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Visão Geral

Antes de começar
Este po de sistema foi projetado para uma instalação rápida e simples, no qual o próprio cliente pode
realizar. Alguns acessórios para a instalação são inclusos no kit, como parafusos, buchas, dois suportes
para a pá giratória e, em alguns casos, o cliente pode acrescentar o adaptador 45º para a instalação em
alguns pos de super cies.
.

É necessário saber entender se o muro ou cerca possui altura mínima de 1,80m, condição na qual o sistema se demonstra mais eﬁcaz.
.

O Rollercat possui possui um design discreto e arrojado deixando seu ambiente externo muito mais bonito que o sistema convencional de redes.
.

Os kits RollerCat foram formatados para atender diversos posde tamanhos de muros e cercas, com
opções de 1 a 60 metros lineares, as barras com pás giratórias possuem tamanho padrão de aprox. 2
metros, e podem ser cortadas para se adaptarem a trechos menores de muros ou portões.
.

Leia o manual, adicione poucas ferramentas e pronto, sua casa estará protegida em alguns passos contendo a fuga dos ga nhos.
.

Se você er alguma dúvida, leia o manual de instalação Rollercat, e se mesmo assim as questões permanecerem, escreva para nós que iremos te ajudar!
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Introdução

Vamos começar
O gato é um dos animais mais ágeis e ﬂexíveis do nosso planeta e com essas competências ﬁca fácil de
escapar através dos muros e cercas de nossas casas. E é para isso que existe o RollerCat®, que inibe
completamente a ação dos felinos fujões.
.
O sistema foi pensado mecanicamente para impedir o úl momovimento do gato ao tentar sair de sua
casa, com um mecanismo de pás giratórias, o gato não possui apoio para con nuara fuga e passar para o outro lado do muro ou cerca.
.
Clientes pelo Brasil e pelo mundo tem optado por esse pode sistema, uma vez que não u la grades
ou telas, deixando seus animais com uma sensação de mais liberdade.
.
Com materiais leves e de alta qualidade, os produtos RollerCat®, possuem garan ade 2 anos contra
defeitos de fabricação, deixando você seguro de estar adquirindo um produto de alta qualidade.

.
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Segurança

Instruções de segurança
>>> O sistema possuí diversas peças pequenas que podem ser engolidas por crianças, por isso, mantenha todo o kit desmontado fora do alcance de crianças e animais domés os.
.

>>> Não coloque peso excessivo ou permita que pessoas se pendurem no sistema quando instalado.
O sistema foi preparado pensando nas caracterís as de peso e altura de um gato.
.

>>>U lie os Equipamentos de proteção individual ao realizar as instalações, como óculos, protetor
auricular e outros itens de segurança necessários na hora da instalação.

.

>>>O sistema deve ser instalado sempre por um adulto com condições motoras normais para a realização da operação. Por u liar ferramentas de perfuração e corte o sistema nunca deverá ser instalado
por crianças podendo haver acidente grave ou riscos de morte.
.

***Ítens não inclusos no kit, a empresa não comercializa equipamentos de proteção individual.
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Recomendações

Há um passo da instalação
Antes mesmo de instalar o sistema RollerCat® em sua propriedade, é necessário entender que existem
diversas variáveis além dos muros ou cercas que facilitam a fuga do seu ga nho. ocê deverá checar
todos esses itens auxiliadores de fuga, como por exemplo uma árvore ao lado do muro que o ga nho
consegue escalar, ou até mesmo uma lata de lixo ou condensadores de ar condicionado que servem
como um degrau a mais para o gato conseguir impulso. Cheque também a possibilidade dos gatos estarem saindo por outras brechas do quintal, pois o RollerCat® foi criado exclusivamente para proteger
muros e cercas com pelo menos 1,80m de altura.
.

Lembre-se que para garan r a ﬁcácia máxima do produto é necessário criar uma barreira conon nua do
RollerCat® sem nenhuma brecha que o gato possa encontrar, é importante combinar a instalação do
RollerCat® com outras metodologias de contenção para que o sistema seja ainda mais eﬁcaz.
.

