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SBALZO SU PIEDE SINGOLO E DOPPIO / SINGLE AND DOUBLE FOOT CANTILEVER FRAME / ÜBERHANGSYSTEM AUF FÜSSEN
EINZEILIG, DOPPELZEILIG / SAILLIE SUR PIED SIMPLE ET DOUBLE / SOPORTE AUTOPORTANTE CON PIE INDIVIDUAL Y
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IT
C - Colonne sbalzo
T - Traverse sbalzo
S - Supporto apparecchiature
B - Braccio supporto apparecchiature top

GB
C - Cantilever columns
T - Cantilever crosspieces
S - Appliance support
B - Arm for top appliance

DE
C - Säulen für Überhangsystem
T - Querträger für Überhangsystem
S - Gerätehalterung
B - Tragarm Tischgeräte

FR
C - Colonnes saillie
T - Traverses saillie
S - Support appareils
B - Bras de support appareils hauts

ES
C - Columnas del soporte
T - Travesaños del soporte
S - Apoyo del equipo
B - Brazo para equipos top

NL
C - Kolommen vrijdragende structuur
T - Dwarsliggers vrijdragende structuur
S - Steun apparaten
B - Steunarm bladapparaten

SBALZO / CANTILEVER FRAME / ÜBERHANGSYSTEM / SAILLIE / SOPORTE AUTOPORTANTE / VRIJDRAGENDE STRUCTUUR /
KONSOL / KONSOL / SALIÊNCIA / ÓÕÓÔÇÌÁ ÌÅ ÐÑÏÂÏËÏ / JALUSTARAKENNE / CANTILEVER FRAME

SV
C - Konsolens kolonner
T - Konsolens tvärstycke
S - Fästanordningar för apparater
B - Fästarmar till bordsmodeller

DK
C - Konsollens søjler
T - Konsollens tværstænger
S - Holder til apparater
B - Støttearm til bordmodeller

PT
C - Colunas da saliência
T - Travessas da saliência
S - Suporte de aparelho
B - Braço de suporte de aparelhos com tampo

GR
C -  ÏñèïóôÜôåò óõóôÞìáôïò ìå ðñüâïëï
T - ÔñáâÝñóåò óõóôÞìáôïò ìå ðñüâïëï
S - ÓôÞñéãìá óõóêåõþí
B - Âñá÷ßïíáò óôçñßãìáôïò åðéôñáðÝæéùí óõóêåõþí

FI
C - Jalustan pystypalkit
T - Jalustan poikkipalkit
S - Laitteiden tuki
B - Pöytälaitteiden tukivarsi

NO
C - Cantileversystemets søyler
T - Cantileversystemets tverrstykker
S - Apparatets støtte
B - Arm til bordmodeller
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PREPARAZIONE PER INSTALLAZIONE A MURETTO / PREPARATION FOR WALL INSTALLATION / VORBEREITUNG FÜR
INSTALLATION AUF INSTALLATIONSWAND / PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE PARED / PRÉPARATION POUR
L’INSTALLATION EN MURET / VOORBEREIDING VOOR INSTALLATIE MET VERHOGING / FÖRBEREDELSER FÖR
VÄGGMONTERING / FORBEREDELSE TIL MONTERING PÅ HALVMUR / PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE /
ÐÑÏÅÔÏÉÌÁÓÉÁ ÅÐÉÔÏÉ×ÉÁÓ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ / KIINNITETYN ASENNUKSEN VALMISTELU / PREPARATION FOR WALL
INSTALLATION
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II. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
A instalação do aparelho deve ser efectuada por pessoal
devidamente qualificado respeitando as normas de
segurança em vigor.

1. SALIÊNCIA
O sistema em saliência desfruta ao máximo da elevada
componibilidade e modularidade da gama 700 (apenas
aparelhos com tampo)/900. A possibilidade de instalar em
saliência todas as funções de tampo e monobloco e o
sistema modular de fixação dos aparelhos permite uma
elevada flexibilidade da disposição final conforme as
exigências.

1.1.  COMPONENTES DA SALIÊNCIA (fig. 1)
A estrutura da saliência é constituída por:
• Colunas “C” (duas para saliências de 2000 mm e 2400

mm, três para saliências de medida superior);
• Travessa inferior e superior “T”;
• Suportes “S” para a fixação dos aparelhos. O número de

suportes é suficiente para cobrir qualquer disposição
escolhida.

• Rodapé e painéis de cobertura frontal, lateral e superior.

