


MONTAGEM DA TORRE

PASSO 1
Insira no bastidor as pernas ajustáveis com os 
rodízios ou as placas base.

Trave os rodízios, fazendo pressão máxima na 
patilha do travão. 

A placa base não permite a movimentação da Torre.

PASSO 2
Coloque dois braços horizontais a ligar os dois 
bastidores, com os ganchos virados para fora.

A escada deve apresentar-se do lado esquerdo, 
quando vista frontalmente do exterior da Torre.

 PASSO 3
Coloque quatro braços diagonais.

A secção base está completa. Se necessário, regule 
os ajustadores dos rodízios / placas base para colocar 
a torre numa posição perfeitamente vertical, rodando
o anel superior da perna ajustável no sentido contrário 
dos ponteiros do relógio.
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PASSO 4
Antes de prosseguir, coloque 4 estabilizadores na 
base da Torre. Retire o pino de fixação para estender a 
perna ajustável respetiva e volte a colocá-lo depois do 
estabilizador estar ajustado ao solo.

Coloque uma plataforma no degrau mais baixo. 
Será removida no Passo 5.

Adicione mais dois bastidores. Os pinos de segurança 
devem estar engatados. Trave-os depois de inserir os 
bastidores. A posição da escada deve ser coincidente 
com a do bastidor inferior.

Coloque uma plataforma com porta, três degraus acima 
da plataforma inferior.

PASSO 5
Sentado na plataforma com porta, coloque 
dois braços horizontais.

Coloque quatro braços diagonais.

Remova a plataforma inferior.

PASSO 6
Adicione mais dois bastidores. Os pinos de segurança 
devem estar engatados. Trave-os depois de inserir os 
bastidores. A posição da escada deve ser coincidente 
com a do bastidor inferior.

Coloque uma plataforma com porta, quatro degraus 
acima da plataforma inferior.

Sentado na plataforma com porta, coloque dois braços
horizontais.

Coloque quatro braços diagonais.
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PASSO 7
GUARDA CORPO 

Adicione dois bastidores de dois degraus. Os pinos de 
segurança devem estar engatados. Trave-os depois de 
inserir os bastidores.

Coloque uma plataforma lisa (lado direito), e uma 
plataforma com porta (lado esquerdo) junto da escada, 
quatro degraus acima da plataforma inferior.

Sentado na plataforma com porta, coloque dois 
corrimões, com os ganchos virados para fora.

Coloque o rodapé dobrável.

TORRES DE LARGURA SIMPLES
O processo de montagem para Torres de Largura Simples 
é muito semelhante às de largura dupla, exceto:

É apenas usada uma plataforma com porta no topo 
(área de trabalho).

São requeridos dois braços horizontais e dois braços 
diagonais para a secção superior simples.

A montagem da secção de Guarda Corpo é igual.

A secção de Guarda Corpo pode ser também montada 
usando quatro braços horizontais em vez de dois 
corrimões. Ver detalhe.

DESMONTAGEM DA TORRE
Para desmontar a Torre, proceda de forma 
inversa às instruções de montagem.

ESTABILIZADORES
Os estabilizadores devem ser usados sempre que 
uma secção superior for adicionada à secção base 
(exceto secção de Guarda Corpo).
Ajuste os estabilizadores de forma a obter uma 
largura na base com 1/3 da altura da Torre, no mínimo.
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