
CONJUNTO MESA L 

Montagem 2 pessoas

Tempo 45 minutos

Chave philips

METAL

- Para limpeza utilize flanela seca ou pano macio, levemente

umedecido com água.

- Evite contato direto com objetos cortantes;

- Evite contato com produtos químicos e abrasivos (solventes, thinner,

acetona etc) e não utilize nenhum tipo de esponja de aço;

 

6 meses, incluídos

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

A Cavilha de Madeira 8x30 4

B Chapa 4 furos 30x45 8

C Sapata Niveladora 6

D Parafuso 3,4x14 60

E  Parafuso 3,5x25 2

F Cantoneira 50x20 7

G Tapa Furo preto 4

H Tambor Minifix 8

I Pino Minifix 8

J Tampa Minifix 6

Utilize esta régua para medir as ferragens (medidas em mm) 

FERRAGENS/ACESSÓRIOS

* Quantidade por produto 



sac@compace.com.br   
Pronto !! Sua  mesa está montada.

1.1: Escolha o lado em que será montada sua mesa de apoio.
1.2: Utilizando as cavilhas 8x30 A, e o conjunto minifix H/I, 
fixe a costa as laterais da mesa, mantendo a furação para 
montagem da mesa de apoio ao lado de sua preferência. 

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4

Passo 5

Passo 6

Passo 7

Passo 8

2.1:Fixe as chapas metálicas B nos locais furados 
das laterais, utilizando o parafuso 3,5x14 D;
2.2: Fixe a sapata niveladora C no furo central da 
chapa, e nivele conforme necessário.

3.1: Repita passo 1 e 2 para a montagem
da estrutura da mesa de apoio.

4.1: Com o lado da mesa de apoio escolhido, fixe
as costas das duas mesas, utilizando os parafusos 
3,5x25 E, e o conjunto minifix H/I.     

5.1: Ajuste os tampos sobre as estruturas das mesas;      

6.1: Fixe os tampos às estruturas com as cantoneiras
50x20 e os parafusos 3,5x14 D;
Obs: Não fixar a cantoneira no local onde for instalar o gaveteiro,
 a estrutura do gaveteiro servirá como junção para as peças.     

7.1: Utilizando os parafusos 3,5x14 D fixe as chapas
30x45 D na parte inferior dos tampos, fixando-os;      

8.1: Escolha o lado apropriado para a instalação do
gaveteiro; e siga os passos de montagem disponíveis
no manual que acompanha o mesmo.
Obs: A Instalação pode ser feita tanto na mesa principal quanto na de apoio. 
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