A RollerCat® entende que cada propriedade possui áreas diferentes e cada gato possui habilidades diferentes, isso signiﬁca que não conseguimos lhe dar a garann a de que seuaga nho nãoá fugir. O sucesso do plano dependerá de como você irá u liar o produto, e como você irá associar outros meios
de contenção de fuga a este produto, como a remoção de objetos e facilitadores de impulso que ﬁcam
próximo aos muros, dando maior facilidade a fuga dos ga nhos.
.

Até hoje nenhuma das cidades do Brasil necessitou de autorização prévia da prefeitura para a instalação desse sistema nos muros, mas caso haja dúvida orientamos que entre em contato com a prefeitura
de sua cidade para veriﬁcar a regulamentação local.
.
.
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Medições

Medindo o perimêtro
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Lembre-se de cortar o perﬁl de alumínio
somente depois de ter posicionado e instalado os perﬁs anteriores, pois o comprimento pode sofrer algum tipo de variação nas emendas dependendo de como você irá posicionar as bases ﬁxadoras.
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Ferramentas

Escolhendo ferramentas
U lie os Equipamentos de proteção individual ao realizar as instalações, como óculos, protetor auricular e outros itens de segurança necessários na hora da instalação.
***As ferramentas abaixo não estão inclusas no kit RollerCat®

1. Broca 6mm para concreto, madeira ou ferro, dependendo da super cie que seá a base;
2. Trena;
3. Lápis ou caneta;
4. Arco com serra;
5. Martelo de borracha;
6. Chave com ponta phillips ou parafusadeira com ponteira Phillips;
7.Chave de fenda normal ou parafusadeira com ponteira Fenda;
8.Furadeira;

.
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Ítens do kit

Conhecendo as peças
>>> Perﬁl de alumínio (1)
>>> Base ﬁxadora (2)
>>> Tampa da base ﬁxadora (3)
>>> Esferas (4)
>>> Hastes auxiliares (5)
>>> Buchas 6mm de ﬁxação para alvenaria (6)
>>> Parafusos 6mm para alvenaria (7)
>>> Parafusos para madeira (8)
>>> Suporte Angular (9)
>>> Parafuso do Suporte angular (10)
>>> Parafuso da trava da tampa (11)

.

(7)

(1)

(10)
(9)

(8)
(3)
(2)

(11)
(6)
(5)
(4)
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+Eficiência

Seu muro precisa do suporte angular?
Se o seu muro possui uma espessura inferior a 10 cm, ou se a instalação for feita em um portão de madeira, recomendamos que compre também o suporte angular.
.

O suporte angular aumenta também a distância da super cie de apoio do felino, diﬁcultando ainda mais
a fuga do ga nho.
.
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Instalação

Passo 1
Parte 1: Posicione a base ﬁxadorra (2) na super cie desejada, e m que os furos com o próprio parafuso
de ﬁxação (7). Deixando as cavidades esféricas alinhadas com o muro, pois é ali que será encaixado as
hastes auxiliares com as esferas que permi á o sistema giratório funcionar.
.
Parte 2: Com a furadeira e a broca de 6mm faça os furos na super ciee insira as buchas de 6mm. Posicione a base sobre os furos, insira os parafusos na super ciee aperte bem de modo que a base ﬁque
bem ﬁrme na super cie.
.
.
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Instalação

Passo 2
Posicione as hastes auxiliadoras (5) dentro do furo do perﬁl de alumínio (1), e com o auxílio de um martelo de borracha bata levemente com várias repe ões até que a haste (5) entre por completo no furo
do perﬁl (1).
.
Evite u liar martelo metálico, ou quando usar proteja as hastes auxiliares (5) com um pano. Faça sempre movimentos leves para que a haste auxiliar (5) não quebre no interior do perﬁl de alumínio (1) fazendo com que a peça seja inu liada. A RollerCat® não se responsabiliza pela quebra do material em
caso de mal uso ou procedimentos de instalações inadequados.
.
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Instalação

Passo 3
Depois de ﬁxar a haste auxiliar (5) no perﬁl de alumínio (1), encaixe a esfera (4) e veriﬁque se ela gira livremente.
.
Após encaixar a esfera (4) em uma das hastes auxiliares (5), apoie o conjunto sobre a cavidade esférica
da base ﬁxadora (2), em seguida apoie a outra extremidade do perﬁl de alumínio (1) no muro para posicionar a outra base ﬁxadora (2).
.

