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Prenda os arames que darão suporte para a 
tela, eles deverão ser esticados no sentido do 
comprimento do rolo, use arame galv. com 
diâmenttro de 2,75mm.
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Faça um furo na parte superior de todas as 
estacas. Passe o arame pelo furo e torça nele 
mesmo (veja a ilustração). Se estiver 
começando pela parede utilize gancho e bucha.

Marque onde serão colocadas as estacas de 
madeira, elas deverão ter a mesma distância da 
largura da tela.
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A Telas Catumbi agradece por ter adquirido a Tela de Sombreamento, aconselhamos a ler atentamente este manual que 
fornece todas as informações necessárias de 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 de sombreamento são destinadas à proteção contra sol, 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 manual, sem aviso 
prévio.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de adulteração, modificação ou intervenção em nossos produtos, sem 
nossa orientação.

Fixe as estacas, use um nível de prumo para seu 
nivelamento, enterre pelo menos 50cm e deixe 
uma altura externa mínima de 2,50m.

Para o outro lado passe o arame pelo furo da 
estaca e com uma catraca estique o fio. A 
catraca ficará presa à estaca, use uma para cada 
arame.

Planeje onde ficará instalada a tela, tente 
sempre utilizar ao máximo as paredes.
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Pronto, sua tela está instalada.

A

C

Faça a emenda das laterais da tela pelo lado 
externo com a grapa, deixe-a apoiada no arame 
como mostra a figura.
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Prenda uma grapa a cada 1,00m.

No caso de parede, prenda inicialmente um 
gancho com bucha na parede, utilize seu olhal 
para fixar uma catraca com gancho, é ela que irá 
tensionar o arame.
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Contato

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

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

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

Telas Catumbi, desenvolvendo soluções desde 1.936.
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