
Cortina Modular

Prenda as tiras entre os dois perfis plásticos. 

Fixe os dois ganchos no batente. Utilize o perfil 
plástico para marcar o local dos
furos.

Com um arco de serra corte os dois perfis 
plásticos na largura do vão da porta.

Apóie as tiras de tela mosquiteira no chão, 
alinhe pela extremidade mais pesada e coloque 
um peso para garantir que
fiquem paralelas.

Teste e verifique se as tiras não estão raspando 
no chão, caso ocorra repita o processo corrigindo 
a altura. Somente depois de testar é que você 
deve cortar a sobra de tela.

Meça a altura e largura do vão da porta.
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Sobreponha cada tira 
em pelo menos 3cm

Manual de Instalação

A Catumbi Telas agradece por ter adquirido a Cortina Modular, aconselhamos a ler atentamente o conteúdo deste 
manual que fornece todas as informações necessárias de montagem, instalação 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. Não utilizar para proteção de 
pessoas ou animais.
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 a nossa orientação.
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B Após a instalação é só usar sua cortina 
mosquiteira, não é preciso fazer nada, após 
atravessá-la os contrapesos fixados na parte 
inferior de cada tira irá fazê-las retornar à 
posição inicial.

Abertura

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.

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.

Manutenção

Cortina Modular
Manual de Uso
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