
 

 

 

 

MANUAL DO VARAL DE PAREDE  VAR - 4000  W

Fig 1

CARACTERÍSTICAS
 
Utilizado para estender roupas. Deve ser fixado na parede através dos parafuos e buchas 10mm que acompanham
o produto. É um varal de 4 vias. Quando não estiver em uso, os braços podem ser levantados liberando espaço no 
ambiente. Na posição aberto tem as dimensões de 51 cm de comprimento do braço e até 4 metros  de  separação 
entre os braços. Acompanha corda de nylon e acabamento de nó. Feito em aço carbono com  pintura eletrostática pó. 
Montagem rápida e fácil. Fornecido na cor Branca (W). Carga Máxima suportada: 40Kg.

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:
01 - Braço articulado de metal direito
01 - Braço articulado de metal esquerdo
 
KIT DE ACESSÓRIOS
17 - Metros de corda de nylon.
02 - Capas de acabamento de nó 
08 - Parafusos AA 1/4" x 50mm
08 - Buchas plásticas 10mm

MONTAGEM:
 
Primeiramente deve ser escolhido o local onde será fixado o varal. A parede deverá ter resistência suficiente para
suportar o peso do varal e das roupas molhadas. Fixe primeiramente um dos braços na altura desejada. Utilize os
4 parafusos com bucha. No mesmo nível e com uma distância máxima de afastamento de 4 metros, fixe o outro 
braço. Cuide para que as abas das buchas passa fio, fiquem para o lado de fora, conforme a figura 01 e 02.
   
Pegue a corda de nylon e enrole uma fita adesiva na ponta, para facilitar a passagem da corda por entre os furos 
do tubo. Passe a corda em todo o varal conforme a figura 01. Na ponta de entrada, coloque a capa de acabamento
de nó e dê um nó na corda de nylon. Enfie o nó dentro da capa. Estique a corda, puxando em todas as passagens 
até chegar na ponta de saída. Quando ela estiver bem esticada, coloque primeiro a capa do nó e em seguida dê 
um nó. Enfie o nó dentro da capa. Corte as extremidades da corda de nylon que ficarem para fora da capa do nó.  
O varal está pronto para usar.
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IMPORTANTE:  A AVATRON  não se responsabiliza  por instalações mal executadas, paredes fracas, furos fora
de medida, pois podem ocasionar a quebra da parede, rompimento, ou desprendimento das buchas, causando 
queda das roupas ou danos ao varal. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.


