
MANUAL DE INSTALAÇÃO BARRAS DE LAVATÓRIO
versão 1.0

Posicione a barra de 40cm 
na vertical a uma altura de 
0,90m do piso acabado.

2

90cm

Posicione a barra de 
30x24cm em formato de 
U na vertical seguindo a 
altura do lavatório.

8

Repita os processos de furação dos itens 
3,4,5,6 e 7.

9 Repita os processos de furação dos itens 
3,4,5,6 e 7.

9 Repita os processos de furação dos itens 
3,4,5,6 e 7.

9

Certifique-se que não 
existe canos de água ou 
energia elétrica nos locais 
em que serão feitos os 
furos para fixação da barra.

1

Faça o primeiro furo em um 
dos lados com broca de 
4mm. Coloque o parafuso 
sem bucha para sustentar 
a barra na posição correta. 

3

4mm

Acerte o nÍvel da 
barra e faça o furo 
no suporte da 
outra extremidade.

4

4mm

Alargue os 2 furos com 
uma broca de 8mm, 
aplique somente as 
buchas que acompanham 
o produto e coloque os 
parafusos, fixando a barra 
na posição correta.

5

8mm

Sem remover a barra, 
faça os demais furos 
com a broca de 4mm.

6

4mm

Retire a barra e alargue os 
demais furos com a broca 
de 8mm, aplique as buchas 
e fixe a barra com todos 
os parafusos.
Obs.: é aconselhável que o alargamento do 
furo com a broca de 8mm em paredes ocas 
seja feito sem impacto.

7

8mm

Posicione a barra de 
30x24cm em formato de U 
na vertical seguindo a 
altura do lavatório do 
lado direito.

2

Posicione a barra de 
30x24cm em formato de U 
na vertical seguindo a 
altura do lavatório do 
lado esquerdo.

8

Certifique-se que não 
existe canos de água ou 
energia elétrica nos locais 
em que serão feitos os 
furos para fixação da barra.

1

Faça o primeiro furo em um 
dos lados com broca de 
4mm. Coloque o parafuso 
sem bucha para sustentar 
a barra na posição correta. 

3

4mm

Acerte o nÍvel da 
barra e faça o furo 
no suporte da 
outra extremidade.

4

4mm

Alargue os 2 furos com 
uma broca de 8mm, 
aplique somente as 
buchas que acompanham 
o produto e coloque os 
parafusos, fixando a barra 
na posição correta.

5

8mm

Sem remover a barra, 
faça os demais furos 
com a broca de 4mm.

6

4mm

Retire a barra e alargue os 
demais furos com a broca 
de 8mm, aplique as buchas 
e fixe a barra com todos 
os parafusos.
Obs.: é aconselhável que o alargamento do 
furo com a broca de 8mm em paredes ocas 
seja feito sem impacto.

7

8mm

Posicione a barra na 
parede do lado direito do 
lavatório a uma altura de 
0,90m do piso acabado.

2

90cm

Posicione a barra na parede 
do lado esquerdo do 
lavatório a uma altura de 
0,90m do piso acabado.

8

Certifique-se que não 
existe canos de água ou 
energia elétrica nos locais 
em que serão feitos os 
furos para fixação da barra.

1

Faça o primeiro furo em um 
dos lados com broca de 
4mm. Coloque o parafuso 
sem bucha para sustentar 
a barra na posição correta. 

3

4mm

Acerte o nÍvel da 
barra e faça o furo 
no suporte da 
outra extremidade.

4

4mm

Alargue os 2 furos com 
uma broca de 8mm, 
aplique somente as 
buchas que acompanham 
o produto e coloque os 
parafusos, fixando a barra 
na posição correta.

5

8mm

Sem remover a barra, 
faça os demais furos 
com a broca de 4mm.

6

4mm

Retire a barra e alargue os 
demais furos com a broca 
de 8mm, aplique as buchas 
e fixe a barra com todos 
os parafusos.
Obs.: é aconselhável que o alargamento do 
furo com a broca de 8mm em paredes ocas 
seja feito sem impacto.

7

8mm

Lavatório NO CANTO Lavatório CENTRALIZADO Lavatório DE CANTO
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