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A=18,8cm...............=Distância do piso até o móvel
A+B=70,8cm...........=Distância do piso até parte de cima do móvel

A+B+C=82cm........=Distância do piso até a parte de cima da banca
A+B+C+D=92cm...=Distância do piso até o frontal
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B+C+D=73,2cm.....=Altura total do conjunto 

E=45cm...................=Profundidade total do Cj. Angra-21-80 e 100cm
F=80cm...................=Largura total do Conjunto Angra-21-80 e 100cm
G=40cm..................=Altura da saída de esgôto

Medidas Gerais do Cj. Angra-21-80 e 100cm com Cuba MoldadaMedidas Gerais do Cj. Angra-21-80 e 100cm com Cuba Moldada
FF

Conjunto Angra-21 de 80cm e 100cm cuba moldada 

Obrigado por adquirir mais um produto que a Fermar Scalline produziram
com todo carinho e respeito para você

Instruções de instalação 

Relação dos materiais que acompanham o produto dentro da embalagem:

 

1Cartela de metais
2 Módulos em MDF laqueado com 1 porta e 1gaveta 52 x 25cm.

Ferramentas necessárias para a instalação:

 
Furadeira, Brocas de vídea 6 e 8mm, Chave Philips, Chave de boca 11mm, 
Nível e Metro ou Trena. 

Verificações preliminares:

 
Confirme inicialmente se os pontos de água e esgôto na parede, estão
posicionados de acordo com o local desejado para a instalação. 

Certifique-se  de não haver interferência dos pontos de fixação com as 
tubulações existentes na parede.

As ligações de água (engate flexível p/torneira) e esgôto (sifão) devem ser 
executadas de acordo com as boas normas de instalações hidráulicas. 

 
Aperte-a com as mãos, desaconselhamos qualquer utilização de  ferramentas, 
utilize as borrachas que acompanham a mesma, pois além de ajudarem na
fixação, evitam vazamentos.

Colocação da torneira:

 

Medidas do Móvel

52cm

41cm25cm

Vista frontal Vista Lateral

Cartela de Metais do conjunto  Angra-21-80 e 100cm

OBS:
Observe se existem vazamentos, eliminando-os imediatamente,pois os mesmos 
provocarão inchamento das laterais e divisão vertical do móvel ao longo do tempo.

 Frontal

Medidas da Bancada em Cristal

Prateleira

26,5cm

35cm

1 Bca Cristal inc.12mm c/cuba moldada medindo 80x45cm e ou 100x45cm
1 Frontal 80cm x 10cm e ou 100cm x 10cm 
1 Prateleira 35cm x 26,5cm e ou 35cm x 46,5cm .  
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4 Tampa Superior= 4pçsParafuso do frontal+2 buchas S’6 = 2 pçs1

Suporte de fenda = 4 pçs

Parafuso p/madeira do suporte de fenda = 4 pçs
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3 Prolongador = 2 pçs
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Prateleira

46.5cm

35cm



Passo a passo de como montar seu conjunto 

Forre o chão com um pano ou papelão
da embalgem, para proteger o módulo. 
Comece encaixando os  prolongadores 
( f ig.2)  no módulo de madei ra.  
Retire  a gaveta p/melhor manuseio.

     Fixe os suportes  de  fenda (fig.4) no 
módulo de madeira com os parafusos 
p/madeira do suporte de fenda (fig.5). 
     Observe  que   o   módulo   já  está 
pré-furado para receber estes suportes.

 1º Passo. Prolongadores: 

 2º Passo. Suportes de Fenda: 

 3º Passo. Módulo de Madeira: 

Coloque os puxadores e fixe os módulos de 
madeira na parede ,utilize o kit de acessórios
e o gabarito de furação que se encontram 
dentro da embalagem.

Atenção!:
 É importante que os mesmo fique 
 nivelado corretamente.

Encaixe   a   Banca   sobre   os 
prolongadores  (fig.3) já fixados  
aos módulos, prendendo-a em 
seguida com as tampas 
s u p e r i o r e s  ( f i g . 4 ) .  

Pegue o Frontal coloque-o sobre a 
banca e marque onde deverão ser 
feitas as furações. Em seguida 
prenda-o com os parafusos do 
f r o n t a l  ( f i g . 1 ) .

Encaixe a prateleira inferior nos suportes 
de fenda (fig.5) fixados nos módulos, 
apertando-a em seguida com os 
parfusos existentes nos mesmos.  

 5º Passo. Frontal: 

 4º Passo. Bancada: 

 6º Passo. Prateleira: 

 8º Passo. Sifão: 

             Passe silicone em toda a borda do  
             sifão, encaixe-a na banca. 
             Caso haja excesso, não retire imediata-
             mente, espere secar por 24hs. Utilize 
             estilete ou faca, para retirar. Em seguida 
             conecte o sifão.

 9º Passo. Rabichos da torneira: 

Conecte o rabicho(s) na torneira,
ligando-o(s) a(s) saída(s) de água 
na parede.

Para um melhor acabamento sugerimos utilizar nossos acessórios, que são eles:
“Capa de Torneira” para ocultar os rabichos  e  “Capa de Sifão” p/ocultar o sifão. 
Veja neste site em “Complementos de Linha”. 10° Limpeza e conservação:

 

Utilize flanela ou pano macio levemente umedecido em solução de 
água e álcool, em partes iguais. Nas superfícies laqueadas recomendamos
o uso periódico de “lustra móveis”. Nunca aplique produtos  químicos 
ou  abrasivos na limpeza dos mesmos.

OBS:
Observe se existem vazamentos, eliminando-os imediatamente, pois os 
mesmos provocarão inchamento das laterais e divisão vertical do móvel 
ao longo do tempo.

Dica: Para evitar vazamentos, vede-a com silicone incolor,  prefira com antifungo.

 7º Passo. Torneira: 

          Atenção:   
  Aperte-a manualmente. (Sem o uso 

 de ferramentas). Para um melhor 
acabamento, utilize a capa de 

torneira, a venda na mesma loja em 
que voce adquiriu o conjunto.

Cuba Moldada

Coloque a torneira na banca de cristal. 
Utilize as borrachas que a acompanham, 
pois ajudam na vedação.
     

100cm80cm

Termo de Garantia

A FermarScalline assegura uma garantia de 5 (Cinco) anos contra falhas nos seus 
produtos, desde que sejam causados por defeitos de fabricação.  Sendo 
que nossa responsabilidade restringe-se somente ao produto  aplicada a 
partir da data de aquisição comprovada, através da apresentação da 
nota fiscal de compra.

Não são cobertos pela garantia:

- Peças perdidas
- Peças quebradas (as mesmas deverão ser conferidas no recebimento)
- Peças danificadas no manuseio, instalação ou uso.
- Peças danificadas pelo desgaste natural de utilização.
- Instalações incorretas, e ou erro de especificações.
- Utilização de produtos abrasivos, (Sapólios, lã de aço e ou similares.
- Adaptações e ou utilização de peças não originais

Observações

- Os produtos instalados em local público e ou de uso coletivo terão um 
  período de garantia de seis meses.  

www.fermar-rj.com.br

+55 21 3452-4463/3452-4606

Atendimento ao consumidor:


