
Se tiver alguma dúvida ou sugestão, contate-nos pelo email: galleria@cinex.com.br 
ou pelo telefone: + 00 55 54 9996 3230. 

ESTANTE VENEZA

Olá, 

A partir de agora, uma peça da Cinex será parte do seu cotidiano. 
Obrigado por nos conceder esse espaço: 

A nossa expertise há mais de 20 anos é transformar vidro e alumínio em 
momentos de satisfação prática e sensorial para as pessoas. Isso é bom 
design, sustentado por processos e matérias-primas ecologicamente 
corretas. 

Aproveite, com a consciência de que cuidamos de tudo pra você. 

Cinex Galleria



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Importante:

Leia e observe atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem. Ela deverá ser 
realizada em uma superfície limpa e plana (aconselhamos a utilização da própria embalagem 
para forrar). Para o manuseio de vidros, suas mãos devem estar isentas de óleos, silicone, 
graxa, tintas ou gorduras, para evitar manchas. Dicas de manutenção e limpeza: antes de 
limpar, indicamos que seja retirada toda a poeira com um espanador ou flanela seca para 
evitar riscos na superfície. Após, utilize um pano úmido, macio e limpo. Caso sinta 
necessidade, utilize detergente ou sabão neutros que devem ser retirados logo após a 
aplicação. Caso alguma mancha persista, nos vidros Acidatos e Argentatos, utilize vinagre 
branco de álcool. Esse produto também deve ser removido após a aplicação. Lembre-se: o 
vidro deve estar sempre seco. Se algo respingar nele, limpe-o o mais rápido possível. 

Recurso necessário para a instalação:
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Ferragens (fornecidas) 

F

E

01 pessoa

Pessoas para montagem

Bucha M8 para alvenaria

Parafuso philips M4,8x50mm

 Ferramentas (não fornecidas)

A Broca Ø8 mm 

Furadeira
C

D

B

C Lápis

D
D Trena

Componentes:

1 - Perfil sem ranhura 18x18 mm
2 - Perfil 1 ranhura 18x18 mm
3 - Perfil 2 ranhuras 18x18 mm
4 - Cantoneira 15x15x37 mm
5 - Guarnição para ridro
6 - Vidro 4 mm
7 - Fundo MDF 18 mm
8 - Parafuso Philips M4x8 mm
9 - Parafuso Allen M4x16 mm
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 Largura total da estante - 160 mm = distância entre furos

Vista de costas
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Como instalar:

1° Passo: Verifique as usinagens descritas na página anterior para fazer a marcação na 
parede, conforme instrução a seguir. Fure com uma broca Ø8 mm e insira as buchas. Coloque 
o parafuso Phillips 4,8x50 mm porém não aperte até o final, deixe 10 mm para fora para 
instalar a estante.

Modificação dos Produtos:
A Cinex reserva o direito de modificar, alterar medidas e especificações e retirar de linha 
qualquer produto deste manual, a qualquer momento e sem aviso prévio.

MANUAL DE INSTALAÇÃO
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Linha de centro

Obs.: Quando aplicado entre 
paredes ou próximo ao teto/piso,
respeitar distância mínima de 
10 mm em cada sentido. 

Altura para
furação.

Mínimo 
10 mm
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A
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2° Passo: Encaixe a estante nos parafusos.

Vista lateral em corte

E

E F

F

Vista lateral
Vista lateral



CERTIFICADO DE GARANTIA

Leia e observe atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem. Ela deverá ser 
realizada em uma superfície limpa e plana (aconselhamos a utilização da própria embalagem 
para forrar). Para o manuseio de vidros, suas mãos devem estar isentas de óleos, silicone, 
graxa, tintas ou gorduras, para evitar manchas. Dicas de manutenção e limpeza: antes de 
limpar, indicamos que seja retirada toda a poeira com um espanador ou flanela seca para 
evitar riscos na superfície. Após, utilize um pano úmido, macio e limpo. Caso sinta 
necessidade, utilize detergente ou sabão neutros que devem ser retirados logo após a 
aplicação. Caso alguma mancha persista, nos vidros Acidatos e Argentatos, utilize vinagre 
branco de álcool. Esse produto também deve ser removido após a aplicação. Lembre-se: o 
vidro deve estar sempre seco. Se algo respingar nele, limpe-o o mais rápido possível. 

