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Montagem

Ferragens para camas rebatíveis, de acordo com o desenho e construção
individual

Construção
vertical

Construção vertical

Referência de encomenda
Peso da cama = peso total da 
caixa de cama, do estrado,
do colchão e da roupa de cama

Nota
Todas as camas rebatíveis requerem
medidas de segurança contra a queda, de
acordo com a norma EN 1129.
Certi�que-se de que a superfície é
adequada para a �xação das ferragens de
segurança.

As medidas especi�cadas para o armário são medidas interiores do
armário

Recomendação de construção

Espessura do material da
caixa de cama e do armário

20 mm

Altura interior do armário Comprimento do colchão + 170 mm

Largura interior do armário Largura do colchão + 94 mm

Em caso de cama dupla montar duas caixas de cama individuais, uma ao lado da outra.

-  Para construção longitudinal
Peso da cama: máx. 100 kg
Fornecido com
1 par de ferragens para cama rebatível com 
pivots e pernos de
posicionamento para amortecedores a gás
2 ferragens de segurança (antiqueda)
1 jogo de material de �xação
1 manual de montagem

Descrição Referência

Ferragem para cama rebatível para construção longitudinal 903.000.000.500

Embalagem: 1 jogo
Referência de encomenda
Encomendar separadamente 2 amortecedores a gás para o peso
adequado da cama e 1 par de pés angulare

Referência de encomenda
Exemplo: 2 amortecedores a gás para suportar o peso de uma
cama de 100 kg.

Peso da cama KG Força N Referência

60 1100 903.060.000.500

70 1300 903.013.000.222

80 1500 903.080.000.500

90 1700 903.090.000.500

Suporte para Referência

Largura do colchão ≤ 1200 mm 900.120.000.222

Largura do colchão ≤ 1400 mm 900.140.000.500

903.215.010.222 - PÉ APOIO DE CAMA CROMADO

Aplicação: para prender a roupa de cama ao fechar a cama

Amortecedor a gás

Ao abrir a cama, puxar os pés para fora, girar 90º até ao travamento de segurança
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Peso da cama: máx. 80 kg

Fornecido com
1 par de ferragens para cama rebatível com pivots e pernos de
posicionamento para amortecedores a gás
2 ferragens de segurança (antiqueda)
1 alavanca de segurança com batente �nal
1 jogo de material de �xação
1 manual de montagem

Descrição Referência

Ferragem para cama rebatível para construção horizontal 903.000.004.222

Embalagem: 1 jogo

Referência de encomenda
Encomendar separadamente 2 amortecedores a gás para o peso
adequado da cama e 1 par de pés angulares.

Peso da cama KG Força N Referência

40 400 903.271.990.122

50 500 903.271.990.140

60 600 903.271.990.168

70 700 903.271.990.186

80 800 903.080.001.222

903.215.010.222 - PÉ APOIO DE CAMA CROMADO

Suporte para Referência

Largura do colchão ≤ 1200 mm 900.120.000.222

Largura do colchão ≤ 1400 mm 900.140.000.500

Aplicação: para prender a roupa de cama ao fechar a cama

- Aplicação: proteção antiqueda
- Material: aço
- Montagem: para aparafusar
- Material de �xação fornecido

Acabamento/Cor Referência

Lacado, Preto gra�te, RAL 9011 903.100.007.222

Construção horizontal

Ferragem de segurança
Para camas rebatíveis

Amortecedor a gás

Pé angular

Ao abrir a cama, puxar os pés para fora, girar 90º até ao travamento de segurança

Ferragens para camas rebatíveis, de acordo com o desenho e construção
individual
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Regulação do grau de dureza

Suportes para barras �exíveis em madeira

Ferragens para camas rebatíveis

Ferragem elevatória de cama, cama rebatível com estrutura, estrado e zona 
cervical ajustável

Aplicação: para frente embutida
Material: aros: tubo em aço sem torção,
                   estrado: madeira em camadas,
                   encaixe das ripas: borracha
 
Capacidade de carga: 100 kg

Acabamento: estrado: madeira natural
Cor: aros: preto, RAL 9011,
         pés: alumínio, RAL 9006

Versão: com amortecedor a gás incorporado para
             abertura e fecho suaves,
             estrado com 28 barras �exíveis em
             madeira, com sistema Confort na zona
             dorsal, 5 barras duplas para reforço da
             zona central e cinta central,
             regulação contínua do grau de dureza

Fornecido com
1 cama rebatível com estrutura, estrado e pés angulares
2 ferragens de segurança (antiqueda)
3 cintas para cama
2 suportes de colchão
1 manual de montagem

Referência de encomenda
Peso da cama = peso total do painel frontal, do colchão, da roupa de
cama e da estrutura da cama (se aplicável).
Outros pesos de cama, a pedido.

