
®Caixa Elétrica Snap Fit

APLICAÇÃO:

®Exclusivo sistema de fixação Snap Fit  que possibilita 
perfeita fixação em bloco estrutural, bloco de concreto e 
bloco cerâmico sem a necessidade de qualquer tipo de 
parafusos ou argamassas.

CARACTERÍSTICAS:

- Exclusivo sistema de ancoragem com abas auto ajustáveis 
recartilhadas que garantem maior aderência à fixação, 
permitindo ajuste da profundidade da caixa em áreas 
úmidas, não sendo necessário assim a utilização de 
parafusos longos fora dos padrões de mercado.

- Indicadores de alinhamento na horizontal e na vertical 
®para perfeita instalação da Caixa Elétrica Snap Fit .

- Otimização das dimensões internas das caixas elétricas 
®Snap Fit  4x2 e 4x4 com significativo ganho de volume em 

relação ao sistema tradicional de mercado , o que permite 
melhor acomodação dos acessórios instalados. 

- Tampa com dois sistemas de encaixe para perfeita fixação 
e totalmente fechada para garantia da não penetração de 
gesso ou massa.

- 6 entradas para conduítes, facilmente destacáveis.
- Patente requerida junto ao INPI (Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial).
- Utilização de qualquer suporte / espelho, tomada e 

interruptor do mercado.

BENEFÍCIOS: 

- Serviço até 7 x mais rápido (Instalação em menos de 27 
segundos)

- Custo de Instalação até 50% menor
- Alta qualidade de acabamento
- Tampas inclusas nas caixas sem custo adicional 

SEÇÕES PRODUZIDAS:

®Caixa Elétrica Snap Fit

 4x2 com tampa - SF42
 4x4 com tampa - SF44
 4x2 com tampa ( Anti-Chama ) - SF42AC
 4x4 com tampa ( Anti-Chama ) - SF44AC

Atende totalmente aos requisitos das normas:

ABNT NBR 5431/2008 (Dimensões)  
ABNT NBR IEC 60.670-1/2014 (Critérios de Qualidade)  

Todos os produtos  plásticos, são 
produzidos em Polipropileno, 
da mais alta qualidade e 
ensaiados no laboratório 
do IPT-USP/SP, matéria-
prima com sistema de 
rastreabilidade e 
laudo de qualidade 
fornecido pelo 
fabricante.

IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE

Modelo
4 x 4 

Modelo
4 x 2 
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