1.2.  ACESSÓRIOS DA SALIÊNCIA (fig. 1)
Estão disponíveis como acessórios:
• Braço “B” para a montagem dos aparelhos com tampo;
• Pé para instalação da saliência sobre pés;
• Painéis de cobertura do fundo dos aparelhos com tampo

(de vários comprimentos);
• Placas laterais de acabamento (consulte o par. 7);
• Painéis terminais verticais (consulte o par. 7).

1.3.  MONTAGEM DA SALIÊNCIA
Para a montagem da saliência, siga os seguintes passos:
• Verificação das características do soalho e preparação

da base para uma eventual instalação no pavimento
(consulte o par. 2);

• Montagem e colocação da estrutura base (colunas e
travessas, consulte o par. 3);

• Montagem e colocação dos suportes e fixação de
eventuais braços para aparelhos com tampo (consulte o
par. 4);

• Preparação para as ligações de gás/água/electricidade/
descargas (consulte o par. 4.4);

• Montagem dos painéis frontais superiores (consulte o
par. 4.5);

• Preparação dos aparelhos (eventual perfuração) e
montagem dos mesmos na saliência (consulte o par. 5);

• Ligação e teste dos aparelhos;
• Fecho da saliência com painéis de acabamento (consulte

o par. 6/7).

ATENÇÃO:
• A fritadeira electrónica com elevadores automáticos

não pode ser instalada na saliência.
• Em caso de saliência sobre pés, evite a instalação de

fritadeiras de 23 litros no pé, uma vez que isto impos-
sibilita a utilização da cuba de recolha de óleo.

2. CARACTERÍSTICAS DO SOALHO
E DA BASE

2.1. CARACTERÍSTICAS DO SOALHO  (fig. 2)
• Antes da instalação, peça a um especialista em construção

civil para verificar a capacidade do soalho para suportar
o peso da estrutura com saliência e dos aparelhos
instalados.

• O soalho deve ser de laje plena em betão armado com
140 mm de espessura mínima (fig. 2); deve ainda satisfazer
os requisitos mínimos de extensão relativos às fig. 4a e 4b
e as características estruturais indicadas no parágrafo
2.2 “Características da base”.

• Em caso de soalho não adequado, deverá construir-se na
zona de apoio de cada perna uma base em betão armado
com as dimensões indicadas nas figuras 4a e 4b e com as
características abaixo descritas.

2.2.  CARACTERÍSTICAS DA BASE
• A base deve ser armada com rede metálica ou com placas

de aço colocadas paralelamente aos braços de suporte
dos aparelhos e ligadas transversalmente entre si.
A distância da rede ou das placas ao fundo da base deve
ser de 20 mm.

• A secção total dos ferros paralelos aos braços de suporte
deve ser de pelo menos 2,5 cm2 para cada base
considerada. Portanto, cada base da fig. 4a e 4b exigirá
a utilização de 9 ferros Ø 6, passo 75.

ATENÇÃO! O cimento, na altura da instalação da saliência,
deve ter uma resistência à compressão superior a 250 kg/
cm2. Lembre-se que este valor é atingido pelo cimento
normal após cerca de 28 dias.
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3. COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DA
ESTRUTURA DA SALIÊNCIA

P

CP

 5

5c

C

T

5b

5d

5a

3.1.  COLOCAÇÃO DA SALIÊNCIA NA PAREDE
• Una as colunas “C” da saliência às travessas “T” (inferior

e superior), com os parafusos M8x20 e das anilhas
fornecidas (fig. 5a);

• Verifique o correcto nivelamento da estrutura e a correcta
distância entre as travessas. Para isso, utilize um suporte
“S” como modelo (fig. 5c);

• Coloque a estrutura da saliência e assinale no pavimento
os pontos de perfuração para a montagem das cavilhas
(utilize exclusivamente cavilhas do tipo FHA 16/50 B,
M10, art. 8692 da FISCHER fornecidas);

• Efectue, nos pontos assinalados no pavimento, os orifícios
para as cavilhas, utilizando uma broca de rotopercussão
e ponta com placa em carboneto de tungsténio com
diâmetro nominal de 16 mm. Os orifícios são efectuados
perpendicularmente ao suporte, respeitando o diâmetro e
a profundidade de perfuração indicada na fig. 3;

• Retire o pó da perfuração;
• Coloque a estrutura no ponto definitivo de modo que os

orifícios para as cavilhas coincidam com os da coluna;
• Fixe as colunas ao pavimento (fig. 5b), introduzindo as

cavilhas através da placa da coluna com uma ligeira
percussão do martelo e de modo a respeitar as medidas
na fig. 4;

• Aperte os parafusos das cavilhas com uma chave
dinamométrica afinada a 50 Nm.

