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Siga as instruções de montagem na folha 02 
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VEJA COMO É SIMPLES MONTAR SUA ESCADA, você somente precisa de: 
 

 Espaço 

 Duas chaves combinadas de 7/16 ou 11 mm 

 20 minutos 
 

Você ira receber sua escada já parcialmente montada, retire o papelão e os plásticos que 
envolvem a escada. 
Todos os parafusos, porcas e buchas de reforço estão fixadas nos seus respectivos furos na 
escada e demais peças. 
 

ESCADA e PATAMAR (peça 01) já estão acoplados, deite a escada no chão, em seguida 

pegue a TRASEIRA DA ESCADA (peça 02) e encaixe nas aberturas da parte traseira do 

patamar superior e coloque os parafusos e porcas sem ainda dar o aperto final, após este 

passo você já poderá levantar o conjunto.  

Em seguida coloque as TRAVESSAS INFERIORES (peça 03) unindo a traseira e a escada 

não se esqueça de colocar nos furos dos parafusos as buchas de reforço, em seguida coloques 

os parafusos e porcas sem ainda dar o aperto final, o próximo passo será a colocação das 

TRAVESSAS LATERAIS E SUPORTE DO(S) CORRIMÃO(S)(peça 04) unindo a traseira e a 

escada não se esqueça de colocar nos furos dos parafusos as buchas de reforço, em seguida 

coloques os parafusos e porcas sem ainda dar o aperto final, está peça acompanha somente 

as escadas a partir de 2,00 metros de altura útil. Obs.: escadas de 0,50, 0,75 e 1,00, 1,25, 1,50, 

1,75 metro de altura útil não possuem está peça. 

Por ultimo coloque O(S) CORRIMÃO(S) (peça 05) conforme indicado na ilustração e 

seguindo a identificação colorida na traseira e no corrimão, coloque os parafusos e porcas, em 

seguida de aperto final em todos os parafusos e porcas e pronto você poderá começar a 

utilizar sua escada. 

 
 
 
 
 

 
 

 


