
A mesa de tosa Minag® é distribuída em 
embalagens de papelão. Para facilitar o 
transporte ela é comercializada pré montada, 
alguns componentes como o Tampo, Fixador 
do tampo, Pé da mesa e Trava do pé da mesa, 
já estão devidamente fixados, para finalizar 
a montagem, basta seguir o passo a passo 
do manual, é muito simples!

Os pés da mesa são dobráveis, inicie 
a montagem posicionando os pés em 
angulo de 90º com relação ao Tampo.

Fixador do tampo

Trava do pé da mesa

Pé da mesa

Haste de fixação

Vista explodida

Assim como os Pés da mesa, As Travas do 
pé da mesa  também são dobráveis,  
desdobre-as em posição de 45º com relação 
ao Tampo. Repare que no Pé da mesa existem
 parafusos, utilize-os para parafusar as Travas 
do pé da mesa com o Pé da mesa.

Agora que a s travas estão fixadas, basta 
ligar os dois Pés da mesa com a Haste de 
fixação, ela irá aumentar a estabilidade e 
resistência da mesa. Repare que no lado 
superior do pé da mesa  existe uma 
perfuração, encaixe a Haste de fixação 
nesta perfuração e faça o mesmo no outro pé.

1 2 3

Agora sim, sua Mesa de Tosa Minag
estará devidamente apta ao uso.

® 4

A s  M e s a s  d e  T o s a  M i n a g  f o r a m  
desenvolvidas para atender as necessidades 
do mercado pet, oferecendo um produto 
com resistência e durabilidade únicos.
O tampo em MDF revestido com perfil 
emborrachado confere à mesa  funcionalidade 
e praticidade. Recomenda-se a utilização em 
animais com até 60 quilos.
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