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Dormitório de Casal ref. 1223 e 1223S 

 

 

O dormitório é um kit de módulos: 

1. Guarda-roupa de 2 portas ref. 1224 

2. Guarda-roupa de 2 portas ref. 1224 

3. Maleiro de Casal 4 portas ref. 1226 

4. Cama de casal 

a. Inclusa na versão 1223 completa 

modelo com baú e gavetas ref. 1251 

b. Não Inclusa na versão 1223s 

Observações importantes para montagem: 

1. Os módulos estão embalados 

individualmente, completos. 

2. Faça a montagem de cada módulo, completo, 

do começo ao fim: não misture as peças. 

3. A seguir faça a união dos módulos e fixação 

dos painéis abaixo do maleiro. 

4. Veja nossos vídeos complementares para 

melhor compreensão.  

 

Ferramentas: 

2 

Para limpeza do 

móvel utilize um 

pano macio 

umedecido 

apenas com 

água. 

1º 2º 3º 

4º 

http://www.moveisilan.com.br/
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Montagem dos módulos 1º e 2º “Guarda-roupa de 2 portas ref. 1224” 

 

Etapas para montagem do produto 

1º PASSO 2º PASSO 3º PASSO 4º PASSO 

    

Preparar 
Laterais 

Montar 
Caixotes 

Montar Gavetas 
Colocar Portas e 

Gavetas 

 

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. 

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES 

DICAS 
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CAIXOTE INFERIOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70834 

71157 

70195 

70215 

70828 

71603 

71607 

70095 

70133 

70374 

70127 

70236 

70715 

70834 

GAVETA MAIOR 

Ver Vídeo 

https://youtu.be/X5v2j4cmYfM
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Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)  

CÓDIGO NOME DA PEÇA DIMENSÃO DA PEÇA QTDE. 

CAIXOTE INFERIOR 

70095 BASE SUPERIOR 490 x 730 x 15 mm 1 

71157 BASE INFERIOR 490 x 700 x 15 mm 1 

70828 DIVISÓRIA 345 X 490 X 15 mm 1 

71603 LATERAL SEM RECORTE 490 x 940 x 15 mm 1 

71607 LATERAL COM RECORTE 490 x 940 x 15 mm 1 

70215 RODAPE COM ACABAMENTO 700 x 57 x 15 mm 1 

70195 RODAPE SEM ACABAMENTO 700 x 57 x 15 mm 1 

70834 TRASEIRO 358 x 560 x 2,5 mm 2 

GAVETAS MAIORES 

70127 FRENTE DE GAVETA 710 x 170 x 15 mm 3 

70374 LATERAL DE GAVETA DIREITA  400 x 130 x 12 mm 3 

70715 LATERAL DE GAVETA ESQUERDA 400 x 130 x 12 mm 3 

70236 POSTERIOR DE GAVETA 648 x 120 x 12 mm 3 

70133 FUNDO DE GAVETA 405 x 673 x 2,5 mm 3 

GAVETAS MENORES 

70122 FRENTE DE GAVETA 354 x 170 x 15 mm 2 

70374 LATERAL DE GAVETA DIREITA  400 x 130 x 12 mm 2 

70715 LATERAL DE GAVETA ESQUERDA 400 x 130 x 12 mm 2 

70235 POSTERIOR DE GAVETA 288 x 120 x 12 mm 2 

70132 FUNDO DE GAVETA 405 x 316 x 2,5 mm 2 

 

  

70132 

70374 

70122 

70235 

70715 

GAVETA MENOR 

Ver Vídeo 

https://youtu.be/X5v2j4cmYfM
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IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES 

 
 

CAIXOTE SUPERIOR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF) 

CÓDIGO NOME DA PEÇA DIMENSÃO DA PEÇA QTDE. 

CAIXOTE SUPERIOR 

70095 BASES 490 x 730 x 15 mm 2 

70825 LATERAL SUPERIOR 490 x 1428 x 15 mm 2 

70179 PRATELEIRA 420 x 700 x 15 mm 1 

70831 TRASEIRO SUPERIOR 358 x 1448 x 2,5 mm 2 

70837 PORTA 354 x 1443 x 15 mm 2 

 

  

70189 

70835 

70095 

70095 

70831 

70837 

70825 

70837 

70825 
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Relação de Acessórios 

CÓDIGO IMAGEM NOME DA PEÇA QTDE. 

71056 
 

Cabide 690mm 1 

80176 

 

Calço para Dobradiça 6 

80017 

 

Cantoneira de Montagem 4 

80016 
 

Cantoneira para Gaveta 10 

80020  Cavilha 6x30 mm 4 

80021 
 

Cavilha 8x30 mm 18 

80028 

 

Corrediça para Gaveta (par) 5 

80030 
 

Dispositivo Trapézio de Fixação 10 

80033 

 

Dobradiça Curva Pequena 6 

80099  Parafuso Philips 3,5x14 Chato 98 

80100  Parafuso Philips 3,5x40 Chato 48 

80101 
 

Parafuso Philips 4,0x25 Chato 25 

80023 
 

Pé plástico (chapa u) 4 

80112 
 

Perfil H p/ fixação dos traseiros 4 

80157 
 

Prego 10x10 com cabeça 130 

80204 
 

Puxador Plástico 7 

80147 
 

Suporte de cabideiro 2 
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MONTAGEM DO CAIXOTE INFERIOR 
 

1. Separe as 2 laterais e parafuse as corrediças onde está marcado com 2 parafusos 3,5x14 em cada 
corrediça. O lado onde a corrediça fica mais rente é o lado da frente da lateral; 

 

DEVE FICAR ASSIM  
2. Parafuse os pezinhos, 2 em cada 

extremidade inferior (lado oposto ao 
das cavilhas). Use os parafusos 
3,5x14. Deixe uma distância de 5cm 
de cada ponta; 

 

 

 

 
3. Separe os rodapés e coloque em cada 

extremidade 2 cavilhas 6x30 e 1 
trapézio; 

 

 
4. Deite uma das laterais e a seguir 

encaixe nela os rodapés inferiores: o 
rodapé com acabamento é o da 
frente e o sem acabamento é o de 
trás.  
 
Use os parafusos 4x25 para fazer a 
fixação dos trapézios conforme 1º 
passo. 
 

 
 

5. Encaixe a outra lateral e fixe os 
trapézios da mesma forma; 

6. Separa a base inferior: nas laterais, 
encaixe cavilhas 8mm e na face sem 
acabamento 4 trapézios; 

7. Faça a fixação conforme o 2º passo; 
8. Encaixe cavilhas e trapézios na 

divisória: encaixe na base inferior 
conforme 3º passo; 

9. Encaixe a base superior: use 
parafusos 3,5x40 para fazer a fixação. 
 
 
O lado sem acabamento deve ficar 
para cima e o com acabamento para 
baixo. 
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MONTAGEM DO CAIXOTE SUPERIOR 

 

10. Separe a prateleira e coloque nela 4 
cavilhas 8x30 nos furos laterais; 

11. Encaixe a base superior nas laterais. A 
face acabada ficará para baixo; 
 
Faça a fixação com 3 parafusos 
3,5x40mm. 
 

12. Encaixe a prateleira, utilizando como 
guia as cavilhas colocadas nela; 

13. Fixe a base inferior, alinhando as duas 
laterais às suas extremidades para que 
fiquem totalmente rentes. Utilize 3 
parafusos 3,5x40 de cada lado para 
finalizar a fixação; 
 
Faça a fixação com 3 parafusos 
3,5x40mm. 

 

14. Deite ambos caixotes, superior e inferior 
de frente e posicione um dos dois 
traseiros sobre as costas. Alinhe o canto 
superior esquerdo a 2mm de distância 
da base superior 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.  
 
Repita o processo no outro caixote. 

80112 
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16 Fixe o suporte de cabide utilizando os 

parafusos 3,5x14; 

17 Coloque o cabide; 

18 Parafuse as dobradiças já montadas 

(com calços) nos furos da porta com os 

parafusos 3,5x14; 

19 Encoste a porta na frente da lateral e 

divida a altura conforme ilustrado. 

Mantenha assim e parafuse o calço da 

dobradiça na lateral do móvel com os 

mesmos parafusos – nas marcações; 

 

Repita o processo para colocar a outra 

porta. 

