
Manual de instalação
abrigo de viatura curvo de dois pilares

Acessórios incluídos (alguns acessórios estão montados no abrigo de viatura)
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1. Selar os pés do abrigo-de-viatura no chão em betão. 

ATENÇÃO! Selar os pés do abrigo-de-viatura direitos.
Utilize um nível de bolha.

Os alicerces em betão tem de ser 
elaborados por um pro�ssional segundo 

a norma DTU 21

ATENÇÃO! Respeitar convenientemente a 
secagem do betão.

2. Uma vez o betão totalmente seco, 
aparafusar as sapatas (bucha, anilha1 , 
parafuso1, tampa1 ) ( berbequim e broca para 
betão diâmetro 4mm). 
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Guarde cuidadosamente este guia, ele irá ser muito útil para a colocação do seu produto. A instrução seguinte tem como 
objetivo garantir a sua segurança, ler cuidadosamente antes de proceder á colocação do produto.

MONTAGEM
2 PESSOAS

Ferramenta necessária ( não incluída )
- Chave de fenda phillips PH2, chave allen
4mm e chave de cano 10mm e 13mm.
- Fita métrica, nível de bolha e lápis 
- Berbequim e broca para metal de diâmetro 4mm.
Broca para betão de diâmetro 4mm
- Pistola silicone
- Gabarito de madeira

GARANTIA

2 ANOS

Alicerce em
betão armado

Alicerce em
betão armado

Parafuso
6,3x75

Parafuso
5,5x32

Parafuso
4,8x19 

Parafuso
M6x20

Anilha 1 Tampa1 Tampa 2 BuchaTampa 3

chão (o plot em betão
está enterrado)

Frente

Última

Parafuso
3,5x13



5. Colocar as travessas e �xar com a ajuda dos parafusos (Parafuso 5,5x32).

6. Furar as travessas de �xação e encaixar os painéis de policarbonato. Aparafusar as travessas de �xação com a ajuda dos parafusos e colocar as tampas 
com silicone em cada buraco, assegure-se que não entre água nos buracos (parafuso5, tampa2 e silicone)

ATENÇAO! 
Colocar a primeira e última 
travessa alinhados com as 
extremidades dos pilares 
de �xação. Vista lateral

4. Desaparafusar para encaixar o per�l reforço T no pilar, 
por silicone depois na junção pilar/per�l T.

3. Montar os pilares (parafuso2).

ATENÇÃO! Colocar os 
pilares no sentido 
correto.

ATENÇÃO: alinhar as 
travessas de �xação 
partindo da frente.

Vista lateral
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Pilar �xação

TravessaInfo: a �xação da 
travessa não é
central. L

Para facilitar a localização das 
travessas, utilize o gabarito.
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Colocar os 
encaixes a cada painel 

de policarbonato à extremidade 
dos dois lados.

Viga
de extremidade

PolicarbonatoPolicarbonato
Viga

intermediária

Vista lateral

per�l de reforço “T”



7. Fixar a cantoneira (parafuso 4,8x19, tampa 1, berbequim e broca para diâmetroi 4mm).

8. Fixar a caleira (porca, parafusos clamos). Caleira e travessa de �xação

Caleira Viga

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.

Produto com garantia de 2 anos a partir da data de compra, o produto deve ser utilizado em conformidade e sem ter sofrido modi�cações. Respeitar o manual de 
instalação. Para a garantia ser válida é obrigatória a prova de compra e o produto estar completo.
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9. Furar os pilares para a evacuação da água (obrigatório), diâmetro de 
30mm. Todos os pilares devem ser furados.

Parafuso 
3,5x13


