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01 - Sofá 1, 2 ou 3 lugares.
02 - Kit de ferragens com pés.
03 - Encostos (1, 2 ou 3 peças)
04 - Apoio do encosto (1, 2 ou 3 peças)
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CHAVE PHILIPS
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Detalhe 02

Pinos
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Aplique cola [D] 
nos pinos do apoio 
do encosto [4].

Detalhe 01
B

C Furo da espiga

Espiga

DD

DETALHE H
ESCALA 1 : 10

Espiga

D

D

D

Para montar, você vai precisar:

MONTAGEM

 ATENÇÃO:
1. Leia atentamente toda instrução antes de 
iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita 
em uma superfície limpa e plana. 
Aconselhamos utilizar a própria embalagem 
para forrar o chão a fim de não danificar o 
produto.
3. Reservar área livre para montagem do 
produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos 
cortantes.

PASSO 03:

     Posicione o requadro de pés na parte 
inferior do sofá, alinhando os furos aos furos 
da estrutura do sofá [1], conforme Detalhe 03. 
     Com auxilio de chave Philips, fixe os pés 
com os parafusos [B]. 
     Após fixar, verifique se os pés estão bem 
presos.

PRONTO!

PASSO 02:

    Em local limpo e plano, prepare o sofá 
para montagem dos pés tombando, conforme 
Detalhe 02.

PASSO 05:

Coloque as 
Almofadas do 
encosto [3].

Verifique os itens da embalagem.

Kit de Ferragens e pés

PASSO 04:

    Aplique cola [D] nos pinos do apoio do encosto.
    Monte o apoio de encosto, plugando os pinos 
nos furos da base traseira do encosto até escutar 
um click, conforme detalhe 04.
    Certifique-se que está bem preso.
    Repita esse passo com o(s) outro(s) encosto(s).

Sofá
2 Lugares

Sofá
3 Lugares

Poltrona

PASSO 01:

Prepare o requadro de pés montado-o e colando 
conforme Detalhe 01.
Em todas as espigas, aplique bastante cola [D] ao 
seu redor e no furo onde será montado a espiga.

3

Item Poltrona 2
Lugares

3
Lugares

A

Parafuso Cab Flanjada 5,0 x 60mm

08
peças

16 
peças

16 
peças

B 02
Peças

02
Peças

02
Peças

C 02
Peças

02
Peças

02
Peças

D 02
Peças

02
Peças

02
Peças
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