
INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DA COIFA

Essa instrução irá guiá-lo na instalação da Coifa e Suporte da Coifa para os Fornos Skymsen.

Recomendamos que a instalação seja feita por profissionais qualificados.

COIFA       SUPORTE DA COIFA

O Suporte da Coifa deve ser fixado a parede u lizando parafusos conforme diagrama abaixo. O Suporte é acompanhado 
de oito parafusos com arruela de pressão para a fixação das chapas do suporte da coifa e seis parafusos para a fixação 
do suporte na parede.

A coifa deverá então ser encaixada no suporte através dos pontos A (na coifa) e B (no suporte).

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Chapa do suporte da coifa



A Coifa também deverá ser posicionada conforme imagens abaixo.



- Essa instalação NÃO É GRATUITA, sendo as despesas de mão de obra e acessórios por conta do consumidor.

- É de intera responsabilidade do consumidor toda e qualquer preparação do local para a intalação da coifa, que inclui 
alvenaria, acabamentos de gesso, instalação de rede elétrica, móveis, tubulação do tudo e da saída de ar, bem como 
suas adaptações.

- A Skymsen não se responsabiliza por acidentes causados por uma instalação que não tenha sido feita de acordo com 
as informações con das nesse manual.

- A coifa deve ser instalada em uma parede plana e ver cal. Paredes laterais ou armários devem estar a pelo menos 50 
mm de distância da coifa.

- ALÉM DESTAS EQUIPAMENTOS, FABRICAMOS UMA LINHA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS. CONSULTE SEU REVENDEDOR.
- ESTE PRODUTO CONTA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPRESENTANTES E REVENDEDORES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.
- DEVIDO À CONSTANTE EVOLUÇÃO DOS NOSSOS PRODUTOS, AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS PODEM SER MODIFICADAS

SEM AVISO PRÉVIO.
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