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DICA: 
Vê o nosso 
 tutorial! 

Instruções de 
construção passo a 
passo. 

Mesa de aquecedor. 

Pensámos em tudo, para que tu não tenhas de o fazer. Basta seguir as 
instruções passo a passo — e num instante terás montado a tua nova mesa 

de aquecedor.  
Vai ser fácil! 

Material. 

CÓDIGO QR 
ESPAÇO 

RESERVADO 

Ferramentas. 

Outros 
materiais. 

Segurança. 

Instruções de 
construção. 
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Para a tua mesa de aquecedor, usa um painel de fibras de pinho lamelado colado 
ou com uma espessura média. Ou então outra madeira maciça ou lamelada 

colada adequada à construção de móveis. 

Material. 

Ferramentas. 

Como se faz uma mesa de aquecedor com meia dúzia de tábuas e frisos?  
Com estas ferramentas eficientes da Parkside: 

Pernas da mesa: 

2× madeiras esquadriadas, 872/65 mm, espessura 65 mm 

 

Tampo da mesa e friso de parede: 

1× painel de madeira, 1500/400mm, espessura 28 mm 

Corta o tampo da mesa da seguinte forma: 1450/300 mm 

Corta o friso de parede da seguinte forma: 1374/50mm 

 

Moldura da mesa: 

1× painel de madeira, 1400/200 mm, espessura 18 mm 

Corta as tábuas da seguinte forma: 1290/90 mm, 2× 222/90 mm 

Sistema de pulverização 
de tinta Airless 

Serra de esquadrias, 
de traçar e angular 

Broca de bancada Martelo perfurador 
sem fios 20 V 

Aspirador a 
húmido/seco 

Detetor 
multifunções 

Serra circular de 
bancada 

Ferramenta combinada sem fios 4 em 1, 20 
V 

A tua 
lista de verificação 

Lixadora 
excêntrica 
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Outros 
materiais. 

Madeira: Já temos! Ferramentas: Já temos!  
Se tiveres à mão estas coisas, podes começar: 

Tinta de dispersão (parede), primário (móvel) 
 Verniz para aquecedor e verniz de 
acabamento (móvel) 

Brocas de madeira (móvel): 8 mm, 6 mm 
Brocas de alvenaria (parede): 8 mm 

Buchas 
(madeira e parede):  
8 mm  

Cola para madeira 

Fita adesiva de 
pintura 

Grampos 

Régua e graminho Nível de bolha de ar 

Fresa cónica Material de cobertura Lápis 

Papel de lixa: 120, 180  Esquadro de marceneiro 
Parafusos (móvel): 6 × 110 mm 
Parafusos (parede) : 5 × 70 mm 
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Segurança. 

Instruções de 
construção. 

Atenção! 

Serrar, perfurar e lixar é divertido. Já os ferimentos não têm tanta piada. 
Deves por isso garantir sempre proteção suficiente durante o trabalho! 

Sugerimos: 

Lê primeiro até ao fim todas as etapas de trabalho. Tens tudo? 
Está tudo pronto e compreendido? Nesse caso, que a 

construção comece. Vai ser fácil! 

Proteção ocular Proteção dos 
ouvidos 

Luvas 
Máscara antipoeiras e 
de proteção 
respiratória 

Calçado de segurança 

Antes de usar, lê estas instruções de funcionamento. As instruções são parte integrante do produto e contêm 
indicações importantes sobre segurança, utilização e eliminação. Familiariza-te com todas as instruções de 
operação, avisos e indicações de segurança. Usa os produtos apenas da forma descrita e para os fins indicados. 

Preparação. 1. 

Conceção de cores: 

A parede e o aquecedor podem ficar com a mesma 
tonalidade. Se aplicares a mesma tonalidade à mesa 
de aquecedor, obterás um conjunto visualmente 
uniforme. 

Dica: Ao comprar as tintas, certifica-te de que todas 
as tintas e vernizes têm o mesmo tom. 
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Dimensões: 
Podes adaptar as dimensões consoante as tuas 
preferências, já que este esquema de construção 
funciona como um sistema modular. De acordo 
com o nosso aquecedor, optámos por um tampo 
de 145 × 30 cm com 87 cm de comprimento nas 
pernas. 

Recorte: 
Desenha no painel de madeira as dimensões do tampo 
da mesa e das molduras. Ajusta o batente paralelo da 
serra circular de bancada às dimensões de corte e 
desliza o painel sobre a serra. Mas podes também usar 
a serra circular de mão e o respetivo batente paralelo. 

As duas pernas da mesa são constituídas por 
madeiras esquadriadas  que deverás recortar 
com o comprimento pretendido, usando a serra 
de esquadrias, de traçar e angular multifunções. 

