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FICHA TÉCNICA TECHNICAL FILE

P2.20PF
PROTEÇÃO DE DUCHE DE CORRER, COM VIDRO FIXO E PORTA
SLIDING SHOWER SCREEN, WITH FIXED GLASS AND DOOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

- VIDRO TEMPERADO DE 8 MM DE ESPESSURA
- 8 MM THICK TEMPERED GLASS
- VIDRO TRANSPARENTE
- CLEAR GLASS
- FIXADORES/ACESSÓRIOS AÇO INOX AISI 304
- AISI 304 INOX STAINLESS STEEL HINGES/FIXER/HARDWARE
- CALHAS/CANTONEIRAS ALUMÍNIO REFORÇADO - RAILS/ANGLE BRACKET REINFORCED ALUMINUM
- ACABAMENTO ESCOVADO OU POLIDO
- POLISHED FINISH OR BRUSHED FINISH
- PERFIS DE ISOLAMENTO EM PVC
- PVC SHOWER DOOR SEAL

DESENHO TÉCNICO (MEDIDAS EM MM) TECHNICAL DRAWING (MEASUREMENTS IN MM)

2000

900

748

750/800

1000/1300/1600
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P2.20PF

FICHA TÉCNICA TECHNICAL FILE

RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO
INSTALLATION RECOMENDATIONS

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Antes de instalar um resguardo, deve assegurar que a superficie
que o vai receber se encontra perfeitamente nivelada.
Marque na parede os furos para instalar os perfis de inox.
Coloque o vidro nos respetivos perfis.

PARA MONTAGEM SEGUIR INDICAÇÃO DO DESENHO
FOR ASSEMBLY FOLLOW THE INDICATIONS OF THE DRAWING

Before installing a screen, ensure that the surface that will receive
the screen is perfectly leveled.
Mark holes on the wall to install the stainless steel profiles.
Place the glass on their profiles.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO
CLEANING AND MAINTENANCE
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É aconselhavel fazer uma limpeza periódica do resguardo para
retirar possíveis resíduos provenientes da água. Na limpeza
frequente, deverá utilizar um pano ou uma esponja macia, com
água e detergente não abrasivo. A utilização de detergentes
agressivos poderá danificar o acabamento superficial, bem como
prejudicar o bom funcionamento do resguardo.
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It is advisable to do periodic cleanings of the screen to remove
water particules residues. In every day cleaning, you can use a
cloth or sponge with water and a non-abrasive detergent. The use
of agressive detergents may damage the surface finishing, as well
as harm the proper functionig of the screen.

GARANTIA WARRANTY
A WE dá garantia a todos os seus produtos em caso de defeitos de
fabrico, como se indica a seguir:
Garantia de 2 anos para os resguardos
A WE dá garantia a todos os seus produtos em caso de defeitos de
fabrico, como se indica a seguir:
Garantia de 2 anos para as banheiras
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DADOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA
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REFERÊNCIA
REFERENCE

DESCRIÇÃO
DESCRIPTION
CALHA/GUIA
RAIL/LEADER
RODÍZIO INFERIOR
LOWER SWIVEL
PUXADOR PORTA
DOOR HANDLE
VEDANTE SILICONE
SILICON SEAL
PORTA VIDRO
GLASS DOOR
TIRANTE
TETHER
RODÍZIO SUPERIOR
TOP SWIVEL
VIDRO FIXO
FIXED GLASS
CALHA
RAIL

Para poder fazer uso desta garantia, conserve a factura, juntando-a
a este documento.
A garantia dá direito à substituição gratuita das partes que, por
defeitos de fabrico, causem um funcionamento irregular, sempre
que não tenha provocado por mau uso, erro de manutenção,
instalação irregular, montagem por pessoas não qualificadas ou
causas de força maior.
Os produtos defeituosos devem ser enviados para a WE com
portes pagos pelo expedidor, juntando este documento de garantia
e a cópia da factura de compra, onde serão imediatamente
substituídos e enviados com portes suportados pela WE.
O incumprimento destas condições anulará imediatamente a garantia.
A presente garantia exclui qualquer responsabilidade sobre as consequências
derivadas de defeitos de uso ou instalação dos produtos WE
WE guarantees all its products in case of manufacturing defects, as follows:
2 year warranty for bathtub.
Warranty grants the right of free replacement of parts that cause
an irregular operation due to manufacturing defects, in every cases
in which malfunction is not caused by incorrect use, maintenance
errors, irregular installation, assembly made by unqualified people
or reasons of force majeure.
Defective products must be sent to WE, with shipping expenses
borne by the sender – this warranty document and a copy of the
purchase invoice must be attached to the package – where the
products will be promptly replaced and send back with shipping
expenses borne by WE.
Non-compliance of this conditions will render the warranty null and void.
This warranty excludes any liabilities on the consequences arising
from use or installation defects of WE products.
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