3.2.  COLOCAÇÃO DA SALIÊNCIA NOS PÉS
• Una as colunas “C” da saliência às travessas “T” (inferior

e superior), com os parafusos M8x20 e das anilhas
fornecidas (fig. 5a);

• Verifique o correcto nivelamento da estrutura e a correcta
distância entre as travessas. Para isso, utilize um suporte
“S” como modelo (fig. 5c);

• Coloque a estrutura no ponto definitivo;
• Insira os pés “P” (disponíveis como acessório) na base de

cada coluna e fixe-os com os parafusos M8x25 e das
anilhas fornecidas (fig. 5d);

• Utilize o parafuso superior também para fixar o painel de
cobertura do pé “CP” (consulte o par. 6.1).
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4. PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA
• Para a montagem na saliência de cada aparelho, tampo

ou monobloco, utilize um suporte para o lado direito e um
para o lado esquerdo. Fixe o aparelho aos suportes com
as placas “P” fornecidas (fig. 9).

• Utilize um número de suportes e coloque-os na estrutura
em função do comprimento da saliência, do número e tipo
de aparelhos e da disposição final.

NOTA: o número de suportes a montar depende da
disposição final da saliência. Assim, é possível que alguns
suportes fornecidos com a saliência não sejam necessários.

4.1. PREPARAÇÃO DOS SUPORTES PARA
APARELHOS
• Monte os suportes nas colunas externas com os parafusos

M8x20 e as porcas fornecidas (fig. 6);

 6

• Em caso de colunas centrais, monte os suportes
correspondentes com os parafusos M8x20 e das porcas
fornecidas (fig. 7);

              

 7

• Fixe cada par de suportes centrais “S” às travessas “T” da
saliência unindo-a a um par de suportes no lado oposto
(saliência dupla) ou a um par de contra-suportes (saliência
simples).

Utilize os parafusos M8x20 e as porcas fornecidas (fig. 8);

      

8
S

T

• Coloque os suportes com base na disposição final e
aperte os parafusos;

• Fixe uma placa “P” a cada suporte montado (fig. 9).

   

P

9
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4.2. TRAVESSAS PARA APARELHOS COM TAMPO
• Para ser instalado na saliência, cada aparelho com

tampo necessita de um par de braços (disponíveis como
acessórios);

• Fixe cada par de braços aos suportes correspondentes
com parafusos M8x25 e porcas fornecidas (fig. 10).

NOTA: se, em vez disso, o aparelho com tampo estiver
montado numa base adequada para saliência, trate esses
aparelhos como aparelhos monobloco.

1010

4.3.  UNIÃO DE SALIÊNCIAS
• Dada a modularidade das saliências, é possível unir

várias saliências (no pé ou na parede) para obter uma
única saliência de medida diferente do normal;

• Monte as estruturas e coloque-as lado a lado até obter a
medida desejada.  Nesta altura, a saliência pode ser
considerada como uma estrutura única e pode prosseguir-
se com a montagem dos aparelhos.

• A fixação das estruturas entre si obtém-se instalando e
unindo os aparelhos na saliência. É possível instalar
aparelhos entre uma estrutura e a outra (fig. 11).

           

14

14a

1111
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4.4. LIGAÇÕES  (fig. 12)
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• Antes de colocar os painéis de cobertura e os aparelhos,
efectue as ligações hidráulicas, eléctricas e o sistema de
gás em função da disposição final.

• Utilize o vão técnico “VT” presente na parte inferior da
saliência e/ou das perfurações “F” existentes em cada
suporte para a passagem das ligações principais (fig. 12).

• Para a ligação principal, é possível a passagem através
do pavimento (consulte o esquema de instalação IA,
página 2) ou da perfuração dos painéis de cobertura
superiores no vão técnico e/ou nos orifícios presentes
nos suportes (fig. 12);

• Para os aparelhos monobloco, passe os cabos através
do rodapé, removendo de seguida os tampões e a pré-
perfuração, se necessário, no rodapé (fig. 12, “B”);

• Para aparelhos com tampo, passe os cabos por cima dos
painéis frontais. Deste modo, as ligações ficarão o menos
visíveis possível (fig. 12, “A”);

• Preveja, para cada aparelho a gás, um torneira de
intercepção e para cada aparelho eléctrico um interruptor
de protecção a montante (como indicado nos manuais de
instruções de cada aparelho).
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4.5. MONTAGEM DO PAINEL FRONTAL
• O painel frontal da saliência é constituído por um painel

superior “PS” e por um rodapé pré-furado;
• Antes de instalar os aparelhos, fixe o painel “PS” aos

suportes com os parafusos M5x20 fornecidos (fig. 13a). A
parte superior do painel será posteriormente bloqueada
pelos aparelhos depois de instalados;

