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Contéudo da embalagem:

ADDIT
Poltrona Presidente com 
Encosto de cabeça

02

revisão: junho/2020

01

03

Kit do assento  - pré montado

a)

b)

Capas do mecanismo
a) superior  | b) inferior

04

05

Conjunto Base e Rodízio

Conjunto telescópio e pistão

arruela lisa 1/4 (x 4)
Parafuso PH 
PAN M6x35 (x4))  calço Ø 24mm (x 4)

Encosto de cabeça

Parafuso CHIPB cab. 
chata PHL 4x40 (x2)

06

Kit do encosto com mecanismo

Kit de montagem: Parafusos

Utilizar os 04 furos demarcados abaixo

01
02

03
04

Passo 07: Encaixar sobre o conjunto formado no 
passo 05, o pistão (item 05) e em seguida sobre o     

pistão encaixar a base com os rodízios (item 04).

Produto Final

https://fkgrupo.com/wp-content/uploads/2020/08/Termo-de-garantia-Produtos-adquiridos-atrav%C3%A9s-do-Moldikit-Express-REV.03-Ago20.pdf

Termo de garantia: Acesse o link abaixo

Imagem meramente ilustrativa

Kit de montagem: Parafusos
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Passo 01: Poscionar as capas (item 03) a-superior e b-inferior sobre a lâmina do 
mecanismo.

a

b

Passo 02: Encaixar os clicks em ambos os lados das capas, iniciando pelo item 1. Em 
seguida introduzir a parte encaixada dentro do compartimento do encosto.

Passo 03: Finalizar a montagem do conjunto, encaixando os clicks do item 2 em ambos 
os lados das capas.

compartimento
do encosto

Como montar:

b

Passo 04: Montagem do assento e encosto:

a) Posicionar sobre uma mesa o kit de assento (item 02).
b) Incluir sobre as furações do assento os calços Ø 24mm.
c) Por último posicionar o kit de encosto (item 01) sobre o 
conjunto de assento (item 02). 

Observe que entre o item 01 e item 02, devem permanecer os calços Ø 24mm.

Passo 05: Fixar o conjunto formado no 
passo 04, com 4 arruelas lisas 1/4 e 4 

parafusos PAN PH M6x35.

Passo 06: Para finalizar, encaixar o encosto de 
cabeça (item 06) no encosto do conjunto montado 
no passo 06 e fixá-lo com 2 parafusos CHIPB cab. 

chata PHL 4x40 


