
 

COMO MONTAR SEU CANAL ORGANIZADOR ÚMIDO 

 

 

A seguir vamos descrever como montar um canal organizador de forma simples e pratica, a 

fim de auxiliá-lo na escolha do comprimento correto da calha e na quantidade de 

acessórios.  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Veja se o tampo tem as dimensões necessárias para receber um canal equipado. Na maioria 

das montagens o canal vai acima da cuba ou do cooktop (no caso do canal seco), o que 

nos leva a prever um tampo mais profundo (cuba + canal = profundidade do tampo).  

IMPORTANTE: Todos os canais da Debacco, independente do comprimento, tem 14 cm de 

fundura. Quando estiver executando o projeto não esqueça de prever o espaço que ocupa 

o ralo e o sifão. 

 

ENTENDENDO A NOMENCLATURA DOS CANAIS E ACESSÓRIOS 

Os canais equipados e os acessórios são comercializados por uma referência composta por 

um número composto por 9 dígitos numéricos. 

Exemplo: 20.03.10800 é um canal com 1.086 mm de comprimento bruto; 

    20.04.00118 é um escorredor de pratos.  

 ATENÇÃO: Para saber o vão útil do canal basta pegar a medida externa do canal e 

subtrair 36 mm, a partir desta medida é que escolheremos os acessórios. 

 Ex: 1.086 mm – 36mm = 1.050 mm de vão livre para escolha dos acessórios. 

 



 

Exemplo de composição de um canal úmido com 1.086 mm:  

 20.04.00118 – um escorredor de pratos com 300 mm de largura;  

 20.04.00117 – um porta-talheres com 150 mm;  

 20.04.00143 – um escorredor de utensílios com 300 mm; 

 20.04.00113 – um escorredor profundo com 300 mm. 

Veja que a soma dos acessórios corresponde a 1.050 mm (300 + 150 + 300 + 300 = 1.050) 

 

COMO DEFINIR O TAMANHO DO CANAL ORGANIZADOR? 

1. Veja a largura máxima disponível no seu tampo para receber o canal, ou; 

2. Escolha os acessórios que mais lhe serão funcionais. Some a medida das peças que 

mais lhe agradam e você terá o tamanho do seu canal. Se faltar acrescente, se 

ultrapassar retire. SIMPLES E FÁCIL! 

 

Agora é tudo com sua criatividade, sua necessidade e seu bom gosto. 


