
01 Pessoa

Componentes:

1 - Prateleira 
2 - Vidro superior 4 mm
3 - Kit fonte interna
4 - Perfil suporte parede

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.

Bucha

Broca Ø 4 mm

 Ferramentas (não fornecidas) Ferragens (fornecidas) Pessoas para montagem

Recurso necessário para a instalação:

Furadeira

Chave Philips

Parafuso Philips 4,2x38 mm

Nível

Lápis

Chave Allen 4 mm

MANUAL DE INSTALAÇÃO PRATELEIRA LUCERNA COM ILUMINAÇÃO

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.      

1

H

G

C

B

A

D

E

E



Indicamos 02 opções de preparação para instalar a Prateleira Lucerna:
Obs.: O cabo do plug tem 2 metros de comprimento.

1° Passo: Incline a prateleira para retirar o vidro superior. Após, posicione a prateleira na parede, nivele e marque toda a sua extensão.
Passe o cabo do plug pela furação do perfil suporte traseiro e fixe o suporte na parede. Em seguida, passe o cabo pela furação  
existente nas costas da prateleira.

2° Passo: Encaixe os fios no conector e encaixe a prateleira no suporte parede. Faça a regulagem da inclinação da prateleira e  
recoloque o vidro superior.

Prateleira

Parede de Gesso ou Painel de Madeira: Parede de alvenaria:

Prateleira

Gesso ou Alvenaria

Alvenaria

Painel de madeira

Plug Plug
Tomada Tomada

Fiação

Fiação

Reforço interno
(somente na opção Gesso)

Como instalar:

MANUAL DE INSTALAÇÃO PRATELEIRA LUCERNA COM ILUMINAÇÃO

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.
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