
Idade: A partir de 03 anos - 01 quadro tripé montado 
medindo 1112mm de altura, quadro 
medindo 700mm X 470mm X 9mm em MDF. 
O quadro se converte em uma mesa 
medindo 700mm X 470mm x 570mm. 
Acompanha 04 gizes coloridos, 01 apagador e 
um ‘cesto’ em plástico.
Trabalha a criatividade da criança com suas habilidades,
 ilustração e boas práticas do aprendizado da escrita 
e leitura. Acondicionado em uma caixa de papelão 
medindo 785mm X 485mm X 120mm. 

1- Confira as peças necessárias para montar o quadro ou a mesa:

01 estrutura principal pré-montada.

Obs.: para apertar os parafusos 
com ‘manípulos’, basta usar 

ambas as mão. Não é necessário 
ferramentas nem apertar excessivamente.

Havendo qual quer dificuldade, na montagem, entre em contato pelo email 
(sac@carimbras.com.br), redes sociais ou procure pelo vídeo em nosso canal no 
Youtube (www.youtube.com/carimbras). No site, na página do produto, também 
estão disponíveis informações sobre como montar, entre outras. 

Montagem, uso e conservação.

2- Para montar o quadro,
mantenha a estrutura 
principal ‘esticada’, abra em 
um ângulo suficiente para fixar 
as ‘travas’ nas laterais e 
fixe-as e o quadro como 
na imagem.

Atenção: a montagem, 
desmontagem e conversão de 
quadro para mesa e vice-versa, 
devem ser feitas por adulto.

01 quadro / tampo-mesa.

10 conjuntos de parafusos 
e roscas com manípulos.

1 ‘trava’ 
para a mesa.

1 ‘Cesto’ com 
material didático.2 ‘travas’ para 

o quadro.

3- Para montar a mesa, retire os parafusos que mantem a 
estrutura principal ‘esticada’, articule (gire) os ‘pés’ em um ângulo 
de 90º e recoloque os parafusos. Depois fixe a ‘trava’ e o quadro (como tampo, com 4 parafusos).

trava para a mesa.

encaixe
o cesto na
travessa.

QUADRO

MESA

4- Para escrever e desenhar sobre o quadro use giz escolar como os que acompanham o produto.
Não use tintas, canetas com ponta de Nylon, pincel atômico ou outros. Para apagar use o apagador 
que acompanha ou um pano macio e seco. Não use abrasivos ou produtos químico. 
Guarde este impresso, ele contém informações importantes sobre o produto.
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