrem-se simultaneamente permitindo um acesso livre e amplo 
ao interior do armário.

O trilho é montado no topo do armário, fazendo com 
quem apenas um pequeno detalhe de alumínio fique 
visível quando a porta é aberta, proporcionando um 
design sofisticado e minimalista.

Possibilita a inclusão de acessórios opcionais: capas 
decorativas para acabamento dos trilhos, além de 
outras opções personalizáveis disponíveis para o design 
dos móveis.

Funções adicionais podem ser integradas sem a 
necessidade de mudanças estruturais. Desta forma, 
o sistema de fechamento suave Smuso e a unidade 
eletrônica de movimento sincronizado podem ser 
instalados ao trilho com facilidade, sem modificar 
a estrutura do armário. Isto permite um processo 
produtivo mais eficiente e um melhor gerenciamento de 
estoque.

INVISÍVEl 
E MODUlAR
SlIDO ClASSIC 70 VF A
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DIVERSIDADE 
EM SISTEMAS

TOQUE SUAVE
MÁXIMO CONFORTO

INúMERAS POSSIbIlIDADES
SlIDO. DESENVOlVIDO PElA HäFElE

E-DRIVE. SISTEMA ElÉTRICO PARA PORTAS DESlIZANTES
DESENVOlVIDO PElA HäFElE

SlIDO. PARA PORTAS COM PESO 
ENTRE 12 E 70 kG.

SlIDO. PARA PORTAS DESlIZANTES EM 
MADEIRA, VIDRO OU PERFIl DE AlUMÍNIO.

SlIDO. PARA MONTAGEM 
SObREPOSTA, EMbUTIDA OU MISTA.

Sistemas deslizantes para portas Slido: uma completa gama de produtos para 
o design de móveis criativos e flexíveis. Para montagem sobreposta, embutida 
ou mista. Opções para portas de madeira, vidro ou perfil de alumínio. Com 
capacidade de peso entre 12 e 70 kg, todas as opções possuem sistemas de 
fechamento suave e silencioso, assim como mecanismos de montagem rápida 
e fácil. 

Décadas de experiência na área de ferragens para móveis, um vasto 
conhecimento no desenvolvimento de soluções diferenciadas e um profundo 
entendimento de mercado, possibilitaram a criação de um sistema deslizante 
para portas focados nas necessidades do cliente.
Assim, a linha Slido, desenvolvida pela Häfele, oferece aos nossos parceiros 
múltiplas possibilidades de aplicações e design. 
buscando nos manter sempre atualizados, investimos em pesquisa e 
desenvolvimento a fim de prover a indústria moveleira o melhor em sistemas 
deslizantes para portas. 
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Sistema loox de iluminação para armários: conforto e como-
didade com ótimo custo-benefício.
 
Quando combinado ao sistema e-drive, a linha loox não re-
quer nenhum driver ou switch adicional. Cada luminária loox 
lED de 12 V pode ser conectada diretamente a este sistema, 
o qual ficará responsável pelo controle e acionamento da luz. 
Assim, quando o armário é aberto, automaticamente há o 
acionamento da luz, e durante seu movimento de fechamen-
to, a luminária volta a se apagar.

Modular e com o exclusivo sistema Plugue & ligue, a linha 
de produtos loox lED é composta por lâmpadas, luminá-
rias e fitas lED, interruptores, drivers, sensores e switches 
com diferentes potências (12 V / 24 V / 350 mA).

lOOX ADICIONANDO lUZ AOS MÓVEIS
DESENVOlVIDO PElA HäFElE

Driver silencioso

Adaptável a todos os sistemas sobrepostos. 
Para portas com até 100 kg

Conectado diretamente ao trilho. O driver
 pode ser reutilizado em qualquer momento 

Trilho telescópico – instalação e 
adaptação à largura do armário de 
maneira rápida e fácil

Driver – fácil instalação dos componentes 
(Sistema Plug & ligue)

Unidade de controle com sistema de segurança 
com desligamento automático

Abertura e fechamento suave e fácil com 
apenas um leve toque, ou por controle remoto. 

Uma completa gama de produtos para o design de móveis criativos e flexíveis.



SlIDO DESIGN 20 IF C A
Para perfil de alumínio

Esquema de montagem

Sistema “Click” de montagem:  fácil e sem a 
necessidade de ferramentas

Posicione a porta na guia inferior, encaixe o sistema 
suavemente dentro do o trilho de alumínio pré-montandado e 
pronto. 

Adicionando brilho aos móveis: iluminação para prateleiras de vidro.

Recursos opcionais:

click

click

Porta traseira

Porta frontal
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Fechamento suave

Sistema de iluminação



SlIDO ClASSIC 50 VF S - SISTEMA DESlIZANTE PARA PORTAS
Também disponível na versão Synchro, com abertura sincronizada.

Sistema organizador de armários: Häfele Flexstore Recursos opcionais: e-drive Fechamento suave



SlIDO ClASSIC 50 VF S COM SISTEMA DE FECHAMENTO 
SUAVE E AUTOMÁTICO 
As vantagens:

Mais conforto durante a utilização
Com o sistema Smuso de fechamento suave e 
automático, as portas de correr são movimentadas 
facilmente. A partir de um suave toque, as folhas se 
deslizam até a posição final.

