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                                                                               REF 11.310 - BCO FOSCO
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                                                                                                     MEZZO FOSCO 

                    

 

O fabricante se reserva no direito de alterar 

tecnicamente seus produtos sem aviso prévio e

sempre que julgar necessário

Recomendações de Segurança para o uso do Berço
-O berço só estará pronto para uso somente quando os mecanismos de 
travamento estiverem devidamente acionados;
-Ao deixar a criança sozinha no berço sempre certifique-se que a grade móvel 
esteja travada na posição mais alta;
-A base na posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre 
utilizada  nessa posição  tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;
-A expessura do colchão deve ser tal que a altura interna ( da superfície do 
colchão até a borda superior da armação do berço) seja pelo menos 480 mm na
posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 180 mm na posição mais 
elevada da base do berço;
-O colchão não deve ter espessura maior do que 120 mm,
-Para evitar quedas:  quando a criança for capaz de escalar o berço o mesmo 
não deve ser mais utilizado, recomenda-se o uso da Mini Cama;
-Todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas 
adequadamente e as conexões sejam  verificadas regularmente e reapertadas, 
conforme o necessário.

Advertências para o uso do Berço
-PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER A EMBALAGEM PLÁSTICA FORA DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS
-Nunca use mais que um colchão no berço;
-Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor tais como aquecedores elétricos, aquecedores a 
gás, etc. Nas proximidades do berço;
-Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição 
autorizadas pelo fabricante;
-Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço nenhum objeto que possa servir de apoio ou apresente perigo
de asfixia ou estrangulamento, como por exemplo, cordas, cordões de persiana/cortinas, etc.

Recomendações de uso do móvel 
-Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água;
-Não utilize qualquer produto derivado de petróleo, como querosene, thinner, 
gasolina,amoníacos, ácidos ou equivalentes para limpeza do móvel;
-Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido ou produtos indicados
para limpeza de móveis, como lustra móveis ou equivalentes.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Para versão Cama recomenda-se:

Colchão para Cama Principal: 1,88 x 0,78 x espessura livre

Colchão para Cama Auxiliar: 1,88 x 0,78 x 0,12

PARA EVITAR PERIGO DE ASFIXIA, MANTER 

ESTA EMBALAGEM PLÁSTICA FORA DO ALCANCE

DE CRIANÇAS

Advertências
-Nunca use mais que um colchão no berço;
-Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc. 
Nas proximidades do berço;
-Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição autorizadas 
pelo fabricante;
-Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço nenhum objeto que possa servir de apoio ou apresente perigo de 
asfixia ou estrangulamento, como por exemplo, cordas, cordões de persiana/cortinas, etc.

Recomendações de Segurança  
-O berço só estará pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento 
estiverem devidamente acionados;
-Ao deixar a criança sozinha no berço sempre certifique-se que a grade móvel esteja
travada na posição mais alta;
-A base na posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada  
nessa posição  tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;
-A expessura do colchão deve ser tal que a altura interna ( da superfície do colchão 
até a borda superior da armação do berço) seja pelo menos 480 mm na  posição 
mais baixa da base do berço e de pelo menos 180 mm na posição mais elevada da 
base do berço;
-O colchão não deve ter espessura maior do que 120 mm. O comprimento e a 
largura devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades 
do berço não exceda 30 mm;
-Advertência para evitar riscos de quedas: quando a criança for capaz de escalar o 
berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança;
-Todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e 
as conexões sejam  verificadas regularmente e reapertadas, conforme o necessário.
-Quando existirem dispositivos de apoio destacaveis para apoiar a base do berço 
acima da posição mais baixa, uma  advertencia de que é essencial remover esses 
dispositivos antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa.

Recomendações de uso do móvel 
-Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água;
-Não utilize qualquer produto derivado de petróleo, como querosene, thinner, 
gasolina,amoníacos, ácidos ou equivalentes para limpeza do móvel;
-Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido ou produtos indicados 
para limpeza de móveis, como lustra móveis ou equivalentes.

Memorial Descritivo

Item

Peça Quant. comprim x largurax esp (mm)

Material

1

Chapéu

01 1.192x426x12 MDF

2 Lateral Direita 01 2.027x426x12 MDF

3
Divisória

01 1.492x426x12  MDF

4

Lateral Esquerda

01 2.027x426x12 MDF

5
Traseiro do maleiro 01

1.214x364x2,8

MDF

6
Rodapé

02  1.192x82x12 MDF

7
Prateleira Móvel

02 590x426x12 MDF

8 Testeira 02 1.216x82x18 MDF

10 Prateleira do Gaveteiro 02 590x426x12 MDF

11 Maleiro 01 1.192x426x12 MDF

12 Moldura Lateral 02 2.027x70x25 MDF

13 Fundo da Gaveta 03

553x366x2,8

MDF

14

Frente da gaveta

03
600x175x15

MDF

15 Lateral Dir. da Gav. 03 360x145x12 MDF

16

Lateral Esq. da Gav.