MONTAGEM DAS GAVETAS  

 

20 Encaixe os pinos maiores das 

cantoneiras de gavetas nas laterais 

de gavetas. Esse é o lado da frente da 

gaveta; 

21 Encoste a parte traseira da lateral de 

gaveta na posterior. Alinhe pela parte 

de baixo – deve ficar rente. Utilize 2 

parafusos 3,5x40 para fixar a lateral à 

posterior. Repita o processo para 

fixar a outra lateral. 

70352 

70715 

70374 
70449 

Ver Vídeo 

https://youtu.be/X5v2j4cmYfM
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22 Apoie a frente da gaveta no chão e 
encaixe o quadro da gaveta que foi 
montado no item anterior. O encaixe 
se dará pelos pinos da cantoneira nos 
furos da frente de gaveta. Use 1 
parafuso modelo 3,5x14mm em cada 
cantoneira para melhorar a fixação; 

 

 
23 Posicione o fundo de gaveta de modo 

que ele encaixe na frente da gaveta.  
 
Alinhe rente às laterais e à posterior 
de gaveta. Coloque 2 pregos 10x10 
para fixar. Alinhe a outra 
extremidade e pregue da mesma 
forma. Finalize com um prego a cada 
10 cm aproximadamente por toda 
lateral e posterior de gaveta; 
 

24 Fixe as corrediças, cada uma com 2 
parafusos 3,5x14; 
 
O processo é o mesmo para gavetas 
maiores e menores. 
 

25 Coloque os puxadores em todas as gavetas e portas. Use os parafusos 3,5x25. 

26 Coloque as gavetas nos trilhos: para encaixar as roldanas, aponte a frente da gaveta para baixo, 
encaixe as roldanas, levante a gaveta na direção dos trilhos e a empurre suavemente. 

27 Coloque o caixote superior sobre o caixote inferior e alinhe as bases. Use os parafusos 4x25 para 
fixar um caixote ao outro; 

 
ATENÇÃO: O ideal que se faça este passo com o móvel posicionado próximo de onde o 
dormitório deverá ficar, mas afastado o suficiente para que você possa acessar. Isso será 
necessário para fixarmos os painéis abaixo do maleiro. 

28 Teste a abertura de gavetas e portas. As dobradiças possuem um parafuso maior, no centro da 
dobradiça, que é responsável pela regulagem da mesma.  

 
Se a gaveta estiver pesada, verifique o posicionamento da corrediça (nas duas laterais do móvel) e veja se 
estão perfeitamente alinhadas. Repita o processo para montar o segundo módulo. 

 

  

70352 

70454 

80028 
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Maleiro 4 portas ref. 1226 
 

  

Etapas para montagem do produto 

1º PASSO 2º PASSO 3º PASSO 4º PASSO 

   
 

Preparar 
Laterais 

Montar Caixote Colocar Portas 
Unir ou 

Pendurar 

 

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 

http://www.moveisilan.com.br/
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IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES 

 
CAIXOTE DO MALEIRO 

 

 
 

Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)  

CÓDIGO NOME DA PEÇA DIMENSÃO DA PEÇA QTDE. 

CAIXOTE INFERIOR 

70867 BASE INFERIOR 1470 x 490 x 15 mm 1 

70868 BASE SUPERIOR 1470 x 490 x 15 mm 1 

70533 COLUNA 30 MM 30 x 800 x 70 mm 1 

72218 EMENDA H P/ PAINEL 1470 x 80 x 15 mm 1 

70873 FRONTAL 30 MM 30 x 1470 x 30 mm 1 

70019 LATERAL 490 x 800 x 15 mm 2 

72239 PAINEL GRANDE 1560 x 385 x 2,5 mm 2 

70876 PAINEL PEQUENO 1560 x 325 x 2,5 mm 1 

70877 PORTA 357 x 815 x 15 mm 4 

70872 PRATELEIRA EXTERNA 270 x 1470 x 15 mm 1 

70871 PRATELEIRA INTERNA 420 x 1440 x 15 mm 1 

71042 SUPORTE P/ PRATELEIRA EXTERNA 1470 x 95 x 15 mm 1 

70875 TRASEIRO 1460 x 410 x 2,5 mm 2 

  

70875 

70533 

70019 
70019 

70868 

70867 

70875 

70871 
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IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES 

 
PRATELEIRA EXTERNA E PAINEL 

 
 

 
 
 

Obs: montagem após maleiro montado e pendurado quando o maleiro for fixado em armários. Não é necessário 
se o maleiro for colocado diretamente na parede (avulso). 
 
 

 

  

70872 

72239 

70873 

72218 

72239 

70876 

71042 
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Relação de Acessórios 

CÓDIGO IMAGEM NOME DA PEÇA QTDE. 

80176 

 

Calço para Dobradiça 8 

80017 

 

Cantoneira de Montagem 5 

80020  Cavilha 6x30 mm 2 

80021 
 

Cavilha 8x30 mm 6 

80275 
 

Chapa fixadora de fundo 20 

80033 

 

Dobradiça Curva Pequena 8 

80099  Parafuso Philips 3,5x14 Chato 42 

80101 
 

Parafuso Philips 3,5x25 Chato 8 

80100  Parafuso Philips 3,5x40 Chato 32 

80101 
 

Parafuso Philips 4,0x25 Chato 16 

80157 
 

Prego 10x10 com cabeça 90 

80204 
 

Puxador Plástico 4 
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MONTAGEM DO CAIXOTE 

 
 

 
1. Separe as 2 laterais e parafuse os 

calços de dobradiças 800176 onde 
está marcado com 2 parafusos 
3,5x14 em cada; 

 

 

 
2. Separe a coluna 30mm e parafuse da 

mesma forma 2 calços de um lado, 
vire e coloque mais 2 do outro lado; 

 
ATENÇÃO: a entrada dos calços deve 
ficar voltada para a frente (que é o 
lado que possui acabamento). 

 

 

 
3. Parafuse 1 cantoneira plástica 80017 

na lateral sem acabamento da 
coluna, na marcação; 

 

4. Encaixe a base superior nas laterais. 
A face acabada ficará para baixo; 
 
Faça a fixação com 3 parafusos 
3,5x40mm. 
 

5. Separe a prateleira e coloque nela 6 
cavilhas 8x30 nos furos laterais e a 
encaixe a prateleira; 

6. Fixe a base inferior, alinhando as 
duas laterais às suas extremidades 
para que fiquem totalmente rentes. 
 
Utilize 3 parafusos 3,5x40 de cada 
lado para finalizar a fixação; 
 

7. Fixe a coluna colocando 1 cavilha e 2 
parafusos 3,5x40 conforme indicado; 

 

70019 

70533 

LADO COM ACABAMENTO 

70533 

80017 

Parafuse a cantoneira já colocada na coluna 

na prateleira com parafusos 3,5x40. 



Manual de montagem: Dormitório de Casal ref. 1223 v. 1.0 16 

 

 
8. Posicione as orelhas de apoio sobre o 

maleiro (note que a base superior 
tem a marcação da posição) 

 

 
 

9. Deite o caixote de frente e posicione 
os dos dois traseiros sobre as costas. 
Divida o espaço de modo que cada um 
fique sobre metade da prateleira. 
Alinhe os cantos. Coloque 2 pregos 
10x10 para fixar em cada 
extremidade. Após garantir o correto 
alinhamento coloque um prego a cada 
10 cm aproximadamente para 
finalizar. Utilize a chapa fixadora de 
fundo para pregar a emenda de 
ambos traseiro na prateleira, 
conforme indicado. 

 

80275 

Ver Vídeo 

https://youtu.be/XdpFBrcHCtE
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10. Fixe as dobradiças nas portas; 
ATENÇÃO: os furos para puxador 

devem ficar para baixo. 

11. Parafuse as dobradiças nos calços e 
aperte o parafuso central; 

12. Coloque os puxadores nas portas. Use os parafusos 3,5x25. 

13. Teste a abertura das portas. As dobradiças possuem um parafuso maior, no centro da dobradiça, que 
é responsável pela regulagem da mesma.  

