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Cabeceira Baú para Box de Casal ref. 1252 

 

Etapas para montagem do produto: 

1º PASSO 2º PASSO 3º PASSO 

   

Montar Caixote Fixar Tampa 
Fixar 

cantoneiras 

 

Separe as peças visualmente por tamanho e tipo. 

Realize o processo de montagem em uma superfície plana e 

firme. Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície. 

  

Para limpeza do móvel 

utilize um pano macio 

umedecido apenas com 

água. 

Ferramentas: 

DICAS 
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IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES 

 
 

 
Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF) 

CÓDIGO NOME DA PEÇA DIMENSÃO DA PEÇA QTDE. 

70922 LATERAIS 270 x 920 x 15 mm 2 

71124 FRENTE DO BAU 665 x 1430 x 15 mm 1 

71130 TAMPA DO BAU 1422 x 290 x 15 mm 1 

71134 BASE SUPERIOR 150 x 1430 x 15 mm 1 

71120 SARRAFO SUPERIOR 57 x 1430 x 15 mm 1 

71121 SARRAFO INFERIOR 57 x 1430 x 15 mm 1 

71127 FUNDO DO BAÚ 1430 x 255 x 2,5 mm 1 

71137 TRASEIRO DO BAÚ 1450 x 448 x 2,5 mm 2 

 

  

70314 

70294 

70284 

70267 
70314 

70314 
70314 

70314 

70314 

70314 
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Relação de Acessórios 

CÓDIGO IMAGEM NOME DA PEÇA QTDE. 

80240 

 

Cantoneira (frame) Direita 1 

80239 

 

Cantoneira (frame) Esquerda 1 

80033 

 

Dobradiça 3 

80099  Parafuso Philips 3,5x14 Chato 19 

80100  Parafuso Philips 3,5x40 Chato 14 

80101 
 

Parafuso Philips 4,0x25 Chato 16 

80023 
 

Pé Plástico (sapatinha chapa U) 4 

80106 
 

Perfil H p/ fixação dos traseiros 1 

80157 
 

Prego 10x10 com cabeça 45 
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MONTAGEM DO MÓVEL 

 

1.1 Fixe as 2 laterais à frente do baú, 
tomando o cuidado de deixar os 
sarrafos pré-fixados voltados para 
dentro do baú (estes servirão de apoio 
para o fundo) utilizando os parafusos 
3,5 x 40 mm conforme ilustrado; 
 

 
 

1.2 Parafusar a base superior; 
1.3 Parafusar os sarrafos superior (com 

acabamento branco voltado para 
frente) e o inferior (sem acabamento) 
utilizando o mesmo modelo de 
parafusos 3,5 x 40 mm; 

 

 

1.4 Apoie o fundo do baú sobre os rodapés 
(dentro do baú) e faça a fixação com 
pregos, a cada 10 cm de distância 
(apenas onde há rodapés); 
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1.5 Deite o móvel de frente e posicione 
um dos dois traseiros sobre as costas. 
Alinha o canto superior esquerdo a 
2mm de distância do tampo e da 
lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para 
fixar em cada extremidade. Use o perfil 
H para unir ao outro traseiro. Alinhe a 
outra extremidade e pregue da mesma 
forma. Após garantir o correto 
alinhamento coloque um prego a cada 
10 cm aproximadamente para finalizar. 

 

1.6 Fixe as dobradiças na parte da frente 
da base superior, sendo uma no centro 
e uma em cada extremidade, a uma 
distância de 8 cm de cada ponta 
utilizando os parafusos 3,5x14 mm; 
 

  

1.7 A seguir, abra a dobradiça e posicione 
a tampa do baú, centralizando no 
comprimento e fixando. Utilize os 
mesmo parafusos 3,5x14mm, 
conforme ilustrado ao lado; 

 

1.8 Por fim falta fixar as cantoneiras para o 
box. Como há muita variação de 
medidas entres as bases e colchões 
nós não enviamos as marcações. 
Recomendamos que meça a altura (da 
sua cama box até o chão – geralmente 
12 cm) e a largura da base para então 
fixar as cantoneiras  na cabeceira. Fixar 
as cantoneiras utilizando os parafusos 
4,0 x 25 mm sendo 8 por cantoneira, 
nos furos pequenos. 

Remova os pés da sua cama box, apoie a cama box sobre o frame, centralize a cama na cabeceira e por fim, 
encaixe fixe os pés no frame, conforme acima. 

80106 
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Em caso de dúvidas solicite esclarecimentos através dos nossos canais de contato: 

E-mail: faleconosco@moveisilan.com.br 

WhatsApp: (11) 94539-4938 

Fone (11) 4330-1302 / 4331-1610 

Visite também o nosso site em http://www.moveisilan.com.br/ 
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