¹ Corrosão que ocorre lentamente na superfície do vidro com aspecto de manchas de óleo 
(arco-íris) ou opaca.

² Manchas escuras formadas pelo contato do oxigênio com o nitrato de prata (material usado 
para fornecer espelhação do vidro).

³ Formação de bolhas sob a película de tinta.
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No recebimento Seis meses Um ano Dois anos Três anos

Alumínio (Perfis, 
estantes, prateleiras e 
estrutura de mesas)

Arranhões, riscos, 
defeitos no 

acabamento, 
tonalidade diferente 

dentro do mesmo 
pedido.

Para pintados: 
empolamento³, 

descascamento, ou 
deterioração do 

acabamento.

Corrosão 
atmosférica e 

calcinação.

Ferragens 
(Corrediças)

Vidros Cristallo

Vidros Acidatos e 
espelhos

Estruturas metálicas 
(Aço carbono)

Componentes 
amadeirados (MDF)

Componentes 
eletrônicos (led)

Componentes de 
polipropileno 

(assentos de cadeira)

Amassados, 
quebras, defeitos no 

acabamento.

Funcionamento e 
acabamento.

Riscados, lascados, 
trincados, quebrados, 
manchados ou com 
tonalidade diferente 

dentro do mesmo 
pedido.

Irisação¹.

Para pintados: 
empolamento³, 

aderência, 
descascamento, 

ou deterioração do 
acabamento.

Riscados, lascados, 
trincados, quebrados, 
manchados ou com 
tonalidade diferente 

dentro do mesmo 
pedido.

Oxidações² e 
irisação¹

Amassados, 
arranhões, defeitos 

no acabamento, 
tonalidade diferente 
no mesmo pedido.

Empolamento³, 
descascamento, 

corrosão atmosférica 
ou deterioração do 

acabamento.

Arranhões, quebras, 
lascas, defeitos no 

acabamento.

Empenamento, 
trincas na madeira.

Quebras ou defeitos 
no acabamento. Funcionamento.

Manchas ou defeitos 
no acabamento.

Quebras e 
deformações.



Não estão cobertos pela garantia:

a. O desgaste natural decorrente do uso do 
produto ou variações de cor decorrentes da 
exposição a raios UV provenientes de luz solar ou 
artificial intensa e/ou a produtos químicos, por se 
tratarem de agentes externos;
b. Danos ocasionados pela não observância das 
orientações de uso, manutenção e limpeza dos 
produtos, tais como manchas de manuseio ou 
acúmulo de partículas ou sujidades, 
especialmente em acidatos, pela sua 
característica porosa; 
c. Limpeza inadequada ou contato com produtos 
agressivos a superfície do produto, tais como 
ácidos, solventes, produtos alcalinos, etc.
d. Oxidações em espelhos e estruturas metálicas 
expostas a atmosferas agressivas, saunas, 
piscinas e demais ambientes com alto índice de 
umidade e potencial corrosivo; 
e. Danos relacionados ao mau uso ou manuseio 
inadequado, tais como uso de força excessiva, 
inobservância nas orientações de uso, 
manutenção e limpeza dispostas nos manuais de 
produto ou negligência na limpeza e manutenção 
do produto, exposição do produto a calor 
excessivo e intempéries;
f. A má instalação do produto e avarias 
ocasionadas durante a instalação por 
Revendedor/Distribuidor e/ou Prestador de 
Serviços;
g. Quebra, trinca ou fissuras em espelhos, pois 
esta fragilidade está relacionada ao processo de 
fabricação, que não permite a têmpera dos 
mesmos;
h. Modificações feitas no produto que resultarem 
em alterações das características técnicas 
originais e reparos feitos por equipe não 
autorizada;
i. Defeitos decorrentes de uso para fim não 
recomendado;
j. Problemas decorrentes de armazenamento 
inadequado, tais como empenamentos, danos 
superficiais, manchas por acúmulo de umidade, 
sujeira ou contato com itens de obra, como 
argamassa, gesso, tinta ou ácidos.
k. Danos aos componentes elétricos oriundos de 
acidentes, sinistros, agentes naturais (raios, 
inundações, desabamentos, etc.), umidade, 
tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada 

