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Instruções de Instalação de Pés 
e Desmontagem para Reciclagem 
das Mesas Everywhere Post Leg (P)  

Peças incluídas:

Opções de Superfície de TrabalhoA

B Opção Post Leg (2 pares)

C D EParafusos Panela 
Auto Atarraxantes (40)

Parafusos 
Máquina  (4)

Arruela 
Dentada (4)

Apenas para Tampos de MDF Pintado

Ferramentas Necessárias:

Bit para parafusadeira 
Ponta Philips n.2

Parafusadeira Óculos de Proteção

Hardware Pack
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1. Alinhe os furos nos pés Post Leg (B) com os    
    furos mais externos da superfície de trabalho (A).

2. Instale 8 parafusos panela auto atarraxantes 
     (C) em cada pé (laminado de alta pressão +  
     madeira) ou 7 parafusos panela em cada pé 
     (C) (MDF pintado). 

3. Para uso em tampos de MDF pintado, use (D) 
     + (E) nos locais onde houver uma inserção no 
     padrão de furos.
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Instruções de Montagem:

Desmontagem para Reciclagem:
Identi�cação e Separação de Materiais:
Onde possível, componentes de plástico estão marcados com os códigos de reciclagem ASTM. Utilize 
esses códigos para identi�car o tipo de material para reciclagem. Componentes sem marcação devem ser 
tratados como plásticos mistos. Metais ferrosos podem ser identi�cados através do uso de um ímã 
pequeno para reciclagem. Metais sem teor de ferro devem ser separados e reciclados separadamente.
Para desmontar o produto, reverta os passos, do 3 ao 1.
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