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Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

MONTAGEM
2 PESSOAS

Ferramenta necessária (não incluída) 

- Chave de fenda n.º 15 e n.º 8
- Fita métrica
- Nível de bolha
- Lápis 
- Berbequim e broca diâmetro
   4mm
- Silicone

DESCRITIVO: 

Conteúdo
- Caleira
- Pilares
- Travessa de �xação de extremidade (      ) e 
   intermediárias(      )
- Placas de policarbonato 
- Sapatas
- Per�l plano
- Componentes de �xação completo para o abrigo

IIMPORTANTE: os componentes de �xação estão adaptados para a maioria dos suportes tradicionais, contudo deve assegurar-se da boa 
escolha das �xações adequadas
Aconselhe-se junto da loja para obter a �xação adequada para o suporte.

Componentes de �xação (alguns acessórios estão montados no abrigo)

Bucha m9x50

Parafuso 
4,8x32

Parafuso 
4,2x13

Parafuso 6,3x75

Porca

Parafuso 4.8x13

Tampa 1 Tampa 2 Anilha

ATENÇAO: ler atentamente as instruções que se seguem antes de iniciar a 
montagem. A sua segurança antes de tudo.

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM: veri�car o conteúdo das embalagens 
recebidas, se um elemento vos interpela ou falta durante essa veri�cação, 
contacte os nossos serviços técnicos o mais brevemente possível (não deve 
montar a estrutura caso algum elemento não esteja conforme).

ATENÇÃO: no caso de uma colocação entre parede não esquecer de pré montar 
os per�s ao chão.

Veri�que a planicidade da sua parede. No caso de uma parede oca ou curva, faça 
um ajuste sólido da caixa de parede para obter um alinhamento correto.
Se não houver uma placa de betão no solo, faça blocos de betão ao nível de cada 
pé, para poder �xar os apoios.

2. Encaixar as caleiras com a placa 40x4 (parafuso 4,8x32) e as pequenas 
placas (parafuso 4,2x13)

1. Retirar os bites das caleiras
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5. Aparafusar as duas primeiras travessas de �xação e colocar uma placa de 
policarbonato entre elas (porca).

7. Repetir os pontos 5. e 6., até á última travessa de �xação (porca, parafuso 4,8x32, tampa 1)
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4. Voltar a colocar os bites na
caleira.

3. Aparafusar a caleira aos pilares e vedar
com silicone os parafusos (parafuso 4,8x13)

Caleira Viga

Caleira Viga

6. Aparafusar o per�l plano nas travessas de �xação a�m de 
garantir o espaçamento entre as travessas curvadas (parafuso 
4,8x32, tampa 1)
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8. Meter os reforços nos seis pilares
(parafuso 4,8x32, tampa1)

Armazenamento antes da colocação: Armazenar o produto verticalmente e protegido do mau tempo num local arejado e seco. Para poder bene�ciar da garantia, o 
produto deve ser colocado segundo as normas de instalação. Não colocar produtos abrasivos sobre a termolacagem, limpar somente com água e sabão. 
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9. Fixar a sapata no solo (parafuso 6,3x75, bucha 9x50, arruela et tampa 2) 
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