
Guia de Orientação de Montagem

Euro Arquivo Aço Patins
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Componentes
Item Imagem Descrição Quantidade

Pé plástico 
para Roupeiro 

Chapa niveladora
triângulo

Vaselina Sólida

Parafuso 4.8 
x 13 
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LISTA DE PEÇAS

RECOMENDAÇÕES
Cuidados na montagem 

Manutenção e limpeza 

Exposição 

Informações gerais

Iniciar a montagem formando o chão com 
a própia embalagem do produto, para 
que não cause nenhum dano ao produto 
durante a montagem. 

Não utilizar produtos abrasivos como 
solventes, lixas, etc. Para a limpeza utilizar 
flanela limpa e seca.

Evite colocar o móvel em exposição ao sol, 
e próximo a fonte de calor.
Não expor o móvel a ação de líquidos ou 
ambientes com umidade excessiva.

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, em casos para acionar a garantia do produto 
ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor entrar em contato com o logista onde foi efetuada 
a compra. 

* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.
* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes

01 - Chapéu
02 - Lateral esquerda
03 - Lateral direita
04 - Fundo
05 - Rodapé
06 - Trilhos
07 - Trava haste entre gav.
08 - Trava arquivo
09 - Frente de gaveta
10 - Chapa corpo gaveta
11 - Fundo da gaveta
12 - Chapa almofada
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Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas, 
mas necessárias para a montagem do produto.

Com o auxílio de 
um alicate, vire as 
abas da trava do 
arquivo

Fixe o fundo nas 
laterais Detalhes 

da fixação

Insira a trava na 
abertura frontal da 
lateral direita

OBS: Com excessão da 
trava, o procedimento de 
montagem é igual tanto 
para lateral direita quanto 
para lateral esquerda

Encaixe os trilhos 
nas laterais

Aplique a vaselina 
nos trilhos

Detalhe do rasgo para 
encaixe dos trilhos
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Coloque o rodapé 
na parte de baixo 
do corpo do arquivo

Fixe as chapas 
triângulo e rosqueie 
os niveladores

Fixe o chapéu no 
corpo do arquivo

Encaixe as garras 
do rodapé nos 
rasgos das laterais

Com o auxílio de uma 
chave (fenda ou philips)
dobre as abas do rodapé 
para dentro das laterais

Dobre o corpo
da gaveta

Encaixe a 
almofada

Com o auxlílio de 
uma chave
(phillips ou fenda)
dobre as abas 
almofada para 
travar a peça 
 

Encaixe 
o fundo

Vire a aba para dentro
para travar a peça

Arquivo montado

Insira as gavetas

01.

02.

03.

04.
Encaixe a 
frente de gaveta

Encaixe os reforços haste 
entre gavetas, nas laterais 
pelo lado de dentro

Montagem das gavetas

Detalhe do encaixe do 
encaixe dos reforços na 
lateral por dentro
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