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Primeiro adquira seu kit na loja virtual da Catumbi pelo site: 
www.catumbi.com.br/loja

Somente retire a proteção do corpo principal ao final da montagem.

Comece a instalação pelos fixadores, eles deverão ser colocados 
do lado que será recolhído o corpo principal.

Utilize a barra lateral para linhar e marcar os furos dos fixadores.

Após prender os fixadores, encaixe o corpo principal, ele servirá de 
referência para o posicionamento do perfil superior e da fita de 
PVC.
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Desencaixe os perfis superiores, somente o externo será fixado, o 
interno é preso sob pressão e ficará apoiado rente ao corpo 
principal, é ele que fará a regulagem de pequenas diferenças na 
altura.

SANFONADASANFONADA



12
Pronto, agora é só retirar a proteção do corpo principal e sua porta 
mosquiteira sanfonada está instalada.
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Posicione o perfil superior externo por dentro do corpo principal e 
deixe ele paralelo ao alinhamento da porta.

Com a furadeira faça pelo menos dois furos e fixe o perfil superior 
com os parafusos que vem no kit.

O perfil lateral será encaixado por dentro do perfil superior, será 
ele que dará suporte para o perfil superior interno.

Prenda a fita de PVC, utilize como base o corpo principal de um 
lado e o perfil lateral do outro, antes de utilizar a fita dupla face 
deixe a superfície limpa e seca.
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Instale o puxador com o auxílio de uma furadeira, para fixá-lo use 
os parafusos enviados junto com o kit.
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