IMPORTANTE: Deixe 1mm de espaço entre a esfera (4) e o rebaixo da has. (5) para que o. conjunto gire livremente. Após posicionar a outra
te auxiliar
base ﬁxadora (3) marque os locais dos furos com o auxílio do próprio parafuso 6mm para alvenaria (7).
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Instalação

Passo 4
Re e o perﬁl de alumínio (1) e repita o procedimento do passo 1.

.

“Com a furadeira e a broca de 6mm faça os furos na super ciee insira as buchas de 6mm. Posicione a
base sobre os furos, insira os parafusos na super ciee aperte bem de modo que a base ﬁque bem ﬁrme na super cie”
.
.
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Instalação

Passo 5
Posicione o perﬁl de alumínio (1) já montado com a haste auxiliar (5) e a esfera (4) na base ﬁxadora (2),
após isso coloque a tampa da base ﬁxadora (3) e gire o perﬁl de alumínio para veriﬁcar se ele está realizando o movimento de rotação livremente. Após isso iremos para o passo 6 para dar con nuidadea
instalação dos outros perﬁs de alumínio (1).
.
.
.
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Instalação

Passo 6
Repita o passo 2 para preparar o próximo perﬁl de alumínio com sua haste auxiliar.
.
.
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Instalação

Passo 7
Após preparar o perﬁl de alumínio (1) com a haste auxiliar (5), coloque uma esfera dentro da base ﬁxadora (2) que foi instalada anteriormente, encaixe a haste auxiliar (5) na esfera e posicione a outra base
ﬁxadora (3) na outra extremidade do perﬁl de alumínio (1) para poder marcar a posição correta, com o
auxílio do parafuso 6mm para alvenaria (7), marque os furos e repita a “parte 2” do “passo 1”.
.

Atenção: Para a instalação do úl mo perﬁl de alumínio (1) p a o fechamento do perímetro você precisará cortá-lo, então cer ﬁque-s de e u ar um arco com serra bem aﬁado para evitar rebarbas e dê
um acabamento com uma lixa própria para ferro ou alumínio para evitar rebarbas.
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Instalação

Passo 8
Agora, aﬁm de fechar todo o perímetro da cerca ou muro, comece a instalar o conjunto nas outras partes. Cer ﬁque-s de deixar as bases ﬁxadoras (2) bem próximas uma da outra, evitando assim brechas
para o animal escapar.
.
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Instalação

Passo 9
Após colocar todos os conjuntos e fechar todo o perímetro, acople todas as tampas das bases ﬁxadoras (3) nas bases ﬁxadoras (2) e trave elas com os parafusos pequenos aﬁm de evitar que ela se solte
ao receber uma pressão dos animais em tenta a de fuga.
.
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Instalando o sistema com o suporte angular
Algumas paredes ou super ciessão porosas o suﬁciente para o animal apoiar suas patas traseiras dando uma base de apoio e permi ndo que o mesmo vença o sistema.
.
Para isso foi desenvolvido o suporte angular, que afasta o sistema da parede aumentando a eﬁciência
de sua funcionalidade.
.
Posicione o suporte no local desejado e marque os furos com um lápis, após isso com a furadeira e a
broca de 6mm faça os furos na super cie e insira as buchas de 6mm. Posicione o suporte angular (9) sobre os furos, insira os parafusos nas buchas e aperte bem de modo que a base ﬁque bem ﬁrme na super cie.
.
Agora repita normalmente os passos anteriores que faria sem o suporte angular.

.

