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Material. 

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 estante de parede. E se 

a altura da estante não for a que pretendes, podes  simplesmente ajustar o 
número de prateleiras às tuas necessidades. Vai ser fácil! 

Estante de parede 

DICA: 
Vê o nosso  
tutorial! 

Instruções de 
construção passo a 
passo. 

CÓDIGO QR 
ESPAÇO 

RESERVADO 

Ferramenta
s. 

Outros 
materiais. 

Segurança. 

Instruções de 
construção. 
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Material. 

A tua lista de 
verificação 

Usa madeira de pinho para a tua estante de 
parede. 

Ou outra madeira maciça ou laminada bem 
compacta. 

Ferramentas. 

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

Prateleiras: 

2× painéis de madeira, 1400/250 mm, espessura 18 mm 

Corta as prateleiras da seguinte forma: 4× 594/225 mm 

 

Frisos das prateleiras: 

1× painel de madeira, 1400/200 mm, espessura 15 mm 

Corta os frisos da seguinte forma: 4× 624/45 mm, 8× 240/45 mm 

 

Montantes da estante e distanciadores: 

1× painel de madeira, 2000/200 mm, espessura 28 mm 

Corta assim os montantes da estante: 2× 1830/50 mm 

Corta assim os distanciadores: 4× 150/50 mm 

Serra circular de 
bancada 

Martelo perfurador 
sem fios 20 V Ferramenta combinada 4 em 1 sem fios 20 V 

Lixadora 
excêntrica 

Detetor 
multifunções Broca de bancada 

Serra de esquadrias, de 
traçar e angular 
multifunções 

Aspirador a 
húmido/seco 

 



PÁGINA 3/12 

   

Outros 
materiais. 

Ferramentas. 

Proteção dos ouvidos Luvas Máscara antipoeiras Calçado de segurança Proteção ocular 

Lápis Fresa cónica 
Papel de lixa: 
120, 150, 180 

Nível de bolha de ar Esquadro de 
marceneiro 

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. 

Fita adesiva Cola para 
madeira 

Broca  
(madeira e parede):   
3 mm 

Parafusos: 
4x40 

Buchas  
(madeira e parede) 

Óleo de tungue, cera 
para madeira, 
vidrado ou verniz 

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

Atenção! 

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

Preparação. 1. 

Material: 
Dispõe todos os painéis. Em seguida, mede os 
comprimentos necessários e desenha as linhas de corte 
com o esquadro de marceneiro e o lápis. 
 
Dica: Prevê alguns centímetros de excesso de material 
para os recortes das esquadrias nos frisos. É difícil cortar 
exatamente na aresta! 

Recorte: 
Para recortar as peças, o melhor é usares uma 
serra circular de bancada ou de mão. Regula o 
batente paralelo precisamente com a dimensão 
pretendida. 
 
Dica: Se a profundidade do batente da serra 
circular de mão não for suficiente, usa como guia 
um friso reto e fixa-o no painel usando grampos 
adicionais. 

Antes de recortares em esquadria os montantes da 
estante — ou seja, as "pernas"   —, efetua os orifícios 
para as buchas de madeira. Para esse efeito, desenha   
precisamente o centro da face frontal do friso. 
Certifica-te de que os orifícios são suficientemente 
profundos, para que, depois de serrar a esquadria, as 
buchas fiquem   inseridas nos orifícios com 
profundidade suficiente. 

Sugerimos: 
Lê primeiro até ao fim todas as etapas de trabalho. Tens tudo? 

Está tudo pronto e compreendido? Nesse caso, que a 
construção comece. Tem tudo para conseguir! 
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Em cada um dos frisos mais curtos laterais, efetua 
dois orifícios em baixo, para os aparafusar à 
prateleira — e mais dois no centro, para os fixar aos 
montantes da estante. O melhor será usares a broca 
de bancada. 

Os quatro ângulos de 90° nos montantes da 
estante são criados a partir de dois recortes em 
esquadria de 45°. Para este efeito, regula a serra de 
esquadrias, de traçar e angular para 45° e corta 
obliquamente as extremidades dos frisos. 

Perfura agora três orifícios em cada friso que será 
instalado na parte de trás das prateleiras. Mais 
tarde, a estante será aqui fixada com buchas à 
parede. Seguem-se quatro orifícios na metade 
inferior do friso, para que este seja aparafusado 
às prateleiras. 

Corta agora dos dois lados dos frisos compridos com 
um ângulo de 45°. Aplica o mesmo procedimento às 
faces posteriores dos frisos curtos. Este é o lado que 
depois fica virado para a parede. 
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Por fim, corta ainda as prateleiras com a serra circular 
de bancada. Para este efeito, regula o batente 
paralelo com precisão e levanta a lâmina da serra até 
que os dentes superiores fiquem acima do painel. 

Dica: Ao serrar, posiciona-te ao lado da máquina e 
desliza o painel entre o batente e a lâmina da serra 
usando sempre o punho. 

Agora há tens todas as peças e todo o material, 
pelo que podes avançar com a montagem. 

Coloca lado a lado os frisos das prateleiras, na 
sequência curto, comprido, curto, virando para cima 
a face que depois ficará virada para fora. Une os três 
frisos em cada encosto usando um pedaço de fita 
adesiva. 

2. Prateleiras. 
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Roda o conjunto e cola as duas esquadrias de 
canto, conforme as indicações do fabricante. 
Aplica também um fio de cola no bordo inferior da 
moldura de frisos. 

Junta a armação em ângulo reto nas charneiras de fita 
adesiva e pousa-a na prateleira. 

Dica: Fixa a armação à prateleira primeiro com duas ou 
três tiras de fita adesiva, para que se mantenha em 
posição até ser aparafusada. Limpa imediatamente 
eventuais derrames de cola, usando um pano húmido. 

Agora, fixa os frisos às prateleiras, com parafusos. Os 
orifícios dos frisos já estão entretanto feitos. 

Dica: Rebaixa um pouco os orifícios para as cabeças 
dos parafusos, para que mais tarde não constituam um 
incómodo. 

Quando todos os frisos estiverem colados e 
aparafusados às respetivas prateleiras, espera até 
que a cola solidifique. 
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3. Superfícies. 

Lixar: 
Para um acabamento perfeito, lixa primeiro a madeira 
ligeiramente com um grão de 120, depois com um grão 
de 150 e, por fim, passa novamente o grão de 180 nas 
peças de madeira. Deste modo removes também 
totalmente os resíduos de cola das superfícies. Para 
todas as superfícies, usa a lixadora excêntrica e, para 
os frisos de rebordo estreitos e para abrir as arestas, 
usa a ferramenta combinada sem fios 4 em 1 com o 
disco lixador delta do acessório da ferramenta 
multifunções. 

Tratamento: 
Antes de fixares a estante à parede, recomendamos que 
protejas todas as superfícies da madeira com óleo de 
tungue (cera para madeira, vidado ou verniz). 
 
Aplica o óleo em quantidade abundante com um pincel 
e deixa curar de acordo com as indicações do 
fabricante. O óleo que não tenha sido absorvido deve 
ser removido com um pano sem fios. 
 
Dica: Põe depois o pano do óleo num recipiente 
estanque ou num balde de água, já que se pode 
inflamar. 
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Montar a estante: 
Quando as superfícies estiverem secas, monta as 
prateleiras entre os montantes da estante. Posiciona 
as prateleiras com a distância que desejares entre os 
montantes, e alinha-as. 

Usa agora a aparafusadora sem fios para perfurar o 
montante através do friso. Aparafusa então a prateleira 
e o montante. Aplica o mesmo procedimento a cada 
prateleira nos dois lados. 

Fixar a estante: 
Posiciona a estante de encontro à parede e marca, 
através dos orifícios nos distanciadores posteriores, as 
posições dos orifícios das buchas na parede. 
 
Dica: Um nível de bolha de ar ajuda a alinhar a estante. 
 
Põe a estante de lado e passa o detetor multifunções 
sobre as posições de perfuração na parede, para 
garantir que não existem aí fios de eletricidade ou 
canalizações de água. 

4. Montagem. 
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JÁ 

COM A 

ESTÁ, 
CONSEGUISTE! 

JÁ ESTÁ. CONSEGUISTE! 

Fantástico: a tua estante fica mesmo bem na parede! Só falta uma última etapa do 
trabalho: Arruma a tua área de trabalho e limpa minuciosamente as ferramentas.  
Assim estarão em bom funcionamento no teu próximo projeto. E agora só falta a 

coleção de figurinhas de ação, os teus livros preferidos e tudo mais que te apeteça 
guardar na nova estante. Diverte-te! 

Mais dicas e truques 
nos nossos canais. 

Usando o martelo perfurador sem fios ou o acessório de 
broca da ferramenta combinada sem fios 4 em 1 (de 
acordo com o material da parede), perfura na parede os  
orifícios das buchas. Em seguida, aspira os orifícios com 
o aspirador a húmido/seco. 

Por fim, para terminar, introduz as buchas 
adequadas nos orifícios e aparafusa a tua nova 
estante à parede. 
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Esquemas de 
montagem. 

1. Preparação. 

1830 mm 

680 mm 

150 mm 

240 mm 

Frisos das prateleiras 

Montantes da 
estantes 

Distanciadores 

Material necessário:     
1× painel de madeira 15 
mm 

Material necessário: 
1× painel de madeira 

28 mm 

1400 mm 

1400 mm 

200 
mm 

250 mm 
 

250 mm 

Recorte: 
4x frisos das prateleiras 

      Recorte: 

4× prateleiras 

240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 

624 mm 

   45 mm 

225 mm 

624 mm 

594 mm 

Recorte: 2× montantes da estante 

1830 mm 

   50 mm 

150 mm 

200 mm 

2400 mm 

Recorte: 4× distanciadores 

Prateleiras 

Material necessário: 
2× painéis de madeira 

18 mm 
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Recortar as prateleiras, cortar os frisos  
correspondentes em esquadria.  No friso 

posterior que encosta à parede, em cima,  
perfurar e rebaixar os orifícios para a 
fixação  à parede. Em seguida, fixar à 

prateleira, usando parafusos e cola 

Primeiro, cortar os 
distanciadores e os 
montantes com o 
comprimento pretendido, 
perfurar depois com a 
broca de bancada e só 
então recortar a 
esquadria 

2. Prateleiras. 

4. Montagem. 

15 mm 

240 mm 

18 mm 

45 mm 

240 mm 

150 mm 

1830 mm 

28 mm 50 mm 

Esquemas de 
montagem. 