• Fixe a esquadria “Q” em cada coluna com os mesmos
parafusos (para posterior fixação do rodapé) ao painel
“PS” (fig. 13b);

1313

PS

Q

13b13b

13a13a

Q
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5. INSTALAÇÃO DOS APARELHOS  (fig. 14)
• Antes de instalar cada aparelho, verifique a correcta colocação na estrutura dos suportes;
• Instale os aparelhos partindo de um dos lados da cobertura e prossiga tendo o cuidado de manter o correcto alinhamento

e nivelamento de cada aparelho e entre os aparelhos.

230

1414

14a14a

1111
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NOTA: Durante a montagem, mantenha as
distâncias indicadas na figura 14a. O respeito destas
distâncias é importante em termos estéticos na posterior
fixação do painel de cobertura superior e dos eventuais
painéis de controlo laterais (consulte o par. 7);
ATENÇÃO: Une cada aparelho ao aparelho ao seu lado
quer na parte traseira (através da respectiva placa) quer,
uma vez instalada, na parte dianteira (consulte o par. 5.4).

5.1. PREPARAÇÃO DOS APARELHOS
• Retire a pré-perfuração presente na parte de trás do

tampo de cada aparelho (fig. 15a);

7

1515

15a15a

15b15b

A

15c15c

P

NOTA: Se a pré-perfuração não estiver presente, fure a
parte de trás do tampo nos pontos de união entre a placa “P”
e o aparelho. Utilize a placa como modelo e um berbequim
com broca de 7 mm (fig. 15b).
• Insira a cavilha “A” no tampo como contraporca para os

parafusos de fixação (fig. 15c).
• Uma vez inserida a cavilha, introduza a placa para a união

traseira dos aparelhos (consulte o par. 5.4).

5.2. INSTALAÇÃO DOS APARELHOS MONOBLOCO
(fig. 16a-16d)
• Verifique a correcta colocação (distância) dos suportes;
• Prepare e verifique as ligações (consulte o par. 4.4);
• Monte a placa de distanciamento “D” nos suportes (fig.

16a);

          

D

16a16a

• Apoie o aparelho nos suportes e fixe-o na parte traseira
com as placas “P” anteriormente preparadas (fig. 16b);

           

16b16b

• O aparelho estará apoiado com o vão técnico nos suportes
e fixo à saliência da placa;

• Desaperte os pés do aparelho e substitua os pés
posteriores pelas esquadrias “S” (fig. 16c).

S
16c16c
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• Utilize as esquadrias “S” e “D” (orifícios ranhurados) para
nivelar correctamente o aparelho. As esquadrias “S” irão
forçar nos suportes da saliência as esquadrias “D” na
parte de trás do aparelho (fig. 16d).

    

16d16d
• Se necessário, utilize a placa “P” (orifícios ranhurados)

para alinhar a frente do aparelho (fig. 16e).

16d

16e16e

5.3. INSTALAÇÃO DOS APARELHOS COM TAMPO
• Verifique a correcta colocação (distância) dos suportes

na saliência;
• Prepare e verifique as ligações (consulte o par. 4.4);
• Desaperte os pés do aparelho;
• Apoie o aparelho nos suportes e respectivos braços e fixe-

os com as placas “P” anteriormente preparadas (fig. 16b);

• Cada braço tem dois encaixes (um à frente e um na parte
de trás) através dos quais se pode nivelar correctamente
o aparelho, com os parafusos fornecidos (fig. 17a);

         

17a17a

• Depois de correctamente nivelado, fixe o fundo do
aparelho aos braços com os parafusos fornecidos na
posição correspondente aos pés do mesmo (fig. 17a);

           

17b17b

CL

• Em caso de aparelhos com tampo lado a lado, uma vez
nivelados e unidos correctamente, una os braços com as
porcas e os parafusos fornecidos através dos orifícios
presentes nos braços;

NOTA: em caso de aparelhos com tampo no topo da
saliência, a cobertura lateral do braço “CL” deve ser montada
antes do aparelho e fixa à mesma na parte superior e na
parte inferior do braço com o parafuso fornecido (fig. 17b).
Caso pretenda instalar o painel lateral, não monte este
painel. Neste caso, siga as respectivas instruções de
montagem (consulte o par. 7).
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5.4. UNIÃO DE APARELHOS
ATENÇÃO: A união dos aparelhos é importante e
necessária!
• Para a união dos aparelhos, siga as instruções anexas a

cada aparelho (consulte o manual de instruções) depois
de montados na saliência.

