
PASSO 3: 
parafusando o canto superior na lateral.

Encaixe a lateral por baixo da costa e após encaixe a base inferior PASSO 4: Encaixe os perfis conforme desenho.
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Manual de Montagem
Balcão triplo1050 Cristal com gaveta interna 

Referências: Setembro
2010

REV.:00

                       ATENÇÃO
Proteja o local onde o móvel será montado 
para evitar danos as peças.
Identifique as peças antes da montagem.

ITENS FERRAGENS

Código: 1023424

Pág. 01 de 02

F 1 F 

F 5

F 9

F 10

F 18

F 4

F 27

F 28 F 31

F 11

F 16

Dobradiça C

Parafuso autoatarraxante
Zincado brancoF40

Calço plástico
para lateral

Calço plástico
para perfil

aba frontal
da lateral

aba frontal
da lateral

PASSO 1: PASSO 2:FIXAÇÃO DO CALÇO PARA LATERAL FIXAÇÃO DO CALÇO PERFIL

A - Encostar o calço no perfil N84U 
e fixá-lo com um parafuso F40 na 
parte frontal do perfil.
OBS: fixar dois calços no perfil.

B- Fixar o calço com o auxílio de 
dois parafusos autoatarraxantes 
zincado branco F40 na lateral do 
perfil.  

vista superior

A - Encostar o calço na aba frontal 
da lateral.

B- Fixar o calço com o auxílio 
de dois parafusos autoatarraxantes 
zincado branco F40.
Repetir o mesmo procedimento 
na outra lateral.
OBS: é necessário dois calços para
cada lateral.

Observe que a
base possui
reforço

Lateral direitaPerfil N1219

Base N1212

Lateral esquerda
N1058U

Lateral direita
N1058U

90 

amassamento 

Base

F 1

F 2

Lateral direita 
N1058U 

Costa N1211A

Base N1212

 82304

Lateral 
N1058U
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Como conservar a 
Cozinha Telasul

- Limpeza: utilizar pano macio umedecido 
em água e sabão neutro;
- Nunca utilizar álcool ou produtos
abrasivos e principalmente espojas de 
aço ou qualquer material que arranhe a 
superfície;
- Evitar guardar substâncias ácidas
(sal, vinagre, limão, cebola...) em contato 
direto com o móvel;
- Recomenda-se forrar as prateleiras com 
papel ou plástico liso nas áreas de maior 
atrito.

Identificação de Portas

Termo de Garantia

Revendedor: _______________________________
Endereço: _________________________________
__________________________________________
Nota Fiscal: _______________________
Data: ___ / ___ / ___

(A ser preenchido pelo cliente)
Pág. 02 de 02

Tabela de Peças:

PASSO 8: 
na frente do móvel. Fixe o móvel na parede utilizando
F5 e F4 e após fixe o tampo sobre o móvel. 
Encaixe a gaveta.

Utilize os tapa furos F27 nas laterais e F28 

PASSO 9: MONTAGEM DA DOBRADIÇA ‘C’ 

Parafuse a dobradiça na porta com o parafuso F31 
conforme o desenho. Após, encaixe o amortecedor.

Ref: 82304

PASSO 6:
intermediaria e parafuse. 

 Parafuse os perfis, encaixe a prateleira 

PASSO 10: Fixe o puxador, conforme desenho.

F 1
Observe que 
a dobra da 
prateleira 
deve estar 
para frente.

F 2
Prateleira 
intermediaria
N1213

PASSO 7: Encaixe e parafuse os pés plásticos. 
Observe que os reforços da base devem  ficar virados 
para baixo.

Perfil s/
Calço N76

B a s e  
N1212

Pé

Reforço

F 9

Perfil 
calço 

p/ 
N84U

Obs: Antes de 
parafusar a lateral, 
encaixe a corrediça.

Tampo

F 27

F 4

F 5
F 28

F 10

É obrigatória a fixação 
do móvel na parede.

Amortecedor
(F18)

 

F31

F31

OBS: dobradiça fixada
com parafusosF 16

F 11

Puxador

Código Qtdes

N1211A
N1219
N1058U
1212
N1213
N84U
N76
N1238E
N1238D

01
02
02
01
01
01
01
01
01

Costa
Perfil
Lateral p/ calço
Base
Prateleira
Perfil p/calço
Perfil s/calço
Corrediça Esq.
Corrediça Dir.

