
Coloque a base no chão
e localize o primeiro lado conforme
mostrado (margem interior de 12 mm
sempre à esquerda, e a pano com a base):

Peças e componentes:

encaja
embalajes & trading

MONTAGEM DA CAJA ECO ®

DESMONTAGEM DA CAJA ECO ®

AVANT 
Y FRESH

Coloque os grampos sempre desde a ranhura interior até que
encaixe na ranhura lateral contígua:

1 2

3 4
Continue colocando o resto
das laterais no sentido
contrário ao horário,
observando a correta
localização da renda
interior de 12 mm 
(sempre à esquerda):

5 6
Uma vez introduzida a carga e
segura no interior, feche a caixa 
eco colocando a tampa e os 
agrafos correspondentes devem:

Importante: coloque cada grampo a cerca de 10 cm (cerca de) de 
cada canto da caixa, e reparta as grampos restantes de 
preferência nas laterais mais longas:

Remova cada grampo com uma chave de fenda (ou outro grampo).
Recomendamos seguir uma ordem de desmontagem inversa à
ordem de montagem: deste modo,
Será mais fácil organizar o material..

  Atenção: Segure o grampo com a mão 
               durante a extração
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GRAPAS 
(uds. de acordo com
referência de caixa
eco adquirida)
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Quer saber mais sobre a montagem de 
nossas caixas? Você pode ver o vídeo 
usando o QR.
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Madrid
Calle Plata, 55
28890 - Loeches / Madrid (Spain)
[0034] 984 106 600

Alicante
Calle Rebajadoras, K4
03600 - Elda / Alicante (Spain)
[0034] 966 393 334

Asturias
Calle Peña Villa, 6
33920 - Langreo / Asturias (Spain)
[0034] 985 669 270


