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Medição

Altura

Largura

L

Inicie fazendo a medição da largura e altura, meça em pelo menos
dois pontos e utilize a menor medida.

10 - 19

Interno Sobrepor
L

Observe que sempre será utilizada a medida interna do vão como
referência

Interno Sobrepor

H H

Igual na largura, sempre será utilizada a medida interna do vão como
referência
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Corte dos Perfis

Segue abaixo o cálculo do corte dos perfis de acordo com o tipo 
de montagem.
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Vertical 
Trava

Interna

Vertical 
Trava

Externa

Vertical
Regulável

Horizontal
Vertical

Sobrepor

L-25 L-25 L-25 L+55 H-25

L-75 L-75 L-75 L+5 H-75

H-47 H-87 H-72 H-7 L-48

H
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Guia de Montagem Vertical

12 - 19

DC

B

D

Depois encaixe a trava 
inferior por dentro do perfil, 
observe que há um lado 
certo para ser colocada, a 
parte maior fica encaixada 
na parte de trás.

A

C
Deixe a trava interna inferior alinhada com 
o final do perfil lateral e a prenda com um 
parafuso.

Comece pelo encaixe das escovas, siga a 
orientação abaixo: 21

4

6

3

5

Encaixe a tampa externa no perfil lateral e 
prenda a conexão com o parafuso allen de 
6,5mm

Você também pode utilizar a trava externa, 
basta apenas reduzir o perfil lateral.

Encaixe o perfil inferior no 
refil conforme mostra
 a figura.

DC
Inicie a montagem do 
conjunto superior 
encaixando o 
puxador primeiro e 
em seguida as 
conexões do perfil 
inferior.

87
Depois encaixe o freio do seu lado direto e 
prenda a conexão com dois parafusos, em 
seguida parafuse o fuso de ajuste da largura 
com a chave allen de 4,00mm que vem junto 
ao kit.

Lado de
dentro

C Verifique se o canal da escova está desobstruído antes de 
inserir a mola, encaixe ela do lado oposto ao freio, segure a 
conexão bem firme e comece a girar, em média são 
necessárias 7 voltas após a tensão da mola começar a 
puxar a tela, se preferir um acionamento mais rápido é só 
dar mais voltas, por último prenda os parafusos.

9
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Guia de Instalação Vertical
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DC

B

D

Com o auxílio de uma furadeira faça de 2 a 3 
furos em ambos os lados.

A

C
Utilize os parafusos enviados junto com o 
kit para fazer a fixação, repita a operação 
para o outro lado.

Caso exista alguma folga, utilize uma chave 
allen de 4mm para fazer o ajuste, deixe de tal 
modo que não fique nenhum folga.21

4

6

3

5

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, 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.

Após o ajuste encaixe todo o conjunto no 
vão.

P r o n t o ,  s u a  t e l a  
mosquiteira recolhível já 
está instalada.

Monte o conjunto conforme indica a figura e 
verifique se o mesmo entra sem folga no vão 
da janela.
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Guia de Instalação Vertical de Sobrepor
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DC

B

D
Monte o conjunto no perfil lateral que já está 
instalado e faça a fixação do perfil lateral do 
outro lado.

A

C

Agora, use uma broca de 1/8" para fazer 
outros dois furos na parte traseira de cada 
perfil lateral.

21
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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, 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 na parede um perfil lateral através dos 
furos feitos anteriormente.

Para termina coloque os 
tapas furos.

Com uma broca de 3/8" faça dois furos na 
parte da frente de cada perfil lateral.

10 cm

10 cm

Certifique-se que o 
furo será feito apenas 
na parte da frente do 
perfil lateral.

10 cm

10 cm

P r o n t o ,  s u a  t e l a  
mosquiteira recolhível já 
está instalada.

Comece com a substituição da escova no 
perfil inferior, observe a imagem.



TELAS

Manual Técnico
Mosquiteira Recolhível 40

Guia de Utilização
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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.

Empurre o 
perfil inferior
para baixo

Após o desencaixe o acionamento 
é automático.

BFechamento
O que fazer: 

Resultado: 

O perfil será torcido em 
favor do encaixe garantindo 
o fechamento sem esforço.

Abaixe o 
perfil inferior
e torça no
sentido  da

seta

B

O que fazer: 

Resultado: 

B
Tanto o fechamento quanto a abertura, faça 
sempre com as duas mãos, puxando a barra 
inferior na posição horizontal, evite puxar por 
apenas um dos lados.

Abertura

Cuidado
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Mais informações podem ser obtidas em nosso site pelo link:

http://www.catumbi.com.br/produtos/mosquiteira/mosquiteira-recolhivel/

Outras informações:

Contato:

Campinas: 

São Paulo: R . C a t u m b i ,  8 6 1  -  B e l e n z i n h o
CEP 03021.000 - Sao Paulo - SP
catumbi@catumbi.com.br
TEL.: 11 - 2291.4000

Av.Gal.Carneiro, 411 - Ponte Preta
CEP 13041.306 - Campinas - SP
campinas@catumbi.com.br
TEL.: 19 - 3272.6233

www.catumbi.com.br
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