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ATENÇÃO | WARNING | ATENCIÓN
• Leia e observe a instrução de
montagem antes de iniciar o processo.
• A montagem do móvel deve ser feita
em uma superfície limpa e plana.
• Evitar batidas no produto.

• Lea y observe las instrucciones de
montaje antes de comenzar el
proceso.
• El montaje del mueble se debe hacer
sobre una superficie limpia y plana.
• Evitar golpear el producto.

1º PASSO | 1ST STEP | 1ER PASO

• Montar todas as prateleiras da estante, deixando um espaço de
16mm entre a borda da travessa (2) e o sarrafo da prateleira (3).
Deixar um espaço de 32mm entre os sarrafos da prateleira (3),
conforme indicado no desenho ao lado. Aparafusar os quatro
montantes nas travessas.

1° pa
ss
1º PASSO
1er pa o
1st ste so
p
1ST STEP
1ER PASO

• Read and follow the assembly
instructions before starting the
procedure.
• The item should be assembled on a
clean, flat surface.
• Avoid impacts to the item.
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Montar todas prateleiras da estante, deixando
um espaço de 16mm entre a borda da travessa (2)
e o sarrafo da prateleira (3). E um espaço
de 32mm entre os sarrafos da prateleira (3),
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• Armar todos los estantes de la estantería dejando un espacio de 16 mm
entre el borde del travesaño (2) y el listón del estante (3). Dejar un espacio
de 32 mm entre los listones del estante (3), como muestra el dibujo lateral.
Atornillar los cuatro montantes en los travesaños.
• Assemble all the shelves, leaving a 16 mm space between the edge of the
side beam (2) and the batten (3) and a 32 mm space between the battens,
as shown in the image beside.
Screw the four uprights to the side beams.
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Aparafusar os quatro montantes nas travessas.
O espaço de 16mm que você deixou no passo 1
permitirá o encaixe do montante
2
na travessa no passo 2.
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• O espaço de 16mm que você deixou no passo 1 permitirá o
encaixe do montante na travessa do passo 2.
* É possível agrupar outras unidades da estante, para isso
você deve aparafusar o montante conforme indicado no
desenho ao lado.

1

*

• The 16 mm space you left in step 1 will enable you to assemble the
upright with the side beam from step 2.
* In order to assemble the other units of the rack, you should screw the
side beam, as shown in the image beside.

2

É possível agrupar outras unidades da estante, para isso
você deve aparafusar o montante conforme indicado no
desenho abaixo.

Para montagem você vai
precisar apenas de:
Parafusadeira e/ou chave
de fenda cruzada.
Trena ou fita métrica.

DISTÂNCIA ENTRE
PRATELEIRAS

30,6cm
DISTANCE BETWEEN
SHELVES
DISTANCIA ENTRE
LOS ESTANTES

SUPORTA ATÉ
UP TO | HASTA

10kg

Para el armado se precisa:

Taladro eléctrico y/o destornillador
para cabeza en cruz.

Limpeza e Conservação do Móvel

TRAMONTINA MADEIRAS S.A. Rod. RSC 471, Km 233
CEP 96610-000 • Encruzilhada do Sul | RS • Brasil
CNPJ: 93.682.854/0001-86 • Indústria Brasileira
Made in Brazil • Hecho en Brasil • www.tramontina.com
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É possível agrupar outras unidades da estante, para isso
você deve aparafusar o montante conforme indicado no
desenho abaixo.

Electric screwdriver and/or hand.

FOR SHELF
POR ESTANTE

Natural | 75cm x 30cm x 62cm
91620/017 | 3 prateleiras

*

É possível agrupar outras
unidades da estante, para
isso você deve aparafusar o
montante conforme indicado
no desenho abaixo.

For the assembly, you will need:

POR PRATELEIRA

Medida da estante montada
measurement of assembled shelving
medida del estantería armado

CONTENT 01 UNIT | CONTENIDO 01 UN.

usar

Cleaning and caring for the item
Limpieza y conservación del mueble

1. Esse produto não é indicado para uso externo.
2. Para peças naturais retire o pó somente com flanela
ou pano seco.
3. No caso de limpezas mais pesadas, utilizar flanela ou pano
umedecido com água e sabão neutro. Não utilizar produtos
químicos, esponjas de aço, escovas ou produtos abrasivos.
4. De tempos em tempos, reaperte os parafusos para garantir a
estabilidade e durabilidade.
5. Procure sempre levantar seu móvel para mudá-lo
de local. Empurrá-lo ou arrastá-lo pode entortar ou
quebrar os pés.
6. Em caso de transporte, desmonte seu móvel. Dessa forma evita
que as peças se danifiquem devido ao balanço.

MAD_2020 ETIQ Estante Modulare_098151_AF.indd 2

os qu

atro m

ontant

es na

s trave

ssa
O es
o enca paço de
16mm
ixe do
que
monta
nte na você deixo
trave
ssa no u no
passo

É possíve
l agrupa
você dev
e aparafu r outras unid
desenh
o abaixo. sar o montante ades da estante
, par
conform
e indicad a isso
o no

comprimento x largura x altura

CONTEÚDO 01 UN.

Aparaf

• El espacio de 16 mm que se dejó en el paso 1 permitirá encajar el
montante en el travesaño en el paso 2.
* Se pueden agrupar otras unidades de la estantería, para eso, se debe
atornillar el montante como se indica en el dibujo lateral.

DISPONÍVEL EM 10 TAMANHOS
2 PRATELEIRAS |
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2º PASSO
2ND STEP
2ER PASO

2º PASSO | 2ND STEP | 2ER PASO

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. | 3 Months warranty against manufacturing defects. | 3 Meses de garantía contra defectos de fabricación.

2nd steso
p

32

3

1. This product is not recommended for outdoor use.
2. For natural pieces, only dust with a dry piece of flannel or cloth.
3. For heavy cleaning, use a damp piece of flannel or cloth with water
and mild soap. Do not use chemical products, steel pads, brushes, or
abrasive products.
4. Re-tighten screws periodically to ensure stability and
durability.
5. Make sure to always lift your shelving unit when moving it. Pushing it
or dragging it might twist or break its feet.
6. In the case of moving the item out of house, disassemble your unit. This
will avoid damaging key parts due to movement.
1. Ese producto no es indicado para uso externo.
2. En piezas naturales, retire el polvo solamente con una franela o paño
seco.
3. Para limpiezas más profundas, utilice una franela o paño humedecido
con agua y jabón neutro. No utilizar productos químicos, esponjas de
acero o aluminio, cepillos o productos abrasivos.
4. De vez en cuando, vuelva a ajustar los tornillos para
garantizar la estabilidad y durabilidad.
5. Siempre trate de levantar el mueble cuando lo vaya a cambiar de lugar.
Empujarlo o arrastrarlo puede torcer o quebrar las patas.
6. En caso de necesitar transportarlo, desarme el mueble antes de moverlo.
De esa forma, se evitará dañar las piezas debido al balanceo.
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