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MANUAL DE MONTAGEM
FLIP ONE / FLIP TWO
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Acesse o tutorial de montagem no Youtube através do QR CODE

Siga-nos no Instagram



INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

MODELO FLIP ONE

i

Primeiros passos!
1º - Para a montagem de sua bancada, inicie fixando as colunas frontais 
(colunas com recortes) e posteriormente as colunas traseiras na bandeja 
inferior (bandeja com as quatro rodinhas).

2º - Coloque as laterais inferiores e o fundo inferior, e após colocar a bandeja 
do centro, repita o mesmo processo com as laterais e fundo superior.

IMPORTANTE: Nesta etapa ainda não será necessário apertar os parafusos, 
deixe-os levemente apertados. Assim ficará mais fácil para fazer o encaixe das 
laterais

OBS: A lateral deve ser encaixada entre as colunas e as bandejas da bancada.
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Primeiros passos!
1º - Para a montagem de sua bancada, inicie fixando as colunas frontais 
(colunas com recortes) e posteriormente as colunas traseiras na bandeja 
inferior (bandeja com as quatro rodinhas).

2º - Coloque a bandeja do centro, aperte os parafusos. E finalize o processo 
repetindo o mesmo processo com a montagem das bandejas superiores.

Para a montagem das portas ,fixe as dobradiças 
nos furos da coluna com 4 parafusos de cada 
lado.

Caso seja necessário remover a gaveta, a mesma 
possuí duas travas de remoção, um em cada lado da 
gaveta, sendo necessário pressionar este dispositivo.

OBS: A porta deve ter uma abertura suave. Caso 
estiver enroscando em uma das bandejas a 
bancada está desalinhada. Neste caso, solte um 
pouco os parafusos dos pés, e com auxílio de um 
esquadro, deixe as colunas bem alinhadas. Após, 
este processo, os parafusos podem sem 
apertados novamente.

1º PROCESSO 2º PROCESSO 3º PROCESSO 4º PROCESSO 5º PROCESSO

MONTAGEM DAS PORTAS (MODELO FLIP ONE)

MODELO FLIP TWO

REMOÇÃO DA GAVETA



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Se ainda tiver dúvidas na montagem, chame-nos no WhatsApp (49) 3664 4002  
ou mande e-mail para vendas@indumetalsc.com.br ou acesse nossa página 
facebook.com/protattoobrasil e converse com um de nossos atendentes

@

DICAS IMPORTANTES!

Para a limpeza do porta tintas da bancada (inox) utilize um pano de microfibra 
sobre a peça. Caso necessário pode ser utilizado água morna e detergente 
neutro. Jamais utilize panos ásperos para a limpeza do inox. Utilize somente 
detergente neutro ou produtos específicos para limpeza do inox.

Para obter acesso ao vídeo da instalação veja no YouTube através do QR Code

Ou através do link: https://www.youtube.com/watch?v=7Ed1t8dYQjA


