
Porta de Abrir
Guia de Montagem

D
Antes da montagem 
da barra inferior, fixe 
as travas do perfil 
intermediár io  na 

C Comece montando a barra 
superior, encaixe uma 
cantoneira de cada lado.

B

D

Apóie o quadro em 
u m a  s u p e r f í c i e 
plana, coloque a tela 

A

C Fixe os puxadores (interno e 
externo) na barra central e 
os fechos magnéticos na 

Prenda a soleira com os 
parafusos que são fornecidos 
no kit.
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A Catumbi Telas agradece por ter adquirido a Porta Mosquiteira de Abrir, aconselhamos a ler atentamente o conteúdo 
deste documento. 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) e não garante a 
segurança ou evita a entrada de  pequenos animais ou pessoas.
Nossa empresa se reserva o direito de modificar parcialmente ou totalmente o conteúdo deste guia sem aviso prévio, 
não sendo responsável por quaisquer dados incorretos.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de adulteração, modificação ou intervenção efetuada em nossos 
produtos sem a nossa orientação.

altura da soleira, faça esta 
operação nos dois lados.
Junte  todo o  conjunto 
conforme mostra a figura.

por  c ima do quadro de 
alumínio e force a borracha 
contra a canaleta.

Fixe toda a tela, depois 
com o auxílio de um 
estilete corte o excesso 
de tela e borracha.

barra lateral deslocado 2mm para 
dentro do perfil. 

2mm

Depois encaixe a conexão ��T�� nos 
dois lados do perfil de reforço e 
encaixe os perfis laterais conforme 
mostra a figura.

Fixe as dobradiças na 
outra lateral. 
Observe que o para-

fuso que prende a dobradiça 
é o mesmo que fixa a 
mola.

Sua Porta Mosquiteira de 
Abrir está pronta para ser 
instalada.



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. Resíduos de sabão contribuem para a diminuição da vida útil do produto.
Evite o uso de óleo, graxa, detergente, abrasivos ou solventes. Para lubrificar as partes móveis utilize  ��spray�� de 
silicone.

Contato

Catumbi Telas, desde 1.936 desenvolvendo soluções.
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Guia de Instalação

1 Coloque a porta pronta no local onde será 
instalada. Use um pequeno calço na parte 
inferior para manter livre a abertura.

Prenda a chapeleta de 
aço na altura do fecho 
magnético.

Marque os furos na parede e 
retire a porta. Fixe as buchas 
na parede, retorne a porta, 
prenda os parafusos e faça o 
teste de retorno.

O b s e r v e  q u e  o  p ró p r i o 
parafuso  que  prende  a 
dobradiça é o mesmo que fixa 
a mola, certifique-se que a 
mola foi presa.

Porta de Abrir
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