Componente Espessura do material

Painel frontal 19 mm

Painel de base, painel lateral, rodapé 19 - 22 mm

Nota Todas as camas rebatíveis requerem
medidas de segurança contra a queda, de
acordo com a norma EN 1129. Certi�que-se,
de que a superfície é adequada para a
�xação das ferragens de segurança.

Mecanismo de pé automático
Os pés extraem e recolhem automaticamente ao abrir e fechar a cama

- Cama individual, dupla ou francesa vertical

Para tamanho de
colchão (BxL) mm

Peso da 
cama Kg

Largura 
B mm

Com
colchão

Sem 
colchao

900 x 2000 44 - 55 960 903.271.910.115 903.271.910.114

1400 x 2000 60 - 80 1460 903.271.910.130 932.000.000.500

Para tamanho
de colocação
(B x L) mm

Peso da
cama
kg

Força da 
mola
N

Ref. artigo

Amortecedor 
a gás de 
substituição

900 x 2000 38-43 1700 903.271.990.373

44-55 1800 903.271.990.408

56-65 2000 903.271.990.426

1400 x 2000 1400/2800 1400/2800 903.271.990.505

X = canto supeior do estrado 220 mm

As medidas especi�cadas do armário são medidas interiores do
armário

Nota
Cama rebatível para colchão de 1.600 x 2.000 mm e
1.800 x 2.000 mm, disponível a pedido a partir de 25 unidades.

Embalagem: 1 unidade

Embalagem: 1 jogo

Referência de encomenda
Em caso de cama dupla encomendar 2 camas individuais e 1 suporte
central.

- Aplicação: para unir duas camas individuais para formar uma
                      cama dupla
- Material:   aço

Acabamento/cor Ref. artigo

Lacado, preto, RAL 9011 903.271.870.101
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Ferragens para quartos
Ferragens para estrados

Ferragem de abertura
Para beliches e camas com estrado elevatório

- Material: aço
- Montagem: para aparafusar

-  Ferragem para camas articuladas no sentido horizontal (no sentido da abertura do colchão).

- Versão:                      com 4 molas desengatáveis.
- Acabamento:            galvanizado
- Para tamanho de     ≤1.000 x 2.000 mm
   colchão (B x L):    

Referência

Ferragem 903.924.000.500

Mola tensora de substituição 903.274.500.950A Área de cama
B Caixa de cama

Embalagem: 1 jogo

- Ferragem Super para camas articuladas no sentido horizontal e vertical

- Aplicação:             para colchões pesados
- Versão:                   com 4 molas desengatáveis.
- Cor:                        branco
- Para tamanho de  ≤1.400 x 2.000 mm
   colchão (B x L):

A Área de cama
B Caixa de cama

Referência

Ferragem Super 903.921.000.500

Mola tensora de substituição 903.274.510.990

Embalagem: 1 jogo
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para ferragem Super

Ferragens para quartos
Ferragens para estrados

Per�l de cobertura

Aplicação Comprimento mm Ref. artigo

para ferragem Super 800 900.815.006.500

Embalagem: 1 unidade

Os per�s de cobertura previnem a
sujidade na roupa da cama

Ferragem articulada

- Aplicação:                         para estrados, beliches e camas francesas
- Versão:                              com placas para aparafusar
- Material:                           aço
- Acabamento:                   amarelo cromado
- Altura: colocação máx. 300 - 375 mm

Possibilidades de ajuste

Possibilidade de articulação da cabeceira e pés em estrados,
beliches, camas francesas e outras aplicações

Nota
Antes de voltar à posição inicial primeiro deslocar para posição �nal.

- em 19 níveis

Altura mm Ref. artigo

máx. 375 903.001.000.500

Embalagem: 2 ou 20 unidades