6. MONTAGEM DOS PAINÉIS DE
ACABAMENTO
6.1. MONTAGEM DO RODAPÉ, DA COBERTURA DO
PÉ E DOS PAINÉIS TRASEIROS
• Monte o rodapé e a eventual cobertura do pé apenas

depois de instalar os aparelhos;
• Em caso de saliência sobre pés, cubra os mesmos com

a respectiva cobertura (consulte o parágrafo 3.2, fig. 5d),
removendo os respectivos painéis pré-furados presentes
no rodapé (fig. 17a).

1717

17a17a

17b17b

PS
P

Q

• Retire também o pré-corte nas esquadrias “Q” nas colunas
da cobertura (interfere com a coluna) e as próprias
esquadrias na coluna central;

• Antes de montar o rodapé, retire, se necessário, os
tampões e as pré-perfurações correspondentes às
ligações dos aparelhos monobloco;

• Monte o rodapé apertando um número de pernos suficiente
(fornecidos) nos orifícios existentes no painel superior
“PS” (fig. 17a) e fixe-o com os parafusos às esquadrias
“Q” anteriormente preparadas (fig. 17b);

• Em caso de saliência simples, o painel traseiro é
constituído por 2 painéis:

- fixe o painel superior encaixando-o nos respectivos
cortes na parte superior dos suportes e bloqueando-o na
parte inferior com os parafusos M5x20 fornecidos (da
mesma forma que o painel frontal “PS”, fig. 18a);

1818

PS

Q

18b18b

18a18a

- Fixe o rodapé traseiro do mesmo modo que o rodapé
frontal. Neste caso, o rodapé não apresentará pré-
perfurações para as ligações ou para os pés;
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6.2. MONTAGEM DAS COBERTURAS LATERAIS
• Monte os painéis de cobertura “PT” e “CL” fixando-os na

parte superior e na parte inferior com os respectivos
parafusos fornecidos (fig.19a, 19b,19c).

NOTA: caso pretenda instalar o painel lateral, não monte
este painel. Neste caso, siga as respectivas instruções de
montagem (consulte o par. 7).

   

CL

191919a19a
19b19b

PT

CL

19c19c

6.3. MONTAGEM DA COBERTURA SUPERIOR
• Una as coberturas superiores “C” entre si com os parafusos

fornecidos (no caso de saliências superiores a 2400 mm).
• Fixe a cobertura superior encaixando-a na saliência (fig. 20).
NOTA: no caso de aparelhos com molduras de chaminé
instaladas, é necessário recortar a cobertura.
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6.4. MONTAGEM DAS COBERTURAS INFERIORES
(acessório)
• Caso seja solicitado, é possível cobrir o fundo dos

aparelhos com tampo com um painel especial (disponível
como acessório);

• Fixe cada painel inferior aos braços “B” de suporte e na
parte frontal dos aparelhos com os parafusos de cabeça
redonda M5x12 fornecidos (fig. 21).

NOTA: para uma melhor acessibilidade, é aconselhável
utilizar uma única cobertura inferior para cada aparelho com
tampo e não um único painel que cubra vários aparelhos.
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7. MONTAGEM DAS PLACAS
LATERAIS (acessório)
• Caso pretenda instalar o painel de controlo e a placa

lateral, não monte o eventual painel de cobertura do braço
do tampo (em caso de tampo por cima da saliência) e os
painéis de cobertura lateral “PT” (fig. 19).

7.1. MONTAGEM DAS PLACAS LATERAIS (fig. 22)
• Cada placa “P” apresenta 3 pontos de fixação roscados

“F” na parte interior (fig. 22b);
• Aperte nos 3 pontos de fixação os pernos roscados

fornecidos;
• Fure os aparelhos colocados por cima da saliência no

ponto “A” indicado na figura 22a. Os outros dois orifícios
úteis à montagem da placa estão já presentes na estrutura
na posição correspondente aos suportes das colunas
superiores (“S” na fig. 22a);

• Monte a placa e fixe-a com porcas pelo interior da saliência e
dos aparelhos nos pontos indicados anteriormente (fig. 22b);

• Monte os painéis de cobertura fornecidos com a placa,
inserindo-os na parte superior por baixo das placas e
fixando-os à saliência com os parafusos (fig. 22c).

NOTA: para saliências duplas, tenha atenção para que as
duas placas (direita e esquerda) fiquem correctamente
alinhadas.
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