
 

 

 

 

 

Você está recebendo 
um produto feito à mão. 

 

 

1. Remover o Box Baú Sono Design da embalagem com cuidado para não danificá-lo. 

 

2. INSTALANDO OS PÉS DE MADEIRA: 

 Modelos solteiro e casal: Colocar o produto na posição vertical 

e instalar os pés, rosqueando-os no sentido anti-horário. 

 

 Modelos Queen e King: Começar a instalação pelos pés 

externos. Encostar as duas bases deixando o tecido nas 

extremidades externas. Fixar os pés internos com a chapa união 

conforme imagem ao lado. 

 

 

3. INSTALANDO OS PUXADORES: 

 Colocar o produto novamente na posição 

horizontal. 

 Centralizar os puxadores tanto na largura 

quanto na altura da tampa. (Sugere-se fazer 

marcações com lápis ou caneta de onde irá 

fixar). 

 Fixar com os parafusos pretos enviados no kit ferragem.  

 

4. INSTALANDO O ARCO METÁLICO: 

 Alinhar o arco na tampa superior, onde ficará 

a parede ou cabeceira. Fixar com os parafusos 

prateados enviados no kit ferragem.  

 Nos modelos queen e king que são bipartidos, 

unir nas duas metades.  

 

 

5. INSTALANDO CHAPA UNIÃO DAS TAMPAS (apenas para modelos 

bipartidos queen e king) 

 Juntar as duas tampas com a chapa união e fixar com os 

parafusos enviados no kit ferragem conforme imagem ao 

lado. 

 

INSTRUÇÕES MONTAGEM 

BOX BAÚ 



6. INSTALANDO OS PISTÕES: 

 

 Prender os pistões com os parafusos pré rosqueados no suporte do articulador. 

 Para um bom funcionamento dos pistões, recomenda-se não apertar o parafuso até o final, 

deixando uma pequena folga.  

 Mantenha a tampa aberta até que seja colocado o colchão sobre o Box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE – LEIA ANTES DE FECHAR A TAMPA DE SEU BOX BAÚ 

 

1) Coloque o colchão em cima da tampa antes de baixar, pois assim o peso 

é distribuído e o fechamento é facilitado. 

 

2) Após colocar o colchão sobre a tampa, pressionar a parte superior com 

as duas mãos sobre o colchão. 

 

3) As primeiras vezes ao fechar seu box baú Sono Design, você terá que 

fazer mais força, pois é natural que os pistões novos sejam mais rígidos 

no início. Isso acontece para o sistema de articulação e pistões ter 

durabilidade de muitos anos. 

 

Para melhor entendimento seguir link de apoio: https://youtu.be/GQTEQi-vUwo 

Qualquer dúvida você poderá nos contatar no telefone: (54) 3292-4470 ou no e-

mail comercial@sonodesign.com.br 

 

 

CERTIFICADO DE GARANTIA 

A Sono Design estipula que o produto 

especificado, fica garantido pelo prazo de 
90 dias, a contar da data da emissão da 
nota fiscal, prevista nos termos do artigo 

26, II do CDC. 

RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA CONSERVAÇÃO:  

 Não arrastar; 

 Não expor ao sol e nem a umidade;      

 Limpar com uma escova macia sobre o revestimento e aspirar o pó 

semanalmente;  

 Não usar álcool, solventes ou similares;                      

 Não usar vaporizador.  
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