Seguem-se as três tábuas para a moldura da mesa, 
com 9 cm de largura – trata-se do anteparo sob a 
superfície da mesa, que sustenta as pernas – e o 
friso de fixação à parede com 5 cm de largura: 
Desenha a linha de corte e posiciona com precisão 
o batente paralelo da serra circular de bancada. 

Dica: Certifica-te de que serras sempre no lado do 
desenho a lápis, que depois já não será usado. 
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Para que a mesa não pareça pesada e tosca, as pernas 
deverão ficar mais finas em direção ao chão. Além 
disso, usando uma tábua e dois frisos, faz um 
utensílio para te ajudar a serrar. O friso é aparafusado 
à tábua de modo que fique inclinado em relação à 
aresta da tábua. É precisamente esta a inclinação que 
irás serrar na madeira esquadriada da perna da mesa 
(ver esquema de montagem). Monta agora, nas 
extremidade dos frisos, em ângulo reto, dois frisos de 
topo e fixa a madeira esquadriada com um parafuso 
sextavado para madeira. 

Dica: Não te esqueças de furar previamente! 

Na serra circular de bancada, regula o batente 
paralelo de modo que a lâmina da serra só corte a 
madeira passados 12 cm centímetros. Agora basta 
empurrar a tábua, com a madeira esquadriada fixada, 
ao longo do batente paralelo. Repetir o 
procedimento em todos os oito lados das pernas da 
mesa. 

Dica: Para obteres um visual ainda mais atrativo, 
podes ainda fresar nas pernas da mesa uma ranhura 
a toda a volta, 1 cm abaixo da moldura. Para fazê-lo, 
roda para baixo a lâmina da serra circular de 
bancada para uma altura de 3 mm. Depois, usando 
os dois batentes, conduz as pernas da mesa sobre a 
lâmina da serra. 

Antes de perfurar, desenha cuidadosamente os orifícios: 
nas pernas, os orifícios devem estar exatamente a uma 
distância de 14 mm da aresta, para que a moldura fique 
recuada 5 mm – isto confere depois um bom visual. 

Dica: Quem tiver, usa um graminho. Nós fizemos o nosso: 
Basta serrar lateralmente um cepo de madeira, fazer uma 
perfuração na extremidade aberta para um parafuso de 
cabeça redonda com abas, entalar no interior uma régua 
metálica e ajustar com a dimensão pretendida. 

Faz agora os orifícios para as buchas de madeira e 
os parafusos. Uma vez que têm sempre de ficar 
absolutamente verticais, usa a broca de bancada. 

Perfurar. 2. 
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Aplica a mesma posição de perfuração nas pernas, nas 
faces frontais das respetivas tábuas da moldura. Perfura 
agora nas faces frontais os orifícios de 8 mm para as 
buchas, as quais devem então ser unidas a cada uma 
das pernas da mesa. No friso de fixação à parede e nas 
tábuas curtas da moldura, perfura igualmente orifícios, 
de modo a unir tudo com buchas de madeira na 
montagem. 

Em seguida, perfura quatro orifícios a partir de cima, 
através da tábua comprida da moldura e do friso de 
fixação à parede,  para que mais tarde os possas 
aparafusar ao tampo da  mesa. Nas tábuas curtas da 
moldura são efetuados   apenas dois orifícios. 

No friso estreito de fixação à parede, perfura ainda 
dois orifícios de 6 mm, através dos quais, mais tarde, 
se aparafusa a mesa. 

Dica: Para que as cabeças dos parafusos fiquem 
niveladas com a madeira e não fiquem visíveis, rebaixa 
todos os orifícios com o diâmetro dos parafusos. 

Deves agora pôr a máscara de proteção,  já que irás 
começar a lixar: para obter uma superfície  perfeita, lixa 
primeiro todas as superfícies e arestas usando  uma 
grão de 120 e, depois, um grão de  180. O melhor é usar 
a   lixadora excêntrica e, para as peças pequenas, com 
o disco lixador delta no acessório multifunções da 
ferramenta combinada sem fios 4 em 1. Para protegeres 
ao máximo o local de trabalho de poeiras finas, liga  
sem falta o aspirador a húmido/seco. 

Superfícies. 3. 
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Pintar. 4. 

Já terminaste todos os trabalhos prévios e a fase de 
construção está terminada. Chegou o momento 
certo para  aplicar a tinta. Para obter uma superfície 
perfeita, usa um sistema de pulverização de tinta 
Airless. É imprescindível usares uma máscara de 
proteção respiratória adequada que te proteja 
contra os vapores e as partículas! 

