
MÓDULO RACK
Dimensões: 135x66X36 cm (LAP)

Peças inclusas:

A - Prateleira Superior

B - Prateleira Intermediária

C - Prateleira Inferior

D - Fundo do Rack

E - Peça Central F - Laterais
(x2 unid.)

G e H - Conjunto de Pés Laterais

G (x2 unid.) H (x2 unid.)

I e J - Conjunto de Pé Central

I J



Você vai precisar de:

Informações:

Martelo de
borracha (opcional)

tapete

superfície
plana e
regular

Instruções de cuidado:

Preparar local de montagem
Duas pessoas
para montagem

01
Insira a prateleira
intermediária (B) na peça
central (E).

Passo a Passo Montagem:Mapa Peças inclusas:

  G e H - Pés Laterais
(x2 unid.)

A - Prateleira
Superior

B - Prateleira
Intermediária

C - Prateleira
Inferior

D - Fundo
do Rack

F (x2 unid.)

E - Peça
Central

I e J- Pé Central

E

B

02
Insira as prateleiras

superior e inferior (A e C)
na peça central (E).

C

A

Atenção!
O encaixe da peça
A deve estar nesta
posição.

E

B

a. A montagem deve ser realizada por pessoa adulta.
b. Desaconselhamos a montagem e desmontagem constante do

produto, uma vez que essa prática pode levar ao desgaste dos
encaixes e consequente instabilidade da estrutura do móvel.

b. Móvel para uso interno e em ambientes secos;
c. Evite deixar seu móvel exposto em ambientes molhados ou em

contato direto com a água.
d. Para fazer a limpeza, use um pano úmido e macio

(preferencialmente de algodão), com sabão neutro.
e. Os produtos Bertha tem garantia de 90 dias, mas reforçamos

aos nossos clientes a importância de seguir as orientações para
conservação das peças descrita acima.

f. A Bertha não se responsabiliza por danos causados pela má
conservação do produto (ex: peças lascadas na hora da
montagem, meu cachorro roeu o pé do banco, entre outras
situações que fogem ao nosso controle de qualidade!).

g. Todo móvel da Bertha recebe o teste de montagem antes de
ser embalado e entregue para você.
Este é um cuidado especial que a Bertha Home tem para que
seu móvel seja entregue em suas mãos com firmeza e beleza!

a. Sistema 100% de encaixe. O
móvel pode ser montado
apenas com as mãos. Caso
haja dificuldade, sugerimos
como auxílio o uso do martelo
de borracha para as peças
alcançarem à posição final.

b. Dimensões:
Largura: 135,0 cm
Altura: 66,0 cm
Profundidade: 36,0 cm

c. Peso médio: 29,5 kg

d. Carga máxima suportável:
20kg/tampo e 5kg/nichos;
distribuídos uniformemente.



>>
continua

na próxima
página...

03
Insira as 02 laterais (F) nos
encaixes de cada lado das
prateleiras (A, B e C).

Passo a Passo Montagem (continuação):
Atenção!
Os encaixes da peça F devem
estar nesta posição.

A
B

C

F

F

04
Gire todo o conjunto conforme ilustrado acima.

Este lado
para o chão.

Passo a Passo Montagem (continuação):

05
Insira o fundo (D) nos encaixes da peça
central (E) e das duas laterais (F).

vamos girar a
visualização do
conjunto pelo
outro lado!

D

F

E

F



Passo a Passo Montagem (continuação):Passo a Passo Montagem (continuação):

08
Encaixe os conjuntos de pés nos locais
acima ilustrados.

06
Monte os dois
conjuntos de pés
laterais (G e H).

07
Monte o
conjunto de pé
central (I e J).

H

G

G + H

I + J

G + H

10
Montagem finalizada.

09
Com os pés encaixados, gire o conjunto de cabeça para baixo.

Este lado ficará
virado para o chão.


	Sheets and Views
	BH17001_Manual_VersaoDigital-01
	BH17001_Manual_VersaoDigital-02
	BH17001_Manual_VersaoDigital-03
	BH17001_Manual_VersaoDigital-04


