
All the benefits at a glance

Perfect wardrobe, perfect day: 
TopLine L sliding door system



The new dimension in convenience with a feel of luxury:  
TopLine L

Perfect wardrobe, perfect day
TopLine L lets you create sliding doors in a new dimen-
sion: fascinatingly easy to open and close and first class 
Silent System performance. Even heavy doors run with 
incredible ease, almost appearing to float. The whole 
picture is completed by straight forward, time saving 
door installation with stacked runners that clip on with-
out the need for tools.





When floating becomes  
a passion: 

Consistently good running 
performance – even after a 

prolonged period out of use.

Fascinatingly convenient:
Doors open and close  

with a particularly smooth  
and gentle action.

In the background  
for a great look: 

Runner, bottom guide  
and Silent System hardly visible.

Perfect finish:
Stick on decorative tapes in two 

colours add a finishing touch  
to the runner profile.

Enjoy unequalled user convenience:  
TopLine L



Find out more:
You can get inspiration and further product details  
on our website.



Saves time:
The guide profile simply clips into place - involving no tools. 

Easy and cost effective:
Stacked runners for intuitive and secure door installation.

Silky smooth movement:
Almost inaudible and luxuriously smooth running action.

When installation becomes an experience:  
TopLine L





The new benchmark for installing Silent System:  
TopLine L



In seconds flat: soft closing element easily mounted to the 
runner profile.

Stylishly closed off: end caps keep out dust and provide the 
perfect finish.

Easy and continuously variable: door reveal is very easy to 
adjust.

Find out more:
To the TopLine L installation animation



www.hettich.com

Optimum use of storage space
The doors can be opened to a widely angle with 
minimal door offset. The gentle self closing mechanism 
in the soft opening element also holds the door 
securely in the open position. This makes storage space 
easy to reach.

Ergonomic efficiency



Technik für Möbel

10°

The quality of the sliding door systems is monitored continuously.
Hettich fittings comply with the national and international quality
standards of the markets our customers operate in. The diagrams
below show some of the tests to which Hettich fittings are subjected.

 

The door must withstand a defined number of opening and closing
cycles at a defined speed.

Level 1: 10,000 cycles
Level 2: 20,000 cycles
Level 3: 40,000 cycles

 
The door is pulled up and forwards at an angle with a defined force
and must not become detached or fall out of the cabinet.

Level 1: 150 N
Level 2: 200 N
Level 3: 250 N

The door must withstand a specific number of closing cycles under
a defined tensile load.

Level 1: 2 kg
Level 2: 3 kg
Level 3: 4 kg

 Pressure is applied to the middle of the door with a defined force. 
The door must not become detached or fall out of the cabinet body.

Level 1: 150 N
Level 2: 200 N
Level 3: 250 N

Load capacity
The values stated in the catalogue for Hettich sliding door systems
comprise the permissible total weight of the door in combination with
the permitted door sizes. All Hettich sliding door systems pass the
overload test to EN 15706  . The sliding door systems are suitable for
furniture to EN 14749 when processed correctly as specified in the
catalogue.
Corrosion test
Hettich sliding door systems satisfy the requirements on corrosion
defined in EN 15706, 72-hour condensation-water test to EN 6270.

  TopLine 1200 / 1210 / 1230 meets the requirements of ANSI / BHMA

Quality that meets all the demands

Closing test Horizontal safety test

Endurance test Lift o� guard

1

1

Quality criteria



Learn more about the Hettich family-owned 
company and get to know us better!
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Suave e silencioso: 
Conforto extra com Silent System.

Fácil e diversificado:  
Ajustar muito facilmente a 
sobreposição da porta. 

Fácil e competitiva: 
Guias em paralelo para uma 
montagem intuitiva e segura da porta.

Poupa tempo: 
A guia é simplesmente encaixada - 
sem ferramentas.

Saiba mais: 
Pode obter inspiração e mais 
detalhes do produto no nosso site.

Movimento sedoso e suave: 
Quase inaudivelmente silencioso e 
luxuosamente suave.

Fascinantemente confortável: 
As portas abrem e fecham com 
uma acção particularmente suave 
e delicada.

Em segundos: 
Fecho suave, fácil de encaixar no 
perfil superior.

A nova classe de conforto
TopLine L permite-lhe criar portas de correr numa nova 
dimensão: fascinantemente fácil de abrir e fechar e 
desempenho de primeira classe do Silent System. Mesmo 
portas pesadas funcionam com uma facilidade incrível, 
quase parecendo flutuar. Equipados com TopLine L, 

armários e roupeiros de portas de correr proporcionam uma 
experiência nova e fascinante em termos de funcionalidade. 
O quadro fica completo com a facilidade, poupança de 
tempo e ausência de ferramentas na montagem dos perfis.

Sistema de porta de correr para posição de porta sobreposta
	TopLine L / Sistema a correr no fundo superior do móvel

hettich.com/short/9c876e

9c876e
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2 portas 3 portas

Fecho suave

Amortecimento
de abertura

Amortecimento
de colisões

Princípio do design

Sistema de porta de correr para posição de porta sobreposta
	TopLine L / Sistema a correr no fundo superior do móvel
	Resumo do desempenho

Informações gerais

Formato da porta / peso da porta

Número de portas e posição das portas Ajuste de altura/cobrimento Material da porta

Sistema Silent System

TH
≤ 2600 ≤50

 TB

TB 550 - 1500

TB 550 - 1350

hettich.com/short/8681f2

2600

550 1500

2000

1350

✔

✘

TB

TH

10 - 30 mm

DIN EN 15706,
 Level 3

± 2 ≤ 25
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Dimensões de instalação 

Padrão de furação da porta- o�set da porta 34 mm

Corte horizontal 2 portas

Padrão de furação da porta- o�set da porta 0 mm

fix
30

Sistema de porta de correr para posição de porta sobreposta
	TopLine L / Sistema a correr no fundo superior do móvel
	Medidas Técnicas para montagem - Sumário
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3 Perfis da guia1 Componentes da guia e da 
calha de correr

2 Sistema Silent System

4 Acessórios do sistema

Sistema de porta de correr para posição de porta sobreposta
	TopLine L / Sistema a correr no fundo superior do móvel
	Componentes do sistema

Componentes do sistema

1

3

2
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Imagem* Espessura máxima  
da porta mm

Peso máximo  
da porta kg

N.º de encomenda / número de portas Emb.
2 portas, esquerda 2 portas, direita 3-portas

 

10 - 16 50 9 242 708 9 242 709 9 242 710 1 conj.

18 - 30 50 9 242 711 9 242 712 9 242 713 1 conj.

Imagem Comprimento mm Código Emb.

2300 9 277 164 1 conj.

4000 9 277 167 1 conj.

Imagem Peso máximo da porta kg N.º de encomenda / número de portas Emb.
2-portas 3-portas

50 9 242 238 9 242 240 1 conj.

20 9 277 096 9 277 098 1 conj.

Imagem Peso máximo da porta kg N.º de encomenda / número de portas Emb.
2-portas 3-portas

50 9 242 227 9 242 228 1 conj.

20 9 277 151 9 277 152 1 conj.

Imagem Descrição Código Emb.

O conjunto inclui o amortecimento de colisões das portas traseiras dos armários  
de portas de correr de 3 portas

9 254 630 1 conj.

