
Para iniciar, defina em qual lado do nicho o 
produto será instalado, conforme imagens abaixo. 

Com o lado escolhido, apoie a estrutura aramada na base e faça 
a fixação por meio de parafusos auto-atarrachantes grandes.

Com a proteção já fixada, vire o produto de cabeça para baixo 
e fixe os suportes  na marcação já existente na madeira com os 
parafusos auto-atarrachantes pequenos.

Proteção aramada por cima

Parafusos por baixo

Em sua embalagem você irá encontrar:

12 parafusos 
auto-atarrachantes

12 parafusos 
recartilhados

4 suportes p/ madeiras
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1.

Faça o acabamento dos tubos da estrutura 
aramada com os parafusos recartilhados.3.

2.

4.

Medidas para a instalação das hastes.5.

20 anéis de nylon

2 braços longos

2 braços curtos

8 anéis de metálicos2 estruturas 
aramadas

2 madeiras 
brancas

2 suportes superiores 
para hastes

2 hastes

32 parafusos 
auto-atarrachantes

1 chave allen

2 batoques

8 parafusos para 
anel metálico



Para encaixar os fixadores superiores e os braços nas hastes e 
nos cestos, posicione dois anéis de nylon em cada tubo, um na 
parte superior e um na inferior, conforme imagem abaixo.

Com os braços posicionados conforme os 
suportes dos cestos, faça o encaixe. Se precisar, 
puxe os braços para fora do nicho.

Haste

Suporte
superior

Batoque
Batoque

Braços 
curtos Braços 

longos

No interior do nicho, faça o encaixe das hastes e braços na seguinte ordem:
fixe as hastes, depois coloque um anel metálico, um braço, dois aneis metálicos, um braço e mais um anel metálico. Fixe então o suporte 
superior e faça o acabamento com um batoque. Atenção para as medidas na imagem 5.

6.

7.

9. Ilustração do produto instalado.10.

Para determinar e fixar a altura dos braços, meça a 
altura desejada e fixe o anel metálico com auxílio do 
parafuso para anel e da chave allen.

8.

Haste

Anel metálico

Anel metálico

Braço

Braço

Anel metálico

Anel metálico
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