- A TELASUL S/A oferece garantia de 1 (um) ano, sendo 90 (noventa) 
dias de garantia legal e 275 (duzentos e setenta e cinco dias) de 
garantia contratual, na linha de cozinhas de aço, para vícios ou defeitos 
de fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal 
pela loja revendedora.

- As despesas de transporte para reparo de produtos com vícios ou 
defeitos de fabricação da revendedora para a fabricante e vice-versa, 
correm por conta da TELASUL S/A.

COMO UTILIZAR A GARANTIA
- Contate a loja onde adquiriu o produto, que estará capacitada a 
orientá-lo e atendê-lo.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA  AS SEGUINTES 
OCORRÊNCIAS:
- despesas de transporte;
- transporte;
- seguro;
- montagem;
- desmontagem;
- falta de observação de qualquer informação e recomendação do 
manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- uso inadequado, falta de manutenção e limpeza ou, ainda, a utilização 
inadequada, ou não recomendada, ou em desacordo com as 
orientações fornecidas pelo fabricante quanto à conservação e limpeza;
- desgaste normal decorrente do uso;
- agentes externos: água, maresia, ferrugem, incêndio, oxidação e 
corrosão;
- utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, 
umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, 
poeira, acidez e ainda aqueles eventos ocorridos durante o transporte, 
carga e descarga e/ou agentes da natureza, bem como batidas, 
amassados ou montagem incorreta;
- instalações elétricas e hidráulicas;

IMPORTANTE
- A TELASUL/SA não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas 
que comercializam os produtos que fabrica a  assumir, em seu nome, 
qualquer outra garantia que não a constante deste certificado.

- A fabricante, TELASUL S/A, reserva-se no direito de  efetuar,
nos seus produtos, eventuais modificações que considerar 
necessárias, sem prejudicar as características essenciais.

- Os produtos são mantidos em produção por um período de
1 (um) ano, a contar da sua retirada do mercado, desde que  haja 
matéria prima, observado o disposto no artigo 32 da Lei
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). O atendimento
de fora de linha é feito por uma programação especial (consulte a 
fábrica).

- Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá 
valor se acompanhada da respectiva nota fiscal de venda.

Detalhe montagem 
corrediça gaveta interna Observar posição das 

furações da corrediça

Corredia 
Esq. N1238E

Observe que neste caso 
deve ser colocada na porta a 
dobradiça (A).

Detalhe do calço 
da dobradiça 
c o l o c a d o  n o  

Corrediça 
Dir. N1238D

C31

C31

C32



F 1

F 2

F 5

F 16

F 18

F 4

F 27

 Tampa plástica 
para parafuso F4

F 32
Dobradiça “C” 

F 11

F 31

PASSO 1:                     Posicione as laterais N1231 e N1228 
por fora e as costas N1230 e N1228 no centro. 
Identifique a posição correta dos calços para 
dobradiças, observando que a maior distância entre 
eles deve ficar para cima.

F 1

F 2

                      Encaixe as laterais e parafuse o 
conjunto. 

F1

F2

PASSO 2: PASSO 3: 

PASSO 4: PASSO 5:
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Manual de Montagem

 Paneleiro Super Alto Novitá- 87116 
 Paneleiro Super Alto Cristal - 87113 

Referências: Agosto
2011

REV.:00

                       ATENÇÃO
Proteja o local onde o móvel será montado 
para evitar danos as peças.
Identifique as peças antes da montagem.

ITENS FERRAGENS

Código: 1023446 

Pág. 01 de 02

87113
87116

                      Posicione a base inferior N1220 e a 
prateleira N1205 com a dobra dupla para cima e 
encaixe-as nas costas. 

N1205

N1231

N1205 Observe que a dobra da 
prateleira deve estar para 
frente.

  Base 
  N1205

Prateleira
N1205

                      Encaixe e parafuse as prateleiras N1205. Observe para que a dobra dupla das 
prateleiras fique sempre virada para frente do móvel, deixando a parte lisa da prateleira para cima. 