Longa vida útil
batidas e colisões entre as portas podem danificar e 
desgastar os trilhos, guias, freios e demais itens que 
compõem um sistema deslizante, porém, a utilização 
de um sistema de fechamento suave e automático 
protege as ferragens e o móvel, aumentando a sua 
vida útil. 

Menos ruído e mais segurança
O sistema de fechamento suave e automático não 
somente reduz o barulho durante a movimentação 
da porta, como também previne acidentes.

Fácil instalação
Além de atender as elevadas demandas por 
funcionalidade, o sistema Smuso de fechamento 
suave e automático foi desenvolvido de forma a ter 
uma instalação eficiente e econômica. Assim, este 
mecanismo pode ser integrado ao móvel de forma 
simples, sendo apenas aparafusado ao sistema 
deslizante para portas, possibilitando, desta forma, 
atualizações futuras. 

O correto posicionamento 
do sistema de fechamento 
suave garante um 
funcionamento mais preciso 

Smuso CD - mecanismo de fechamento 
suave e automático
Fácil instalação. Pode ser reutilizado em 
diversos projetos 

Acabamento feito em plástico

Slido Classic 50 VF S -  trilho 

Um acionador no trilho inicia o 
fechamento suave

SOlUÇÃO 
INTElIGENTE EM UM 
PEQUENO ESPAÇO

Certificado de qualidade: Smuso CD (40.000 ciclos), Smuso AD para Junior 80 (100.000 ciclos).
E mais: nossos testes internos de qualidade garantem uma vida útil de 80.000 ciclos para todas 

as versões do Smuso.

Smuso SD
Para portas entre 2 e 25 kg

Smuso CD
Para portas entre 25 e 80 kg

Smuso AD
Para portas entre 35 e 120 kg

Esquema de funcionamento

Fricção 

Ação de abertura

Vácuo

Corrente de ar

Ação do fechamento 
suave

Corrente de ar

Desenvolvido pela Häfele, o Smuso pode ser utilizado em 
variados sistemas deslizantes, com capacidade de carga 
entre 2 e 120 kg. Por meio de um amortecimento a ar, que 
freia as portas de forma suave e silenciosa, o sistema Smuso 
leva as folhas até a sua posição final de forma leve e segura.

O sistema Smuso de fechamento suave e automático 
é resistente a variações de temperaturas, podendo ser 
utilizado em diferentes climas e ambientes, como banheiros e 
vestiários. 
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AMORTECEDOR A AR SMUSO 
DESENVOlVIDO PElA HäFElE



Movimentação rápida e fácil (exemplo de portas duplas e intalação em ambos os lados)

DESIGN INTElIGENTE 
DE INTERIORES
FINETTA SPINFRONT 60 SISTEMA PIVOTANTE PARA PORTAS

FINETTA SPINFRONT 60
DIFERENTES POSSIbIlIDADES, DIVERSAS VANTAGENS

O Finetta Spinfront pode transformar a cara e a funcionalidade do cômodo em um 
piscar de olhos. Cozinhas funcionais, home offices ou áreas de armazenamento 
podem ser escondidas por trás deste sistema pivotante costumizado. Quando 
aberto, pode-se ter acesso a todo o espaço disponível, já com as portas fecha-
das, a área desaparece perante os olhos.   

> Fácil instalação. Todo o sistema já é fornecido pré-
montado, necessitando apenas da fixação dos parafusos.

> Quando posicionada a porta na posição final, as 
dobradiças não são danificadas.

> Para portas simples ou duplas, com pesos até 60 kg.

> Para montagem embutida ou mista.

> Portas simples com até 1.400 mm de largura fechada e 
com ambos os lados.

> Portas duplas com até 2.800 mm de largura fechada e 
com ambos os lados.

1 2 3Dobre as portas Rotacione as portas até a posição 

vertical

Deslize as portas para dentro do 

espaço apropriado e feche as portas de 

acabamento.



SPACE AIR
SIlêNCIO E SUAVIDADE INTEGRADOS EM UM SÓ PRODUTO

Novo sistema deslizante para portas de armários com peso entre 40 e 90 kg, conta com amortecedor a ar, o que garante um 
fechamento suave e silencioso. O design inovador do sistema de correr, equipado com um sistema antidescarrilhamento, é 
flexível e versátil, permitindo que com um mesmo padrão de furação seja possível o funcionamento tanto com amortecedor a ar 
quanto com a parada por retenção. O trilho para esse sistema deslizante está disponível em duas versões: de aparafusar ou de 
encaixar, por sistema clip.

SPACE AIR
UMA SOlUÇÃO EFICIENTE E ECONôMICA PARA A CRIAÇÃO DE MAIS ESPAÇO

> Com capacidade de carga de até 80kg, pode ser 
aplicado em armários de grande porte, com duas ou três 
portas sobrepostas.

> Exclusivo sistema de amortecimento a ar integrado à 
ferragem, que evita vazamentos de óleo.

> Disponível em duas versões, uma para montagem com 
amortecedor em todas as portas e outra com sistema 
clip, que garante uma instalação rápida e, sem furos ou 
parafusos visíveis.

> Mecanismo de antidescarrilhamento que proporciona 
mais segurança ao usuário. 
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