por acidentes ou flutuações excessivas na rede), 
instalação/uso em desacordo com o Manual de 
Usuário ou decorrente do desgaste natural das 
partes, peças e componentes.
l. Variações de tonalidades de vidros pintados em 
relação à amostra de referência. Variação de 
tonalidade em pedidos distintos ou 
complementares, feitos em datas diversas, 
variações de tonalidade em espessuras distintas 
e aplicações diversas (ex.: tampos, portas).
m. Defeitos e/ou quebra ocorridas no transporte 
ou instalação em desacordo com as instruções e 
com o produto;
n. Desempenho insatisfatório devido à má 
instalação ou local/uso inadequado que altere as 
características originais do produto ou 
decorrente de alterações indevidas no produto;
o. A descontinuidade de fabricação de 
determinado produto dentro do prazo de 
garantia, que eventualmente apresentar defeito 
de fabricação dentro deste prazo, terá 
assegurada a oferta de componentes e/ou peças 
de reposição, que poderão ser similares, desde 
que mantida a harmonia do conjunto, sem custo 
para o consumidor.
p. Defeitos superficiais que estiverem dentro das 
especificações da norma ABNT NBR 14698.

Da extinção:

A garantia concedida pela Cinex ficará 
automaticamente extinta por:

a. Decurso no prazo de garantia;
b. Inobservância de quaisquer das 
recomendações consignadas nos manuais de 
instalação, uso, manutenção e limpeza dos 
produtos;
c. Mau uso, descuidos ou falta de manuntenção 
periódica ou, ainda, se forem feitos nele ajustes, 
consertos, como também alterações das 
características originais de qualquer peça ou 
conjunto de peça;
d. Caso fortuito ou força maior. (ex.: quando 
ocorrer o estouro do vidro independentemente de 
ação externa com a vidro instalado no imóvel ou 
móvel);
e. Armazenamento em local não apropriado 
exposto sob sol, umidade, ambiente sujo e não 
abertos.

A Cinex se reserva o direito de, sempre que julgar conveniente, efetuar modificações nos 
acabamentos e características técnicas, visando ao aprimoramento dos produtos, a qualquer 
tempo e sem prévio aviso.

CERTIFICADO DE GARANTIA
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Nome do Cliente:

Nº da Nota Fiscal Cinex / Nº do Contrato:

MQUA 005
Rev.02



INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Limpeza do produto:

Primeiro, retire a poeira com espanador ou pano seco para evitar riscos. Para a limpeza, 
indicamos pano macio levemente umedecido. Se preciso, detergente ou sabão neutros, que 
devem ser retirados logo após a aplicação. Nunca empregar produtos abrasivos tais como 
esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos*. Lembre-se: as 
superfícies devem estar sempre secas. Se algo respingar, limpe-as o mais rápido possível. No 
manuseio das peças, as mãos devem estar isentas de óleo, silicone, graxa, tinta ou gordura.
 
*Se necessário, utilize vinagre branco de álcool nos vidros Acidato e Argentato; em peças de 
MDF, lustra-móveis apenas à base de silicone incolor. 

Limpeza de prateleiras em MDF:

Para a limpeza de seu móvel, utilizar somente sabão neutro e um pano levemente umedecido, 
secar as mesmas com um pano seco ou ao natural. Usar lustra-móveis somente à base de 
silicone incolor.

Não usar na limpeza diária, produtos abrasivos tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, 
álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a 
camada protetora do móvel. 
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ESTANTE VENEZA

NºData do recebimento:       /       /         

Confirmo o recebimento dos produtos Cinex de acordo com o projeto por mim aprovado e das 
respectivas instruções para sua melhor conservação. Declaro estar ciente de que o cumprimento da 
garantia está condicionado à observação do disposto neste documento, bem como a apresentação do 
orçamento autorizado para produção e por mim assinado.

Nome do Cliente:

CPF / CNPJ:

Endereço:

CEP:

Fone:

Nº da Nota Fiscal Cinex / Nº do Contrato:

Assinatura do Cliente:

Cidade: UF:

E-mail:



ESTANTE VENEZA

@cinexinovacao
/cinex.oficial
cinexOficial