Atenção: Existem diversas maneiras de posicionar o adaptador angular 45º, pense e planeje a melhor
maneira de diﬁcultar os movimentos do animal em tentaata de fuga.
.
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Atenção nas brechas

Outras maneiras de conter a fuga dos gatos
Muitas vezes apenas o sistema não é o suﬁciente para o seu p de ambiente, os animais são espertos
e são capazes de encontrar soluções no terreno para vencer suas estratégias de proteção.
.
É muito importante, junto com o sistema RollerCat® você encontrar soluções para conter essas alternaas de fuga, como árvores, bancadas, condesadores de ar-condicionado ou qualquer coisa que sirva
de trampolim para o gato se aproximar do muro.
.
Lembre-se, o sistema foi feito para muros e cercas com no mínimo 1,80m de altura, então se o gato encontrar atalhos que diminua essa distância é capaz que ele possa realmente vencer o mecanismo de
contenção.
.
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Estreando

Apresente o sistema para o seu gatinho
É muito importante que você apresente o sistema para seu animal, pegue-o no colo e ponhas suas patas em cima do sistema de maneira que ele gire o perﬁl de alumínio para que possa se familiarizar.
.
Após soltá-lo no quintal é importante observar se ele encontra alguma forma alterna a de fuga, para
dessa forma você conseguir pensar em outras estratégias de contenção. Observe ao redor do perímetro se não resta alguma brecha ou acessório que possa auxiliar o gato na fuga, como árvores, condensadores de ar-condicionado, caixas, mesas, ou objetos que funcionem de degrau para o impulso do
animal.
.

Atenção: Se você se mudou para uma nova residência, e o seu gato ainda não está familiarizado com o
ambiente e ainda não entende que ali é sua nova casa, recomendamos deixá-lo dentro da propriedade
por pelo menos 4 semanas antes de soltar o animal no quintal. Isso porque existe um período de adaptação para você entender se existem brechas ou meios que ele possa realizar a fuga e vencer o sistema.
E caso ele encontre alterna as, com esse período de adaptação a possibilidade de ele retornar para a
casa é muito maior.
.
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Garantia

Contrato de compra e venda Rollercat
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes:

ROLLERCAT, inscrita no CNPJ sob o nº 31.481.319/0001-00 com sede no
Município de São Bernardo do Campo – São Paulo - Brasil, ora denominada
simplesmente de “VENDEDORA”, e de outro lado
CLIENTE, aquele que estiver devidamente qualificado no Pedido de Compra,
que é a parte integrante do presente Contrato, ora denominado simplesmente
“CLIENTE”,
Firmam, o presente CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SISTEMA ANTI
FUGA DE GATOS, que será regido pelas cláusulas abaixo e legislação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES
1.1.

Este Contrato regula as condições gerais aplicáveis a compra do
sistema anti fuga de gatos, denominado RollerCat, comercializado e
distribuído pela Rollercat. Para efeitos deste contrato os vocábulos e
expressões abaixo, têm as seguintes definições:

a) CLIENTE: Pessoa física ou jurídica devidamente qualificada no Pedido
de Compra, que deseja comprar o produto disponibilizado pela
ROLLERCAT, e que declara estar ciente de todas as cláusulas deste
contrato, aceitando o seu estado atual, nada tendo a reclamar.
b) PRODUTO: Sistema anti fuga desenvolvido exclusivamente para felinos,
que funciona através de um perfil de alumínio giratório que dificulta o
apoio do gato no último movimento da fuga.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS INFORMAÇÕES AO CLIENTE
2.1. O simples aceite do pedido de vendas vincula o cliente aos termos desse
contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
3.1. O presente contrato tem como objeto a venda ao CLIENTE de produto
fabricado e comercializado pela ROLLERCAT, conforme Pedido de Compra.
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. O preço e a forma de pagamento pela aquisição do produto estão
estipulados no Pedido de Compra.
4.2. O prazo de entrega do produto é informado durante o fechamento do
pedido, dependendo do CEP da localidade do endereço de entrega,
contabilizado em dias úteis e obedece os seguintes critérios:

(i)

Pagamento à vista

(ii)

Boleto bancário, o prazo a ser contabilizado a partir da confirmação
do pagamento que poderá ocorrer em até 3 (três) dias úteis.

(iii)

Cartão de Crédito, o prazo de entrega passa a ser contabilizado a
partir da aprovação da administradora do cartão.

(iv)

Na hipótese de pagamento através de boleto bancário, se o referido
pagamento não for efetuado até a data de vencimento do boleto, o
Pedido de Compra será automaticamente cancelado.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA ROLLERCAT
5.1. Constituem obrigações da ROLLERCAT:
(i)

Garantir que o produto comercializado dificulta a fuga dos gatos.

