COMO MONTAR SUA CALHA SECA OU ÚMIDA

Todos já sabemos da praticidade, funcionalidade e da beleza das calhas na cozinha ou no
espaço gourmet.
A seguir vamos mostrar a montagem de uma calha em 2 etapas para facilitar sua
compreensão e ajuda-lo na escolha e montagem do tamanho correto de sua calha.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Veja se o tampo tem profundidade e altura suficiente para receber uma calha. Na maioria
das montagens a calha vai acima da cuba ou do cooktop (no caso da calha seca), o que nos
leva a prever um tampo mais profundo. Todas as calhas da Xteel, independente do
tamanho, tem 140 mm de altura (fundura) padrão.

ENTENDENDO A NOMENCLATURA DAS CALHAS E ACESSÓRIOS
As calhas e os acessórios são comercializados por uma referência composta por 3 letras e 4
números.
Exemplos de calhas:



CAU 0926 é uma calha úmida com 926 mm de largura bruta;
CAS 1526 é uma calha seca com 1.526 mm de largura bruta.

ATENÇÃO: Para calcular o vão útil da calha basta pegar os 4 dígitos da nomenclatura e
subtrair 26 mm, a partir desta medida é que escolheremos os acessórios.

Exemplo de acessórios:




PPR 0300 é um porta pratos com 300 mm de largura;
PET 0150 é um porta esponja com tampa com 150 mm de largura;
PTA 0150 é um porta talheres com 150 mm de largura.

1ª ETAPA – COMO DEFINIR O TAMANHO DA CALHA
1. Veja a largura máxima disponível no seu tampo para receber a calha, ou
2. Escolha o tamanho da calha a partir dos acessórios de sua escolha, neste caso basta
somar a largura de cada peça, o resultado final será o tamanho da sua calha.
Feito isso passamos para etapa seguinte que consiste em escolher os acessórios compatíveis
com a calha (seca ou úmida) pré-determinado/escolhido.

2ª ETAPA – ESCOLHA DOS ACESSÓRIOS A PARTIR DA LARGURA DA CALHA
Explicaremos a seguir a escolha dos acessórios a partir de uma calha CAU 0926.
CAU 0926 (calha úmida com 926 mm de largura bruta) – 26 mm = 900 mm de vão útil.
Neste caso teremos que escolher os acessórios que irão preencher os 900 mm de vão livre,
para isso basta somar a largura de todos os acessórios até atingirmos como resultado 900
mm, veja abaixo como calcular:
900 mm = PPR 0300 (porta pratos) + PET 0150 (porta esponja com tampa) + 2 x PTA 0150D
(porta talheres com divisória) + DSE 0150 (dispenser e esponja simples), então, 300+150+
2x150+150= 900 mm

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

