
Guia de Montagem

C
Como este modelo é de sobrepor você não precisa realizar o corte dos perfis, basta apenas centralizar no 
alinhamento da parede, mas caso queira, basta apenas seguir as orientações abaixo:1

A Catumbi Telas agradece por ter adquirido a Mosquiteira Recolhível em PVC, aconselhamos a ler atentamente o conteúdo 
deste guia. Este manual fornece todas as informações necessárias de montagem, instalação, uso e manutenção para o bom 
desempenho de nosso produto. As instruções, os desenhos e demais conteúdo presentes neste manual são de caráter 
ilustrativo,  não podendo ser reproduzido parcial ou integralmente.

Advertência

As telas mosquiteiras são destinadas à proteção contra insetos e pequenos répteis (lagartixa), não garante a segurança ou 
evita a entrada de  pequenos animais ou pessoas, também não impede a queda de crianças pela janela.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de adulteração, modificação ou intervenção efetuada em nossos produtos 
sem a nossa orientação.
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Este modelo é projetado para a fixação em uma 
janela de no máximo 1,00m x 1,40m (largura x 
altura), para facilitar o corte coloque todo o 
conjunto na frente do vão e faça a marcação

A Corte o perfil e remonte a tampa.2 3

É importante lembrar que você terá que 
acrescentar pelo menos 5 cm além do tamanho 
do vão para ter espaço para fixar as travas, tanto 
na largura quanto na altura.
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Recolhível PVC

Caso queira reduzir seu tamanho, retire a tampa 
do lado esquerdo, é o lado onde está fixado o 
adesivo da escala.

Caso queira deixar o acionamento mais rápido 
basta apenas dar mais voltas na tampa do lado 
direito (oposto ao lado do corte) 
com a manivela que é
 fornecida junto
ao kit.

C5Depois encaixe o puxador e as tampas do perfil 
inferior.



Recolhível PVC
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Inicie a fixação pela tampa do conjunto superior.
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Depois fixe as travas de 
plástico nos dois lados.
Utilize o próprio perfil 
como guia para manter 
as peças alinhadas.
Na sequência encaixe o 
perfil lateral.

Fixe a conexão de canto e na sequência as 
inferiores.

Para terminar, encaixe o perfil inferior nas 
travas.

Manutenção

Faça somente as operações indicadas neste manual.
Para a lavagem externa do produto utilize apenas água e 
sabão neutro, tenha o cuidado de executar um bom 
enxaguamento. 

Contato

Campinas / Loja Virtual 
Fone: (19) 3272.6233                                                                  
E-mail: campinas@catumbi.com.br

São Paulo      
Fone: (11) 2291.4000                                                                  
E-mail: catumbi@catumbi.com.br

Para maiores informações acesse nosso site: www.catumbi.com.br

D6 Se precisar reduzir o perfil 
lateral basta apenas cortá-lo. 

A11 Pronto, sua recolhível em PVC 
está instalada.

Para fechar, basta apenas 
puxar a corda até encostar 
na parte inferior, abaixe 
até escutar o clique.
Para abrir, aperte a trava e 
libere o acionamento, sua 
te la  i rá  se  reco lher  
automaticamente.
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