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Com o auxílio de uma furadeira faça de 2 a 3 
furos em ambos os lados.
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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 
alem de 4mm para fazer o ajuste, deixe de tal 
modo que não fique nenhum folga.
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A Telas Catumbi agradece por ter adquirido a Mosquiteira Recolhível, 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 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.

Pronto, sua tela mosquiteira 
recolhível já está instalada.

Monte o conjunto conforme indica a figura e 
verifique se o mesmo entra sem folga no vão da 
janela.



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.

Contato

Empurre o 
perfil inferior

para baixo

Após o desencaixe o acionamento é 
automático.

B Fechamento
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 Abertura

O que fazer: 

Resultado: 

B Cuidado
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.

Recolhível
Guia de Uso

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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