14. Posicione os 2 guarda-roupas 1224 onde devem ficar e a seguir coloque o maleiro sobre ambos 
utilizando as “orelhas de apoio” para ajudar a pendurá-lo; 

15. Deixe-os bem alinhados e abra as portas. Separe os parafusos 4x25 para fazermos a união do maleiro 
aos guarda-roupas 
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16. Com a ajude alguém, force o maleiro para que ele fique bem rente ao guarda-roupa e parafuse, 
dividindo na altura 3 parafusos na frente e 2 atrás, assim como na ilustração acima. Repita o processo 
do outro lado. 

17. Posicione o frontal de 30mm abaixo do maleiro (ele fica recuado 20mm que é a medida exata de uma 
cantoneira de plástico – pode usar como gabarito para ajudar);  

 

18. Parafuse o frontal de cima pra baixo, nas marcações com os parafusos 4x25 (por dentro do maleiro) 
e lateralmente (por dentro dos guarda-roupas), nas marcações com os parafusos 3,5x40 mm; 

19. A seguir vamos colocar a prateleira e o sarrafo que serve de suporte a ela. Para ajudar, coloque todos 
os parafusos 3,5x40 mm nos furos (pelas laterais do guarda-roupa) e a seguir apoie a prateleira sobre 
eles (apenas para ajudar a apoiar); 

Ver Vídeo 

Ver Vídeo 

https://youtu.be/e-13cSLajXo
https://youtu.be/I_jBanVxlJs
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20. Acerte o alinhamento da prateleira com a parte de trás do móvel, retire um dos lados do parafuso 
(que está apoiando) e parafuse nas marcações. Repita do outro lado; 

21. Posicione o sarrafo de suporte da prateleira (ele fica bem no centro dela) utilizando os mesmos 
parafusos (parafuse lateralmente); 

22. A seguir vamos fixar os painéis que escondem a parede. Todos eles serão pregados nas costas dos 
guarda-roupas, sobre as laterais de cada um. Portanto, após posicioná-los, marque em cada um uma 
linha reta de onde serão colocados os pregos, para auxiliar o trabalho; 

 

Ver Vídeo 

https://youtu.be/VoHMZLvb21U
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23. Pregue (sobre o topo da base do maleiro e 
sobre o topo da prateleira) a cada 10 cm de 
distância) e sobre as laterais dos guarda-
roupas; 

 

24. Pegue o outro painel maior (os 2 restantes 
são iguais) e posicione da metade da 
prateleira para baixo e pregue; 

 

25. Encaixe o sarrafo que contém os canais e 
encaixe no painel já fixado. Pegue o outro 
painel restante e encaixe nele. Pregue como 
o anterior. 

26. Com cuidado, posicione o dormitório onde ele realmente deve ficar. Faça a montagem do baú da 
cama e posicione no local. Depois conclua o restante da montagem. 
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Cama Baú Com Gavetas de Casal ref. 1251 

 

Etapas para montagem do produto: 

1º PASSO 2º PASSO 3º PASSO 4º PASSO 

   
 

Montar Baú 
Montar 

Engavetamentos 
Montar Gavetas Montar Cama 

 

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. 

  

DICAS 

Para limpeza do móvel 

utilize um pano macio 

umedecido apenas com 

água. 

Ferramentas: 

http://www.moveisilan.com.br/
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Relação de Acessórios 

CÓDIGO IMAGEM NOME DA PEÇA QTDE. 

80028 

 

Corrediça para Gaveta (par) 4 

80016 
 

Cantoneira para Gaveta 8 

80033 

 

Dobradiça 3 

80034 

 

Estrado Para Cama de Casal 1 

80099  Parafuso Philips 3,5x14 Chato 47 

80100  Parafuso Philips 3,5x40 Chato 80 

80101 
 

Parafuso Philips 4,0x25 Chato 12 

80023 
 

Pé Plástico (sapatinha chapa U) 4 

80106 
 

Perfil H p/ fixação dos traseiros 1 

80157 
 

Prego 10x10 com cabeça 48 
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BAÚ: 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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MONTAGEM DO BAÚ 

 

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); 

Ver Vídeo 

https://youtu.be/2BquCYYNfdo
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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; 

MONTAGEM DOS ENGAVETAMENTOS 

 

80106 

Ver Vídeo 

https://youtu.be/qn_fUH3-Hpo
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MONTAGEM DAS GAVETAS 

 

Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)  

CÓDIGO NOME DA PEÇA DIMENSÃO DA PEÇA QTDE. 