(ii)

Entregar o produto no prazo previamente acordado com o CLIENTE,
conforme definido no Pedido de Compras.

(iii)

Garantir que o material que é feito o produto não oferece nenhum
tipo de risco a saúde do animal, visto que o produto é
predominantemente de alumínio e polietileno de alta resistência e
durabilidade, além de suportar as intempéries do tempo.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE
6.1. Constituem obrigações do CLIENTE:
(i)

Conferir e analisar as instruções e providências para instalação do
produto, tendo em vista que no site da ROLLERCAT estão
disponíveis as informações sobre a instalação, como: altura
recomendada em que o produto deve ser instalado, medida do muro
que cabe o produto, de forma que o sistema anti fuga seja realmente
eficaz.
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(ii) O CLIENTE terá a opção de realizar a instalação do produto com
parceiros locais da ROLLERCAT, mas se optar por instalar o produto
sozinho além de observar as orientações da ROLLERCAT, será o
único e responsável por qualquer problema ou falha que o produto
apresente em razão da instalação errada ou em desconformidade
com os parâmetros informados pela ROLLERCAT.
(iii)Na hipótese do produto ser utilizado para outros fins, divergentes da
finalidade de sua fabricação e proposta de comercialização, o
CLIENTE será o único e exclusivo responsável por qualquer dano
que possa causar em virtude da utilização inapropriada do produto.
(iv) O CLIENTE declara neste ato ter ciência que o sistema anti fuga
RollerCat é apenas um inibidor, que dificulta a fuga do(s) gatos(s), e
que existem fatores externos que podem permitir a fuga do(s) gato(s)
como brechas, objetos que sirvam de impulso ou árvores próximas
as cercas/muros, cabendo ao cliente observar estes fatores externos
e tomar as providências cabíveis para saná-los e conjuntamente com
o produto da RollerCat evitar a fuga do(s) gato(s).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA INSTALAÇÃO
7.1. O CLIENTE receberá seu produto juntamente com um manual de
instalação, devendo observar todas as instruções descritas no referido
manual, bem como todas as informações no site da RollerCat com as
orientações sobre medidas e altura, permitindo que o CLIENTE calcule a
quantidade de produtos e adaptadores que irá adquirir para que o produto
consiga cumprir sua funcionalidade.
7.2. No manual de instalação o CLIENTE encontrará todas as informações
necessárias para instalar o produto, mas se preferir poderá consultar a
ROLLERCAT para verificar se ela tem algum parceiro que realize a instalação
na região do CLIENTE, podendo nesta hipótese o CLIENTE entrar em contato
diretamente com o parceiro indicado para verificar o preço do serviço de
instalação e agendar a data e horário para realização do serviço, sendo a
responsabilidade pela instalação única e exclusiva do CLIENTE ou do
prestador de serviços por ele contratado.
7.3. Como a instalação é realizada pelo próprio CLIENTE, ou por terceiros,
parceiros indicados pela ROLLERCAT, a mesma não oferece garantia do
serviço de instalação.
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CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA
8.1. A ROLLERCAT assegura o prazo de 2 (dois) anos de garantia para defeitos
de fabricação do produto, sendo comprovado o defeito do produto por
problema de fabricação dentro do prazo de garantia, a ROLLERCAT
compromete-se a reparar ou substituir, a seu exclusivo critério o produto ou
peça defeituosa. O prazo de garantia começa a contar a partir da data da
entrega efetiva do produto.
8.2. Para acionar a garantia dentro do prazo estabelecido na Cláusula 8.1, o
CLIENTE deverá apresentar o produto juntamente com a nota fiscal.
8.3. A garantia somente é assegurada na hipótese de defeito de fabricação, não
sendo válida em caso de defeito causado por uso inadequado do produto ou
instalação fora dos padrões estabelecidos no manual de instalação.
8.4. Qualquer falha, acidente, danos ou deterioração causados pelo uso
indevido do produto ou instalação sem observância das instruções e
recomendações da fabricante não são cobertos pela garantia e se são de
responsabilidade exclusiva do CLIENTE.
8.5. A garantia não cobre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

desgaste geral em razão do tempo de uso;
desgaste causado pelo tempo/meio ambiente;
o custo de remoção do produto;
o custo de reinstalação do produto;
o custo de entrega;
produtos de terceiros utilizados na instalação do produto antifuga;
diferença na tonalidade da cor das pás, visto que entre um lote e outro
de fabricação pode ocorrer uma leve diferença na tonalidade da cor das
pás, não podendo esta diferença de coloração ser considerada defeito de
fabricação;
h) eventuais danos que sejam causados em muros, cercas ou qualquer
outra estrutura em que o produto seja instalado.

