
Bem 
seguro!
Prevenção de acidentes 
com móveis soltos

Juntos, criamos casas mais seguras.

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2016

Se o material da sua parede não estiver na lista ou se tiver alguma 
questão, consulte a loja de ferragens da sua zona.

GUIA PARA FIXAÇÃO À PAREDE

MATERIAL DA PAREDE
Placa de gesso com estrutura de madeira disponível
 
DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO
Parafuso inserido diretamente na estrutura de madeira. 
Por exemplo, um parafuso para madeira de 5 mm 
incluído com o conjunto de parafusos e buchas FIXA da 
IKEA. 
(Figura 1)
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MATERIAL DA PAREDE
Placa de gesso sem estrutura de madeira disponível

DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO
Bucha com parafuso. Por exemplo, uma bucha de 8 
mm incluída com o conjunto de parafusos e buchas 
FIXA da IKEA. 
(Figura 2)
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MATERIAL DA PAREDE
Alvenaria 

DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO
Parece maciça: Bucha com parafuso. Por  
exemplo, uma bucha de 8  mm incluída com o  
conjunto de parafusos e buchas FIXA da IKEA.
(Figura 3A)

Parede oca: Bucha expansível 
(Figura 3B)
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JUNTOS,

Criamos casas mais seguras
Todos queremos que as nossas casas 
sejam lugares seguros. Mas, mesmo nas 
nossas casas, os acidentes podem pôr 
as crianças em risco. 

Juntos, podemos ajudar a prevenir este 
tipo de acidentes e tornar as casas mais 
seguras.  

•  
incluído com o produto e as ferragens 
adequadas ao seu tipo de parede. Consulte o 
guia anexo para o ajudar com as ferragens.

•  Nunca coloque uma TV ou outros objetos 
pesados em cima de uma cómoda ou de 
qualquer outro móvel que não tenha essa 
função.

•  Coloque os objetos mais pesados nas gavetas 
mais baixas.  

•  Nunca permita que as crianças trepem ou se 
pendurem nas gavetas, portas ou prateleiras.

Bem seguro! Utilize o acessório de fixação