Observe que a dobra 
da prateleira deve 
estar para frente e os 
picotes de forma que 
encaixem na costa e 
laterais.

Prateleira N 1205

                      Identifique a posição correta do perfil 
N1218 e N78, encaixe-o sobre as prateleiras e 
parafuse-o. 

F1

F2

F1

F2

Perfil N 76A

Lateral Inferior
   N1228

costa inferior N1232

Lateral Inferior
   N 1228

Costa Superior  
   N1230

Lateral superior N1231

Lateral Superior 
    N1231

Perfil Frontal N1217

Perfil Superior
N1218

aba frontal
da lateral

Fixar calço com o auxílio de dois parafusos autoatarraxantes
 zincado  branco F40, é necessario dois calços para cada lateral  

Calço plástico
para lateral

Parafuso autoatarraxante
Zincado branco

F40
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Como conservar a 
Cozinha Telasul

- Limpeza: utilizar pano macio umedecido 
em água e sabão neutro;
- Nunca utilizar álcool ou produtos
abrasivos e principalmente espojas de 
aço ou qualquer material que arranhe a 
superfície;
- Evitar guardar substâncias ácidas
(sal, vinagre, limão, cebola...) em contato 
direto com o móvel;
- Recomenda-se forrar as prateleiras com 
papel ou plástico liso nas áreas de maior 
atrito.

Identificação de Portas

Termo de Garantia

Revendedor: _______________________________
Endereço: _________________________________
__________________________________________
Nota Fiscal: _______________________
Data: ___ / ___ / ___

(A ser preenchido pelo cliente)

Pág. 02 de 02

Tabela de Peças:

PASSO 7: PASSO 8:

PASSO 9: PASSO 10:

Ref: 80116

CódigoDescrição Quant. 

Lateral Inf.
Lateral Sup.

N1218
N1232

N1228
N1231

01
01

02

01
02

                      Gire o móvel na posição vertical e 
parafuse todos os componentes atrás. 

F1
F2

É obrigatório a fixação do móvel na parede.

                      Utilize o tapa furo F 27 nas laterais do 
móvel. Posicione o paneleiro na parede que será 
fixado. Verifique se está no nível e fixe-o.

Nível

F27

F32

F 27

F5

F4

F32

MONTAGEM DA DOBRADIÇA ‘C’ 
Parafuse a dobradiça na porta com o parafuso F31 
conforme o desenho. 
Após encaixe o amortecedor.

Amortecedor
(F18)

 

F31

F31

OBS: dobradiça fixada
com parafusos

F16

                        Fixe o puxador utilizando os 
parafusos F11 e as buchas plásticas F16.

Puxador

F 16

F 11

Perfil Batente N76A

- A TELASUL S/A oferece garantia de 1 (um) ano, sendo 90 (noventa) dias 
de garantia legal e 275 (duzentos e setenta e cinco dias) de garantia 
contratual, na linha de cozinhas de aço, para vícios ou defeitos de 
fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal 
pela loja revendedora.

- As despesas de transporte para reparo de produtos com vícios ou 
defeitos de fabricação da revendedora para a fabricante e vice-versa, 
correm por conta da TELASUL S/A.

COMO UTILIZAR A GARANTIA
- Contate a loja onde adquiriu o produto, que estará capacitada a orientá-
lo e atendê-lo.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA  AS SEGUINTES OCORRÊNCIAS:
- despesas de transporte;
- transporte;
- seguro;
- montagem;
- desmontagem;
- falta de observação de qualquer informação e recomendação do 
manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- uso inadequado, falta de manutenção e limpeza ou, ainda, a utilização 
inadequada, ou não recomendada, ou em desacordo com as orientações 
fornecidas pelo fabricante quanto à conservação e limpeza;
- desgaste normal decorrente do uso;
- agentes externos: água, maresia, ferrugem, incêndio, oxidação e 
corrosão;
- utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, 
umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira, 
acidez e ainda aqueles eventos ocorridos durante o transporte, carga e 
descarga e/ou agentes da natureza, bem como batidas, amassados ou 
montagem incorreta;
- instalações elétricas e hidráulicas;

IMPORTANTE
- A TELASUL/SA não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que 
comercializam os produtos que fabrica a  assumir, em seu nome, 
qualquer outra garantia que não a constante deste certificado.