CLÁUSULA NONA – DA DESISTÊNCIA OU CANCELAMENTO
9.1. No caso de desistência ou cancelamento, o CLIENTE tem o prazo de 7
(sete) dias a partir data do recebimento do produto, ou em prazo inferior a
este, para manifestar por escrito via e-mail: devolucao@rollercat.com.br, o
pedido de desistência ou cancelamento, devendo justificar os motivos que o
levaram a desistir/cancelar a compra, para que a equipe técnica da
ROLLERCAT avalie os motivos e tome as providências necessárias para a
devolução do produto e valor pago pelo CLIENTE.
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9.2. Somente será aceita a devolução de produtos com todos os componentes e
acessórios que o guarnecem. Caso um dos componentes e/ou acessórios não
for devolvido, o CLIENTE deverá arcar com o pagamento deste(s) pelo preço e
tabela vigente na ocasião.
9.3. O produto e seus componentes e acessórios deverão ser devolvidos em
sua embalagem original, sendo indispensável que estejam acompanhados da
respectiva nota fiscal. Os custos de devolução como frete, são de única e
responsabilidade do CLIENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Ao aceitar o Pedido de Compra, o CLIENTE tem ciência e aceita
expressamente todas as cláusulas do presente contrato. O simples aceite do
Pedido de Compra vincula o CLIENTE a todos os termos deste contrato,
independente do uso ou não do produto.
10.2. Os tributos e demais encargos fiscais que sejam devidos em razão deste
contrato ou sua execução serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte
correspondente, nos termos definidos na legislação tributária vigente.
10.3. A tolerância de qualquer uma das partes, quanto ao inadimplemento das
obrigações contratuais, não caracterizará novação, ou modificação das
cláusulas pactuadas neste contrato, constituindo apenas mera liberalidade.
10.4.As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de São Paulo,
Capital, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir qualquer questão oriundo do presente contrato.

pág. 26

Especificações

(1) Perﬁl exclusivo extrudado em alumínio com pintura de alta durabilidade medindo 2,00m de comprimento, disponível na cor branca ou
preta.

(2) Base ﬁxadora produzida em poliacetal de alta dureza que suporta
altas temperaturas, chegando a suportar 150ºC de calor, e grande resistência às intempéries do tempo. Disponível somente na cor preta.

(3) Tampa da base ﬁxadora produzida em poliacetal de alta dureza
que suporta altas temperaturas, chegando a suportar 150ºC de calor,
e grande resistência às intempéries do tempo. Disponível somente na
cor preta.

(4) Esferas produzidas em poliacetal de alta dureza que suporta altas
temperaturas, chegando a suportar 150ºC de calor, e grande resistência às intempéries do tempo. Disponível somente na cor preta.

(5) Hastes auxiliares produzidas em poliacetal de alta dureza que suporta altas temperaturas, chegando a suportar 150ºC de calor, e grande resistência às intempéries do tempo. Disponível somente na cor
preta.

(6) Bucha plás a para alvenaria número 6.
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Especificações

(7) Parafuso cabeça panela phillips 3,9 x 32mm zincado para bucha
número 06.

(8) Parafuso cabeça chata phillips 4,0 x 30mm para madeira.

(9) Suporte Angular produzido em aço de alta dureza com pintura
eletrostá a de alta qualidade com grande resistência às intempéries
do tempo.

(10) Parafuso cabeça panela fenda 4,2 x 13mm zincado para travar
o kit base ﬁxadora no suporte angular.

(11) Parafuso cabeça panela fenda 4,2 x 13mm zincado para travar
a tampa da base ﬁxadora.
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Cores disponíveis

(Branco)

(Preto)

pág. 29