Sistema de porta de correr para posição de porta sobreposta 
	TopLine L / Sistema a correr no fundo superior do móvel
	Componentes do sistema

1 Componentes da guia e da calha de correr

 Conjunto composto por componentes de correr e guia, bem como material de fixação para armários de portas de correr de 2 ou 3 portas

2 Amortecimento Silent System

 Conjunto composto por todos os elementos de fecho suave para armários de portas de correr de 2 ou 3 portas
 Conjunto de 3 portas inclui o Silent System da porta central para abrir a porta para a esquerda e direita 

 Conjunto composto por 1 perfil de correr e 1 perfil guia 
 Perfis de correr / guia:: Alumínio anodizado prata

Conjunto de perfis
 

Fecho suave Silent System

 Conjunto composto por todos os elementos de abertura suave para armários de portas de correr de 2 ou 3 portas
Abertura suave Silent System

Amortecimento de "colisões" (uma porta contra a outra) Silent System

3 Calhas de correr e perfis de guia
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Imagem Descrição Código Emb.

9 277 440 1 conj.

  Para cobrir a distância entre os componentes em funcionamento na parte frontal da porta  
 Comprimento 1500 mm
  Colocado à medida desejada.
 Plástico, cinzento, com acabamento pintável

Imagem Descrição Código Emb.

   Conjunto composto por buchas e parafusos especiais para montagem de gabarito 
numa porta fina com uma espessura de 10 - 12 mm 9 277 153 1 conj.

Imagem Variante Código Emb.

Molde de furação - Metada 9 277 155 1 conj.

Molde de furação - Completo 9 277 156 1 conj.

Imagem Cor Comprimento mm Código Emb.

Preto
2500 9 209 269 1 conj.

4000 9 209 271 1 conj.

branco
2500 9 209 272 1 conj.

4000 9 209 273 1 conj.

Imagem Observação: Descrição Espessura do fundo mm Código Emb.

     Para fixar perfis de correr e de guia ao 
corpo do armário com canal para parafusos 

  O conjunto contém 20 parafusos

16 - 19 9 130 078 1 conj.

20 - 22 9 180 317 1 conj.

22 - 25 9 180 318 1 conj.

Sistema de porta de correr para posição de porta sobreposta 
	TopLine L / Sistema a correr no fundo superior do móvel
	Componentes do sistema

4 Acessórios do sistema

Tapa para o perfil

Conjunto para portas finas

Conjunto de tiras de fixação
 Conjunto composto por tiras de fixação e parafusos para fixação de dois segmentos de porta
 Adequado para utilizar o padrão de perfuração TopLine

Conjunto colorido
  Fita decorativa autocolante para fácil aplicação na superfície visível do perfil superior

Parafusos para montagem de perfil com canal de parafuso

Indicações
 Acessórios para sistemas de portas de correr 799 - 809
 Sugestões de design 810 - 812

hettich.com/short/abad55

abad55
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Imagem Descrição Código Emb.

9 252 651 1 conj.

  Pode ser utilizado para endireitar frentes de mobiliário deformado ou também 
    como medida de precaução  
  para evitar o empenamento de portas

Imagem Descrição Código Emb.

9 280 180 1 conj.

  Para portas / frentes com espessuras de 10 - 12 mm 
 Pode ser utilizado para endireitar frentes de móveis deformadas ou também como 
    medida de precaução para evitar o empenamento de portas
 Deve ser utilizado pelo menos um conjunto de acessórios de ajuste por porta de correr.

Imagem Descrição Distância do centro da porta EB mm Código Emb.

29 9 265 093 1/300 unid.

36 9 265 092 1/300 unid.

   Para melhorar o desempenho de sistemas de portas de 
correr com portas altas com tendência para empenar

  EB 29 para instalação no painel lateral 
  EB 36 para instalação na porta traseira
  Aço zincado

Indicações
 Acessórios para sistemas de portas de correr 799 - 809
 Sugestões de design 810 - 812

Sistema anti empenamento

Acessórios de ajuste para portas finas

Sistema de porta de correr para posição de porta sobreposta 
	TopLine L / Sistema a correr no fundo superior do móvel
	Componentes do sistema

Distanciador

Informação técnica

hettich.com/short/abad55

abad55
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