Dica: Antes, cola fita adesiva de pintura em todas 
as superfícies da mesa de aquecedor que irás colar. 

Primeiro, cobres e pões fita adesiva em toda a superfície 
à volta das zonas que vais pintar, a fim de as proteger da 
nebulização. 

Em seguida, constrói uma estrutura simples de 
pintura, para posicionar as peças de trabalho de 
modo que fiquem bem acessíveis de todos os lados. 

Com um pulverizador de tinta são sempre aplicadas 
várias camadas finas de tinta. Deves também 
manter o bocal do pulverizador em ângulo reto e a 
uma distância de cerca de 20 a 25 cm da peça de 
trabalho em movimento, caso contrário podem 
ocorrer zonas de escorrimento de tinta menos 
bonitas. 

A primeira demão é com o primário, que garante 
uma superfície uniforme. Nos painéis de fibra é 
especialmente importante, já que são muito 
absorventes. 

Quando já for possível pintar sobre o primário, 
pulveriza uma camada fina e uniforme da tinta 
pretendida. Se houver zonas de cobertura não 
uniforme, depois de secar fazes uma segunda 
passagem, aplicando uma segunda camada fina de 
tinta em cima. 
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Quando estiver tudo pintado, tiras as fitas adesivas das 
superfícies pintadas. Juntas então as pernas e a moldura: 
Para este efeito, aplica uma gota de cola para madeira na 
extremidade da bucha de madeira e introduz a bucha 
num dos lados, nos orifícios. Em seguida, aplica também 
uma gota de cola na extremidade livre da bucha de 
madeira. Aplica ainda um fio de cola nas superfícies a 
colar. 

Junta tudo e, durante o tempo de solidificação da cola, 
fixa com grampos. Limpa imediatamente eventuais 
derrames de cola, usando um pano húmido. 

Pousa o tampo da mesa sobre a estrutura inferior, de 
modo a ficar alinhado com a face posterior. Fixa o 
tampo com dois grampos roscados e aparafusa-o 
usando os parafusos de madeira de 110 mm, a partir 
de baixo, através da moldura. 

Fixação à parede: 

Encosta a mesa à parede, alinha-a usando o nível de 
bolha de ar e, com um lápis, marca, através dos 
orifícios, a posição de perfuração na parede. 

Pelo seguro, antes de perfurar, usa o detetor 
multifunções para verificar se existem fios de 
eletricidade ou canalizações de água na parede. 

Usando o martelo perfurador sem fios (parede de 
alvenaria) ou um berbequim sem fios (parede de gesso 
cartonado), perfura agora os orifícios para as buchas 
da parede. Em seguida, usa o aspirador a húmido/seco 
para aspirar os orifícios e insere as buchas de modo 
que fiquem alinhadas com a parede. 

 Encosta a nova mesa à parede, de modo que as 
buchas e os orifícios se sobreponham no friso de 
montagem. Insere os parafusos e aperta bem usando o 
acessório de berbequim da ferramenta sem fios 4 em 1. 

5. Montagem. 
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COM A 

JÁ 
ESTÁ, 

CONSEGUISTE! 

JÁ ESTÁ. CONSEGUISTE! 

Uau, a tua mesa de aquecedor tem mesmo bom aspeto! O aquecedor já nem se vê e ainda por 
cima o tampo é bastante prático.  Aprecia calmamente o resultado fantástico — uma coisa 

assim não se encontra nas lojas. 

Mais dicas e truques 
nos nossos canais. 
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Esquemas de 
montagem. 

1. 

65 mm 14 mm 65 mm 

   

20 mm 

50 mm 

872 mm 

120 mm 

65 mm 

Com a serra circular de 
bancada, cortar as pernas 

com formato cónico 45 mm 45 mm 
Cortar as pernas com 

 os respetivos comprimentos 

Com a broca de bancada, fazer orifícios 
para as buchas de 8 mm 

1500 mm 1450 mm 

300 mm 

90 mm 

400 mm 

200 mm 

1400 mm 

222 mm 222 mm 
1374 mm 

       50 mm 

872 mm 

Preparação. 

Recorte: Tampo da mesa e friso de parede 

Recorte: 
 Moldura da mesa 

1× painel de madeira 28 mm 

1× painel de madeira 18 mm 

2× madeiras esquadriadas, 65/65 mm 
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Esquemas de 
montagem. 

Montagem. 

No friso de fixação à 
parede, é preciso perfurar 

e rebaixar os orifícios 

- Colagem das peças com 
dois componentes  
- Cortar todas as arestas, 
lixar as superfícies, limpar e 
preparar para a pintura 