GAVETAS DE CAMA 

71160 FRENTE DE GAVETA 645 x 170 x 15 mm 4 

70374 LATERAL DE GAVETA DIREITA  400 x 130 x 12 mm 4 

70715 LATERAL DE GAVETA ESQUERDA 400 x 130 x 12 mm 4 

70236 POSTERIOR DE GAVETA 648 x 120 x 12 mm 4 

70133 FUNDO DE GAVETA 405 x 673 x 2,5 mm 4 

 

1.8 Encaixe os pinos maiores das 
cantoneiras de gavetas nas laterais 
de gavetas. Esse é o lado da frente da 
gaveta; 

1.9 Encoste a parte traseira da lateral de 
gaveta na posterior. Alinhe pela parte 
de baixo – deve ficar rente. Utilize 2 
parafusos 3,5x40 para fixar a lateral à 
posterior. Repita o processo para 
fixar a outra lateral. 

 

1.10 Apoie a frente da gaveta no chão 
e encaixe o quadro da gaveta que foi 
montado no item anterior. O encaixe 
se dará pelos pinos da cantoneira nos 
furos da frente de gaveta. Use 1 
parafuso modelo 3,5x14mm em cada 
cantoneira para melhorar a fixação; 

70352 

70715 

70374 
70449 

71160 

Obs: sem furos para puxador. 

Ver Vídeo 

https://youtu.be/X5v2j4cmYfM
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1.11 Posicione o fundo de gaveta de 

modo que ele encaixe na frente da 
gaveta.  
 

1.12 Alinhe rente às laterais e à 
posterior de gaveta. Coloque 2 
pregos 10x10 para fixar. Alinhe a 
outra extremidade e pregue da 
mesma forma. Finalize com um prego 
a cada 10 cm aproximadamente por 
toda lateral e posterior de gaveta; 
 

1.13 Fixe as corrediças, cada uma com 
2 parafusos 3,5x14; 

 

MONTAGEM DA CAMA 

 

1.14 Encaixe as barras da cama na cabeceira (basta engatar os ataques de ferro existentes nas barras e 
cabeceira); 

70352 
80028 
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1.15 Posicione os engavetamentos montados dentro das barras da cama, próximos dos cortes 
existentes em cada barra. 

 

1.16 Encaixe a peseira da cama através dos ataques. Alinhe os engavetamentos deixando-os rentes 
aos cortes das barras e parafuse-os utilizando 3 parafusos 4x25 mm em cada lado, nas marcações. 



Manual de montagem: Dormitório de Casal ref. 1223 v. 1.0 29 

 

1.17 Encaixe todas as gavetas. Observe se elas 
ficam alinhadas ao fechar e se correm 
suavemente. Do contrário, observe que as 
barras da cama podem estar fora de esquadro 
(empurre-as até que fiquem retas e as 
gavetas na posição ideal); 

 

1.18 Abra o estrado sobre a cama e espalhe-o 
uniformemente. 

 
ATENÇÃO: A fita existente organiza as ripas. Não 
arrancar. Ela deve ficar voltada para baixo. 

1.19 Parafuse as ripas de forma alternada, uma sim, outra não, em ambos os lados. Utilize os 
parafusos 3,5x40 mm para isso. 

 
 

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

  : faleconosco@moveisilan.com.br 

            : (11) 94539-4938 / Fone (11) 4330-1302 / 4331-1610 

 

Veja mais detalhes em nosso site www.moveisilan.com.br 

  

mailto:faleconosco@moveisilan.com.br?subject=Fale%20Conosco%20(manual%20ref.%201201)
mailto:faleconosco@moveisilan.com.br?subject=Fale%20Conosco%20(manual%20ref.%201201)
mailto:faleconosco@moveisilan.com.br?subject=Fale%20Conosco%20(manual%20ref.%201201)
https://web.whatsapp.com/send?phone=5511945394938
www.moveisilan.com.br
https://web.whatsapp.com/send?phone=5511945394938
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