MANUAL DE MONTAGEM

CADEIRA SOUL E
BANQUETA SOUL

Leia todo o manual
antes de iniciar
a montagem.
A marca do lazer

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Viva Vida!
Os móveis da linha Soul foram desenvolvidos dentro dos melhores padrões de
qualidade e inovação para levar a você um móvel resistente e bonito.
A sofisticação da madeira e a durabilidade da fibra de vidro faz desta linha a
combinação perfeita para ambientes internos e externos. Com suas
características funcionais e estéticas, enriquecem o espaço e são aliadas
perfeitas para a decoração dos ambientes, com seu design atemporal que nunca
sai de moda.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todos os móveis da linha Soul são pré-montados na fábrica, garantindo o
perfeito acabamento. Tome cuidado ao montar suas Cadeiras e Banquetas Soul,
de modo a não misturar as partes entre os produtos e acabar ocasionando algum
desencontro de furações!
A montagem do seu móvel é extremamente simples. Confira os passos a seguir e
aproveite seu novo móvel da linha Soul Viva Vida.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
1

Retire o produto das embalagens. Um uma superfície plana, posicione
um conjunto de pés da Cadeira ou Banqueta, com o lado que tem mais
furos voltado para cima. Encaixe as travessas frontais e traseiras. (Figura
1)
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2

Encaixe o outro conjunto de pés nas travessas frontal e traseiras (Figura
2).
•Com o móvel na mesma posição, coloque os parafusos-cama com as

suas respectivas porcas para fixar as travessas ao conjunto de pés.
Utilize a chave zeta para fixar esses parafusos.
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3

Posicione as peças do encosto e coloque os parafusos rosqueáveis para
fixá-los ao conjunto de pés utilizando a chave zeta (Figura 3).
•Com os parafusos já fixados, inverta a posição do móvel de forma que

o conjunto de pés que estava para baixo agora fique para cima. Com o
móvel na nova posição, coloque os parafusos restantes e fixe-os.
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4

Posicione o assento de fibra na estrutura de madeira de forma que
fiquem alinhados os furos da estrutura e do acento (Figura 4);
Passe a barra metálica pelos furos alinhados, fixando o assento de fibra
à estrutura de madeira em ambos os lados e parafuse a barra metálica
utilizando a chave zeta;
Pronto! Você já pode desfrutar de toda a beleza, conforto e
durabilidade da sua nova Cadeira e Banqueta Soul!
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Kit de montagem contém:
•1 chave Zeta
•1 barra metálica com parafusos rosqueáveis
•Parafusos rosqueáveis:
Cadeira: 8 peças
Banqueta: 4 peças
•Parafuso-cama com porca:
Cadeira: 6 peças
Banqueta: 8 peças

Altura total
Altura do assento
Comprimento
Largura
Peso

Cadeira
840 mm
450 mm
520 mm
500 mm
11,9 kg

Banqueta
910 mm
690 mm
440 mm
380 mm
9,4 kg
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