- A fabricante, TELASUL S/A, reserva-se no direito de  efetuar,
nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, 
sem prejudicar as características essenciais.

- Os produtos são mantidos em produção por um período de
1 (um) ano, a contar da sua retirada do mercado, desde que  haja matéria 
p r i m a ,  o b s e r v a d o  o  d i s p o s t o  n o  a r t i g o  3 2  d a  L e i
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). O atendimento
de fora de linha é feito por uma programação especial (consulte a 
fábrica).

- Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor 
se acompanhada da respectiva nota fiscal de venda.

01

Prateleira N1205 04

Costa superior N1230

Perfil Frontal N1217 01

Ref: 87113

Cristal

Novitá

ESTES MÓDULOS NÃO POSSUEM PÉS.

C32

C30
C39

C31

C90

C99

C22

C21

Perfil Superior
Costa Inferior



F 1 F 2

F 5

F 16

F 18

F 4

F 27

 Tampa plástica 
para parafuso F4

F 32

Dobradiça “C” 

F 11

F 31

Encaixe a outra lateral e parafuse o 
conjunto.

PASSO 5: 

Lateral N1029U

F 1

F 2

Encaixe e parafuse os perfis.

Perfil sem 
calço 
N1051B

PASSO 4: 
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Manual de Montagem Dezembro
2010

REV.:01

                       ATENÇÃO
Proteja o local onde o móvel será montado 
para evitar danos as peças.
Identifique as peças antes da montagem.

ITENS FERRAGENS

Código: 1023442

Armário triplo baixo 1050 Cristal: 81185

Armário triplo baixo 1050 Novitá: 81187

Encaixe a lateral N1029U por baixo da costa N1208
e após coloque as prateleiras N1207 
parafusando o canto superior na lateral.

F 1

F 2

N1053

N1054

N1054

N1029

PASSO 3:

Lateral N1029U

Prateleira 
N1207

Costa N1208

Prateleira  N1207

Perfil p/calço N1051U

F 1

F 2

Parafuso autoatarraxante
Zincado brancoF40

Calço plástico
para lateral

Calço plástico
para perfil

aba frontal
da lateral

aba frontal
da lateral

PASSO 1: PASSO 2:

   Referência:
81185 - Cristal
81187 - Novitá

FIXAÇÃO DO CALÇO PARA LATERAL FIXAÇÃO DO CALÇO PERFIL

A - Encostar o calço no perfil N84U 
e fixá-lo com um parafuso F40 na 
parte frontal do perfil.
OBS: fixar dois calços no perfil.

B- Fixar o calço com o auxílio de 
dois parafusos autoatarraxantes 
zincado branco F40 na lateral do 
perfil.  

A - Encostar o calço na aba frontal 
da lateral.

B- Fixar o calço com o auxílio 
de dois parafusos autoatarraxantes 
zincado branco F40.
Repetir o mesmo procedimento 
na outra lateral.
OBS: é necessário dois calços para
cada lateral.
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Como conservar a 
Cozinha Telasul

- Limpeza: utilizar pano macio umedecido 
em água e sabão neutro;
- Nunca utilizar álcool ou produtos
abrasivos e principalmente espojas de 
aço ou qualquer material que arranhe a 
superfície;
- Evitar guardar substâncias ácidas
(sal, vinagre, limão, cebola...) em contato 
direto com o móvel;
- Recomenda-se forrar as prateleiras com 
papel ou plástico liso nas áreas de maior 
atrito.

Identificação de Portas

Tabela de Peças:

PASSO 6: PASSO 7:

PASSO 8: PASSO 9:

MONTAGEM DA DOBRADIÇA ‘C’ 

Parafuse a dobradiça na porta com o parafuso F31 
conforme o desenho. Após encaixe o amortecedor.

Obs: dobradiça fixada
com parafusos

F31

F31

Nível

F27

F32
F 5

F 32
F 4

  
Caso a cozinha tenha módulos de canto, inicia-se a montagem por eles. 
Caso a cozinha tenha paneleiros observe a altura antes de fixar os aéreos.
Utilize o tapa furo F27 na lateral do móvel.
Utilize o nível para alinhar o móvel antes de fixá-lo
É obrigatório a fixação do móvel na parede.
Fixe o móvel na parede utilizando os parafusos F4 e as Buchas plásticas 
F5 e após encaixe F32 sobre os parafusos F4, para dar acabamento 
perfeito.

