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Referências:

ATENÇÃO:
 Proteja o local onde o móvel 
será montado, para evitar 
danos às peças. 
Identifique as peças antes de 
iniciar a montagem. 

F1

F 2

F5

CostaN14

Lateral direita com calço
N1193

Prateleira Inferior
N1194

Lateral
N1196

Encaixe a prateleira inferior de cima para baixo 
nas costas e laterais.

Passo: 02
Passo: 01

P
laterais, usando F1 e F2, encaixe a prateleira 
do meio de cima para baixo. 

arafuse a prateleira inferior nas 

Passo: 03

Passo: 04

Parafuse a prateleira superior usando 
F1 e F2 nas laterais após encaixe o 
fundo. 

Passo: 05

Parafuse o restante do conjunto.

Perfil Costa
N1195

F18

Encaixe as laterais 
por trás da costa.

Lateral
N1156

Costa do 
nicho

N1203

Lateral
N1156

Montagem do Nicho

F19

F4

F27

F11

Manual de Montagem
Armário de canto oblíquo médio Star

Tabela de peças:

F 32

F16

Qtdes
Lateral s/calço
Lateral Nicho
Prateleira Nicho
Lateral c/calço
Prateleira
Perfil da costa
Costa
Costa do Nicho 

Código
N1196
N1156
N1192

  N1193U
N1194
N1195
N14

N1203

01
04
06
01
03
01
02
02

Itens da ferragens: Cód. 1023495

F 2

F 1

Prateleira Intermediária
N1194

Prateleira Superior
N1194

Parafuse a prateleira do meio 
nas laterais e encaixe a prateleira
superior de baixo para cima.

Costa
N14

Passo: 06

Calço plástico
para perfil

Dobradiça “C”

F31

F40
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- Para limpeza, utilizar sempre um 
pano macio umedecido em água e 
sabão neutro;
- Nunca usar álcool ou produtos 
abrasivos e principalmente esponjas 
de aço ou qualquer material que 
arranhe a superfície;
- Evitar guardar substâncias ácidas 
(sal, vinagre, limão, cebola,...) em 
contato direto com o móvel;
- Recomenda-se forrar as prateleiras 
com papel ou plástico liso nas áreas 
de maior atrito.

Como Conservar a
Cozinha Telasul

Encaixe a dobradiça na porta e gire para 
travar, não há a necessidade de 
parafuso para a fixação. Após encaixe o 
amortecedor na porta. 

Utilize o tapa furo F27 nas laterais do móvel. 
Após fixe o canto na parede.

F 2

OBS: A montagem da cozinha deve 
iniciar pelos módulos de canto. 
Observe também a altura do paneleiro 
para a fixação na parede. F 5

F 4

F 1Encaixe as 
prateleiras nas laterais como 
mostra o desenho.

Prateleiras 
N1192

F 1

Perfil de 
PVC

F 19

F 2

F 27

Armotecedor

OBS: Limpe bem a superfície da porta, retire o plástico 
protetor do aplique adesivo e  coloque-o no local 
indicado,pressionando bem sobre o aplique.

Fixe o puxador utilizando 
os parafusos F11 e as 
buchas plásticas F16.

F 16

F 11

Puxador

Aplique cód.: A83

F16

Sem porta de vidro

Ref: 81182
Ref 33050

Com porta de vidro

Ref: 81183
Ref: 33075

P86

P84

Termo de Garantia

Revendedor: _______________________________
Endereço: _________________________________
__________________________________________

Nota Fiscal: _______________________

Data: ___ / ___ / ___

- A TELASUL S/A oferece garantia de 1 (um) ano, sendo 90 (noventa) dias de 
garantia legal e 275 (duzentos e setenta e cinco dias) de garantia contratual, 
na linha de cozinhas de aço, para vícios ou defeitos de fabricação, cujo prazo 
inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela loja revendedora.

- As despesas de transporte para reparo de produtos com vícios ou defeitos de 
fabricação da revendedora para a fabricante e vice-versa, correm por conta da 
TELASUL S/A.
COMO UTILIZAR A GARANTIA
- Contate a loja onde adquiriu o produto, que estará capacitada a orientá-lo e 
atendê-lo.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA  AS SEGUINTES OCORRÊNCIAS:
- despesas de transporte;
- transporte;
- seguro;
- montagem;
- desmontagem;
- falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de 
uso do produto que acompanha este certificado;

- uso inadequado, falta de manutenção e limpeza ou, ainda, a utilização 
inadequada, ou não recomendada, ou em desacordo com as orientações 
fornecidas pelo fabricante quanto à conservação e limpeza;
- desgaste normal decorrente do uso;
- agentes externos: água, maresia, ferrugem, incêndio, oxidação e corrosão;

- utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade 
excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira, acidez e ainda 
aqueles eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga e/ou 
agentes da natureza, bem como batidas, amassados ou montagem incorreta;
- instalações elétricas e hidráulicas
;
IMPORTANTE
- A TELASUL/SA não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que 
comercializam os produtos que fabrica a  assumir, em seu nome, qualquer 
outra garantia que não a constante deste certificado.
  
A fabricante, TELASUL S/A, reserva-se no direito de  efetuar,
nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, sem 
prejudicar as características essenciais.

 Os produtos são mantidos em produção por um período de
1 (um) ano, a contar da sua retirada do mercado, desde que  haja matéria 
p r i m a ,  o b s e r v a d o  o  d i s p o s t o  n o  a r t i g o  3 2  d a  L e i
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). O atendimento
de fora de linha é feito por uma programação especial (consulte a fábrica).
 -  Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor se 
acompanhada da respectiva nota fiscal de venda.

Passo: 07 Passo: 08

Passo: 09
Passo: 10

Passo: 11

Passo: 12

Detalhe da fixação
 do perfil de PVC.

Fixe o nicho na lateral do canto.

FIXAÇÃO DO CALÇO PERFIL

A - Encostar o calço no perfil e 
fixá-lo com um parafuso F40 na 
parte frontal do perfil.
OBS: fixar dois calços no perfil.

vista superior
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