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GUIA DE INSTALAÇÃO 
DIVISÓRIA TIPO ATELIER

DESCRITIVO: 

O conjunto contém 
- x1 Divisória
- x1 Calha
- x1 Bite superior

 

- x2 Parafuso inox com bucha 4,8x32
- x1 Parafuso com tampa 3,9x19

UTILIZAÇÃO: ESTA DIVISÓRIA DESTINA-SE APENAS À UTILIZAÇÃO EM INTERIORES. NÃO CONSTITUI NEM ISOLAMENTO TÉRMICO 
NEM ACÚSTICO.

MONTAGEM
2 PESSOAS

Ferramentas necessárias (não fornecidas)

- Nível de bolha
- Chave 10 mm
- Chave de cruz

30 min. 25 kg

Dimensões da porta:
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4. Aponte os cilindros superiores para �xar a divisória e aperte a porca de
segurança.

2. Placer la cloison dans le rail au sol3. Colocar a divisória na calha do chão.

3.1.
Max.: 25 mm

Min.: 12 mm
3.2.

Certi�que-se de que a 
divisória está 
�rmemente �xada pela 
pressão dos cilindros.

2. Remova a �ta protectora e cole a calha 5mm da parede (calha do chão).

5mm 

10mm 

1. Coloque o parafuso para a �xação superior (não o enrosque completamente).
(Parafuso 4,8x32).
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Armazenamento antes da instalação: armazenar o produto verticalmente numa sala seca e ventilada, ao abrigo das intempéries. Para bene�ciar da garantia, o produto 
deve ser instalado de acordo com as regras do comércio (DTU). Não aplicar nenhum produto abrasivo sobre o revestimento em pó, limpar com água com sabão.

CUIDADO: Você é responsável por manter esta partição, certi�que-se de que a partição está devidamente protegida para que não caia sobre uma pessoa ou crie um 
perigo.

5. Aparafusar a base da divisória ao trilho com o parafuso (parafuso 3,9x19).

Vista lateral6.1. Vista frontal6.2.

6. Coloque o miçanga contra o teto e deslize-o na direção do
para que o parafuso previamente colocado esteja dentro dela.

7.  Fixar o bite com um parafuso na outra extremidade (parafuso 4,8x32) Se a �xação ao tecto não for possível, �xar o vidro à parede.


