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Captando novas Ideias

Suporte TV Universal
Alumínio 

INSTALAÇÃO:
Fixe as Buchas de Sustentação em furações apropriadas existentes na 
parte traseira do televisor/monitor. As Buchas deverão ser fixadas nas 
furações superiores, conforme a figura abaixo. U�lize para isto, os parafu-
sos que acompanham o kit do suporte. Caso estes parafusos não sejam 
compa�veis com o televisor/monitor, providencie parafusos adequados.

FIXAÇÃO PAREDE:
- Para facilitar a fixação do suporte, u�lize o “Gabarito” que o acompanha.
- Iden�fique a furação existente no televisor/monitor e u�lize o gabarito 
para fazer a marcação da mesma na parede, onde o suporte será fixado. 
Preferencialmente, ao fazer as furações na parede, não u�lize o módulo 
MARTELETE da furadeira para não causar folgas nos furos.
- Para a fixação na parede u�lize a furação central, u�lize os dois (2) 
parafusos e buchas que acompanham o suporte.

Bucha de Apoio

Obs: A bucha de apoio possui �ta 
dupla face para facilitar a �xação na 
parte traseira do televisor.

Bucha de 
Sustentação
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Base de alumínio
Alta resistência

TV

Parede Bucha de Nylon S-8

Base de Alumínio Industrial

Utilize as furações laterais 

Encaixe da Bucha de 
Sustentação

Bucha de apoio
Traseira com �ta dupla

Encaixe 
da Bucha de 
Sustentação

Encaixe da Base 
de Alumínio

Parafuso
5.0x45mm

INSTALAÇÃO:  
Parte 2

RESULTADO DA INSTALAÇÃO:  
Após a fixação de todos os componentes, encaixe aos parafusos fixados a 
parede, as Buchas que encontram-se fixadas na parte traseira do 
televisor/monitor. Veja abaixo. 

IMPORTANTE: Cer�fique-se que as buchas e parafusos ficaram 
presos firmemente à parede, a fim de evitar possíveis acidentes. Em 
caso de fixação onde a estrutura e/ou reboco da parede não são 
totalmente resistentes ou confiáveis, u�lize parafusos passantes 
(parafusos que atravessem a parede) e fixe-os com porcas. Estes itens 
não acompanham o produto.

CARACTERÍSTICAS:
- Suporte de TV Parede
- Visão Frontal Fixo
- Carga Máxima de 60 kg
- Desenvolvido em Alumínio Industrial
- Garan�a 1 Ano
- Al�ssima Resistência
- Não Enferruja
- Mantém a TV perto da parede
- Para TV's e monitores compa�veis com qualquer padrão de fixação 
(VESA, etc), até 55”.
- Fácil instalação.

ITENS INCLUSOS:
A Suporte de TV Parede, alta resistência
B Bases de alumínio industrial 
C Kit parafusos 
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OBS.: Imagens somente da “Base de Sustentação”, a fim de facilitar a 
visualização e entendimento da fixação do suporte na parede.

OBS.: Alguns modelos SAMSUNG requerem parafusos especiais não 
inclusos. 

Base de alumínio
Alta resistência


