manual de instalação

sonatta.
Bancadas Sonatta:
Sonatta

Sonatta com mesa
esquerda ou direita

Acessórios Sonatta:
Prancha e
Grelha e
prancha lavabo
grelha lavabo

Bandeja interna

Sonatta Lavabo

Bandeja interna
apoio

Sonatta Lavabo com
mesa esq. ou direita

Bandeja interna
glass

A Sonatta contempla os seguintes itens:

a. Bancada em porcelanato

b.

a.

b. Adapatador para sifão nacional.

c.

c. Grapa de aço e cunhas.
d. Acessórios Sonatta (opcional).

d.

e.

e. Medalha de autenticidade: Officina Portobello | Jader Almeida.

Você vai precisar de:

montadores
especializados e EPIs.
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pistola de cola PU MS,
esmerilhadeira e serra copo
diamantada de Ø20mm e
de Ø30mm.

lápis, trena, régua de
nível, nível laser, marreta

pano, sabão ou
detergente neutro.

As bancadas Sonatta foram desenvolvidas para paredes de alvenaria. Ao utilizar outro tipo de
parede, é importante a criação de reforços, solicitar o peso do produto para o SAC 0800 648 2002.

Montagem passo a passo:

15,5

Os acessórios Sonatta foram criados para serem utilizados em conjunto com as bancadas Sonatta.
A garantia de resistência da parede é de responsabilidade do cliente e deve atender
aos critérios de resistência mínimos estabelecidos na normativa oficial brasileira
NBR 15.575-4.
Antes de começar a instalação da bancada, a parte hidráulica deverá estar preparada.
A válvula utilizada nas cubas Sonatta possui diâmetro de 1 1/4” e adaptador para utilizar com sifões
menores de 7/8”.
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01. Abra a embalagem e

retire os produtos com cuidado.
Coloque-os sobre uma superfície
limpa e plana.

02. Posicione o nível na altura
final desejada, marque uma linha
15,5cm abaixo. Indicamos altura
final das cubas com 90cm.

03.

Tranfira as marcações
do posicionamento das grapas,
existentes na parte inferior da
bancada, para a parede.

A válvula da Sonatta possui exclusiva tampa de porcelanato com abertura tipo click que pode ser
desrosqueada para a limpeza.
Para limpeza do porcelanato, vidro, madeira e inox, utilize pano macio e sabão ou detergente
neutro diluído em água. Enxágue com água limpa e seque com pano limpo e macio.
Não utilize o lado abrasivo da esponja para a limpeza.
* Os acessórios são resistentes a respingos de água e a umidade, porém não devem
ficar submersos.
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04. Para revestimento

cerâmico faça primeiro furos
com serra copo diamantada e
esmerilhadeira Ø3cm (borrifando
água); para a alvenaria utilize
serra copo de Ø2cm e faça furos
com profundidade de 8cm.

07. Passe cola PU MS entre
a grapa e a bancada, limpe o
excesso e aguarde 24h sem
uso para secar. Após faça as
ligações hidráulicas do sifão e
torneira.

05.

Apoie a bancada
nas grapas e verifique o nível

08.

09. Para a bandeja interna

Os acessórios Sonatta
possuem deslizadores em
acrílico, eles servem para
proteger os acessórios e
as bancadas e facilitar o
deslizamento das peças e
não devem ser retirados.

10. Para a bandeja interna
glass: encaixe o vidro na
base da bandeja.
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06.

Encaixe as grapas no
furo com auxílio de uma marreta
e deixe-as levemente inclinadas
para cima.
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da bancada e, se necessário,
ajuste-o com as cunhas.

apoio: faça a montagem
rosqueando a haste do prato
na base da bandeja.

