
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Armário Aéreo 
 códigos - 2 portas 5407 - 3 portas 5408   

Cód. 5408   

AO INICIAR A MONTAGEM DESTE ARMÁRIO, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS EVITANDO DANOS AO PRODUTO.

EM CASO DE DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

ATENÇÃO

Carga admissível de
 peso: 17 Kg

IMPORTANTE:

Carga admissível de
 peso: 23 Kg

IMPORTANTE:

A cantoneira metálica, 
já vai fixada no armário.

A cantoneira metálica, 
já vai fixada no armário.

Cód. 5407    

72,7cm

53,5cm

53,5cm

29cm

29cm

118,2cm

Disponível no padrão:
 41 - Texturizado Branco

Disponível no padrão:
 41 - Texturizado Branco

  O sistema de abertura da Atenção:
porta é no estilo click. Para abri-lá é apenas 
necessário pressioná-la.

Nunca puxe sua porta para abri-lá, pois pode 
danificar o fecho.

  O sistema de abertura da porta Atenção:
é no estilo click. Para abri-lá é apenas necessário 
pressioná-la.

Nunca puxe sua porta para abri-lá, pois pode 
danificar o fecho.



CUIDADOS
- Nunca utilize esponja de aço (tipo Bombril/Scotch-Brite), lixas e produtos químicos para limpeza da 
superfície do armário. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Nunca deixe o produto muito exposto a luz solar, pois a exposição direta à luz solar poderá alterar a cor 
original do produto.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:
-Qualquer alteração no móvel.
-Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
-Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.

Regulagem da Dobradiça 

Instruções de Montagem

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido
 horário diminui o vão entre as portas. 

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido 
anti-horário aumenta o vão entre elas.

 O armário é entregue pré-montado, sendo apenas necessário fixar o armário na parede, com o 
uso das buchas, parafusos e cantoneiras que acompanham o produto.

Ao instalar o armário na parede, conferir o nivelamento para o bom uso do mesmo. 
Efetue a fixação sempre com a ajuda de outra pessoa.

Identique e meça o local antes de iniciar a instalação.

Meça a altura que deseja instalar o seu armário e marque.
Obs: Fixe o armário de acordo com a altura desejada e compatível com a altura média dos usuários e 
equivalente a outros móveis já instalados.

Com auxilio de outra pessoa, coloque o armário no local desejado e marque os locais para furação 
das paredes de acordo com as cantoneiras já xadas no armário.

Efetue as furações e coloque as buchas.

Com auxilio de outra pessoa coloque o armário no lugar e efetue a parafusação.
Obs: não esqueça de medir o nível.

Após instalado conferir o alinhamento das portas, caso necessário fazer os devidos ajustes, conforme 
demonstrado na figura abaixo:
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