                       Fixe o puxador utilizando os parafusos 
F11 e as buchas plásticas F16.

F 16

F 11

Puxador

F16

                     Colocação das dobradiças (C)

Dobradiça (C)

Ref: 81185_Cristal

Ref: 81187_Novitá
Cód.

Perfil s/calço
Perfil p/calço
Costa
Lateral p/calço
Prateleira

N1051B
N1051U
N1208
N1029U
N1207

01
01
01
02
02

Qde.

Termo de Garantia

Revendedor: _______________________________
Endereço: _________________________________
__________________________________________
Nota Fiscal: _______________________
Data: ___ / ___ / ___

(A ser preenchido pelo cliente) Pág. 02 de 02

- A TELASUL S/A oferece garantia de 1 (um) ano, sendo 90 (noventa) dias 
de garantia legal e 275 (duzentos e setenta e cinco dias) de garantia 
contratual, na linha de cozinhas de aço, para vícios ou defeitos de 
fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal pela 
loja revendedora.

- As despesas de transporte para reparo de produtos com vícios ou 
defeitos de fabricação da revendedora para a fabricante e vice-versa, 
correm por conta da TELASUL S/A.

COMO UTILIZAR A GARANTIA
- Contate a loja onde adquiriu o produto, que estará capacitada a orientá-lo 
e atendê-lo.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA  AS SEGUINTES OCORRÊNCIAS:
- despesas de transporte;
- transporte;
- seguro;
- montagem;
- desmontagem;
- falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual 
de uso do produto que acompanha este certificado;
- uso inadequado, falta de manutenção e limpeza ou, ainda, a utilização 
inadequada, ou não recomendada, ou em desacordo com as orientações 
fornecidas pelo fabricante quanto à conservação e limpeza;
- desgaste normal decorrente do uso;
- agentes externos: água, maresia, ferrugem, incêndio, oxidação e 
corrosão;
- utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade 
excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira, acidez e 
ainda aqueles eventos ocorridos durante o transporte, carga e descarga 
e/ou agentes da natureza, bem como batidas, amassados ou montagem 
incorreta;
- instalações elétricas e hidráulicas;

IMPORTANTE
- A TELASUL/SA não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que 
comercializam os produtos que fabrica a  assumir, em seu nome, qualquer 
outra garantia que não a constante deste certificado.

- A fabricante, TELASUL S/A, reserva-se no direito de  efetuar,
nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, 
sem prejudicar as características essenciais.

- Os produtos são mantidos em produção por um período de
1 (um) ano, a contar da sua retirada do mercado, desde que  haja matéria 
p r i m a ,  o b s e r v a d o  o  d i s p o s t o  n o  a r t i g o  3 2  d a  L e i
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). O atendimento
de fora de linha é feito por uma programação especial (consulte a fábrica).

- Esta garantia é válida para todo o território nacional e somente terá valor 
se acompanhada da respectiva nota fiscal de venda.

C38

C38

C37

C28

C28

C27
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86043 / 86044

Referências:

ATENÇÃO:
 Proteja o local onde o 
móvel será montado, para 
evitar danos às peças. 

Identifique as peças 
antes de iniciar a montagem. 

F 1

F 2

F 5

Encaixe as prateleiras inferior e superior 
nas laterais e parafuse o conjunto. 

Posicione as laterais no sentido indicado pelas setas.

Passo: 02Passo: 01

Passo: 03

       3 A - Fixe em baixo a corrediça plástica para vidro através da 
fita duplaface (retirar película da fita) que já está na corrediça. 

       3 B - Encaixe os vidros na corrediça já fixada no móvel junto com a 
corrediça  superior. Após fixe a corrediça superior pressionando-a. 

F1

F2

F 27

Costa | lateral
N1030B

Prateleira Inferior 
N1205

Corrediça plástica
670mm

3A

3B

       Observe que a aba da corrediça 
deve ficar para fora do móvel, sendo 
fixada em cima e em baixo.