03 360x145x12 MDF

17

Traseiro da gaveta

03 541x125x12 MDF

18
Travessa do Rodapé

01 400x82x12 MDF

19

Suporte do Maleiro

01 350x82x12 MDF

20 Porta Maior 02 1.854x299x15 MDF

21 Porta Menor 02 1.316x299X15 MDF

22 Traseiro Central
04

1.528x301x2,8

MDF

23 Visor 02 480x140x2

ACRÍLICO

24

Kit Completo

01 555x120x60
-------

Garantia de 90 dias legais

conforme artigo 26, 

da lei 8.078/1990

(Código de defesa do Consumidor)
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1º Passo 

2º Passo 

4º Passo

FERRAGENS

Cód.
NOME

Qtd

DESENHO

2348    

2435

Parafuso Estrut. 5x40 zinco bco

Parafuso Estrut. 5x40 Bicroamtizado

30  

249

Parafuso 3,5x12

126

651

Parafuso  cab flang.3,5x25

09

2373

Parafuso 3,5x40

16

217

Prego 8x8

114

226

Junção do Traseiro

22

611

Dobradiça

14

3238
Corrediça Telescópica 300

03

224 Cavilha 6x30 34

313

Etiqueta Reller

01

  450   

1600

Sapata L Bca  

Suporte de cabideiro

06 

04 

1608

  2477

Puxador Bco brilho

Puxador bco fosco

10

203 Sache de Cola 02

202

Suporte  de Prateleira

04

103

Suporte 1/2 lua

08

2562 Perfil H 1520 02

2347 Parafuso m4x25 06

2346
Porca M4

06

2718

Cantoneira c tampa

09

2508 Cabideiro 02

Nota: Recomendamos o uso de ferramentas manuais conforme o 

quadro na vista de frente. Porem no caso do uso de parafusadeira, 

iniciar a montagem dos parafusos com torque na escala mínima para 

evitar de espanar a rosca.

Aumentar o torque gradativamente se necessário.

3º Passo

reller

-Fixar as corrediças na lateral esq (04) e na 

divisória (03) com parafuso 3,5x12 

-Montar os rodapés (06) unindo as laterais 

(02 e04) com a divisória (03) com parafuso 

estrutural 5x40. 

-Fixar a travessa do rodapé (18) nos rodapés 

(06) com paraf. estrutural 5x40.

-Montar a divisória (03)  sobre aos rodapés 

encaixando na travessa do rodapé (18) com 

cavilha 6x30.

- Montar os suportes de cabideiro com 

parafuso 3,5x12.

- Montar as sapatas L na borda inferior das 

laterais (02e 04) e travessa (18) dos rodapés 

com parafuso 3,5x12.

 

Gavetas

16

13

14

15

17

-Fixar as Laterais  (15 e 16) na Frente de Gaveta (14) com cavilha 6x30, cola, cantoneira c/ paraf 3,5x12.

-Fixar o traseiro da gaveta (17) entre as laterais de gavetas (15 e 16) com cavilha, cola e parafuso 3,5x40.

-Montar o fundo da gaveta (13)encaixando nos canais das laterais de gavetas e fixar com prego 8x8 (06 

pregos por gaveta).  Obs: Use cola nos canais das gavetas. -Fixar as corrediças nas laterais da Gaveta (15 e 

16) com parafuso 3,5x12. Alinhar com a borda inferior.

- Montar os Puxadores com parafuso 3,5x40.  
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11

-Montar a prateleira do gaveteiro, unindo a 

divisória (03) com  Lateral Esq. (04) com 

parafuso 5x40.

-Montar a outra prateleira fixa (10), unindo a 

Lateral Dir. (02) com a Divisória (03) com 

parafuso 5x40. 

- Montar o maleiro (11) sobre a divisória (03) 

fixando com parafuso 5x40 e cavilha 6x30, 

fixar os topos nas laterais (02 e 04) com 

parafuso 5x40.

-Montar o suporte do maleiro (19) sobre o 

maleiro (11) com cavilhas 6x30.

- Montar o Chapéu (01) sobre o suporte do 

maleiro (19) com cavilhas e fixar nas laterais 

(02 e 04) com parafuso 5x40.

 -Montar uma testeira (08), sobre o chapéu 

(01) com as 3 cantoneiras, 1 no meio na 

posição horizantal sobre o chapéu e uma em 

cada topo na posição vertical, fixando os  

topos da testeira nas laterais do roupeiro, 

alinhada com a borda superior das laterais 

-Montar a outra Testeira (08) na frente do 

rodapé dianteiro  com parafuso 3,5x25.

-Montar as prateleiras Móveis (07) 

 MONTAGEM DAS MOLDURAS LATERAIS 

(12):

  -Alinhar a moldura faceando com a testeira 

superior e inferior (08) e fixar nas laterais do 

roupeiro com parafuso 3,5 x 25.
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- Esquadrejar o roupeiro

-Montar os traseiros centrais (22) com o perfil H prego 8x8,

-Montar o traseiro do maleiro (05) com prego e junções na união 

com os traseiros centrais.

- Montar as portas maiores com as dobradiças, parafuso 3,5x12 

na lateral dir e parafuso m4x25 com porca na divisória fixando 

tambem o calço da dobradiça da porta menor.

-Montar as Portas Menores com dobradiça, parafuso 3,5x12 na 

lateral esq (04) e parafuso m4x25 com porca para fixar na 

divisória   

-Montar os 

puxadores com 

parafuso 3,5x40.

-Montar os 

visores (23)no 

lado interno das 

portas menores 

com suporte 1/2 

lua e parafuso 

3,5x12.

-Montar os 

Cabideiros

23

cantoneira c/

 paraf.3,5x12

  

Cantoneira c/ paraf.3,5x12

  


