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COMO INSTALAR
CALHAS
CM-43B

MATERIAL NECESSÁRIO

COMPONENTES

ADVERTÊNCIAS

Manutenção

Faça apenas as operações de manutenção indicadas.
As calhas são de fácil limpeza e manutenção, poderá usar um pano 

húmido com um detergente neutro
Deve fazer uso do cortinado pelo menos uma vez a cada três meses de 

forma a evitar que os mecanismos fiquem presos.
As recomendações indicadas foram compiladas com o máximo de cuidado. 

Não obstante, não podemos aceitar qualquer responsabilidade como 
resultado da limpeza.

Segurança

Não remova as etiquetas do produto nem a marca CE.
A empresa reserva-se ao direito de fazer alterações parciais 

ou totais ao produto sem aviso prévio e recusando qualquer 
responsabilidade sobre dados incorretos.

A empresa não responderá a intervenções realizadas por 
terceiros que sem aviso prévio procedam a adulteração e/ou 
alterações do produto.

Introdução

Pedimos que leia atentamente o conteúdo deste 
documento e o guarde.

Este manual é uma parte essencial da calha e visa 
fornecer todas as informações necessárias para a sua 
instalação, uso e manutenção.

As instruções, desenhos e documentos contidos 
neste manual são de natureza técnica.

Utilização

Para abrir ou fechar o cortinado, basta 
puxar um dos fios do cordão para baixo 
até obter a regulação de luz pretendida.

Os cortinados devem deslizar sem 
prisões, não devendo ser necessário 
exercer muita força para movimentar os 
tecidos.
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INSTALAÇÃO
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2 1. Medir e marcar a posição do segundo 
suporte na outra ponta da calha, tendo 
em conta que os suportes das 
extremidades devem estar à mesma 
distância da janela. 
2. Colocar o primeiro suporte, mas não 
apertar os parafusos. 

5

Caso haja mais do que 2 suportes, 
distribuir os restantes uniformemente pelo 
espaço entre os suportes já instalados.

6

Marcar, fazer as furações e colocar 
os restantes suportes. 

3

Colocar o varão nos 
suportes e, com um nível 
de bolha, verificar se está 
horizontal. 

4 1. Confirmar a posição do segundo 
suporte. 
2. Fazer as furações e colocar o 
segundo suporte.

1

1. Medir a posição do primeiro 
suporte, que deve ficar a 100 
mm da ponta da calha.
2. Marcar os orifícios e fazer 
uma pré-perfuração com uma 
broca fina.
3. Se a fixação dos suportes for 
em alvenaria, utilizar uma 
broca para alvenaria com 
buchas.

Parte inferior da calha no 
mínimo  a 50 mm da janela

100 mm 
da ponta

100 mm 
da ponta
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