Aba da corrediça 

Prateleira Superior
N1205

TELASUL S.A.  -  Entroncamento das Rodovia RSC/470, km 222,300 e RSC/453, km 101,100  -  Cx. Postal 36  -  CEP 95720-000  -  Garibaldi - RS  -  Fone 54 3463 9444  -  Fax 54 3463 8316  -  www.telasul.com.br  -  

 Tampa plástica 
para parafuso F4

F 4

F 32

Armário Nicho Horizontal Cristal

Cód: 1011458FERRAGENS:



- Para limpeza, utilizar sempre um 
pano macio umedecido em água e 
sabão neutro;

- Nunca usar álcool ou produtos 
abras ivos  e  p r inc ipa lmente  
esponjas de aço ou qualquer 
material que arranhe a superfície;

- Evitar guardar substâncias ácidas 
(sal, vinagre, limão, cebola,...) em 
contato direto com o móvel;

-  Recomenda -se  f o r r a r  as  
prateleiras com papel ou plástico 
liso nas áreas de maior atrito.

Como Conservar a
Cozinha Telasul

F 4F 4F 5F 5

Passo: 04

Utilize o tapa furo F27 nas laterais do módulo e fixe-o na parede.

86043
Com Vidro.

86044
Sem Vidro.

F 27F 27F 27F 27

TELASUL S.A.  -  Entroncamento das Rodovias RSC/470, km 222,300 e RSC/453, km 101,100  -  Cx. Postal 36  -  CEP 95720-000  -  Garibaldi - RS  -  Fone 54 3463 9444  -  Fax 54 3463 8316  -  www.telasul.com.br  -  

F 32F 32

F 32F 32

Tabela de Peças

Prateleira
Descrição

Lateral

N1205

N1030B
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   01

Cód Qtde

Termo de Garantia

Revendedor: _______________________________
Endereço: _________________________________
__________________________________________
Nota Fiscal: _______________________
Data: ___ / ___ / ___

(A ser preenchido pelo cliente)
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- A TELASUL S/A oferece garantia de 1 (um) ano, sendo 90 (noventa) dias 
de garantia legal e 275 (duzentos e setenta e cinco dias) de garantia 
contratual, na linha de cozinhas de aço, para vícios ou defeitos de 
fabricação, cujo prazo inicia a partir da data de emissão da nota fiscal 
pela loja revendedora.

- As despesas de transporte para reparo de produtos com vícios ou 
defeitos de fabricação da revendedora para a fabricante e vice-versa, 
correm por conta da TELASUL S/A.

COMO UTILIZAR A GARANTIA
- Contate a loja onde adquiriu o produto, que estará capacitada a orientá-
lo e atendê-lo.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA  AS SEGUINTES OCORRÊNCIAS:
- despesas de transporte;
- transporte;
- seguro;
- montagem;
- desmontagem;
- falta de observação de qualquer informação e recomendação do 
manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- uso inadequado, falta de manutenção e limpeza ou, ainda, a utilização 
inadequada, ou não recomendada, ou em desacordo com as orientações 
fornecidas pelo fabricante quanto à conservação e limpeza;
- desgaste normal decorrente do uso;
- agentes externos: água, maresia, ferrugem, incêndio, oxidação e 
corrosão;
- utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, 
umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira, 
acidez e ainda aqueles eventos ocorridos durante o transporte, carga e 
descarga e/ou agentes da natureza, bem como batidas, amassados ou 
montagem incorreta;
- instalações elétricas e hidráulicas;

IMPORTANTE
- A TELASUL/SA não autoriza pessoa ou entidade, incluindo as lojas que 
comercializam os produtos que fabrica a  assumir, em seu nome, 
qualquer outra garantia que não a constante deste certificado.

- A fabricante, TELASUL S/A, reserva-se no direito de  efetuar,
nos seus produtos, eventuais modificações que considerar necessárias, 
sem prejudicar as características essenciais.

- Os produtos são mantidos em produção por um período de
1 (um) ano, a contar da sua retirada do mercado, desde que  haja matéria 
p r i m a ,  o b s e r v a d o  o  d i s p o s t o  n o  a r t i g o  3 2  d a  L e i
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). O atendimento
de fora de linha é feito por uma programação especial (consulte a 
fábrica).


