
Saiba como 
instalar uma cortina 
corretamente.

NÍVEL DE DIFICULDADE

BÁSICO



Cortina 
se faz com 
Couselo!

Características dos Produtos Couselo

Os produtos Couselo são confeccionados com  
metal puro através de processo de injeção. Após sua 
formação a peça é submetida a um processo de metalização 
e, finalmente, recebe verniz eletrostático de altíssima 
qualidade que a protege contra oxidação.

Embalagem
Todos os produtos da Couselo, varões e acessórios em geral, 
possuem embalagem protetora.

Vantagens
Os produtos Couselo possuem elevada qualidade, 
uniformidade de tamanhos, e grande variedade de estilos: 
existem vários modelos para cada tipo de cortina. 
Consulte o/a balconista sobre as opções disponíveis na loja.

Benefícios
Materiais, funcionalidades, designs e acabamentos 
superiores, um conjunto de benefícios que enriquece sua 
cortina com charme e estética incomparáveis.
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Custo/Vida Útil
Os produtos Couselo são muito mais duráveis por utilizar 
alumínio especial e contar, ainda, com processo que os 
protege de oxidação.

Compromisso Eco Ambiental
O sistema utilizado pela Couselo em toda cadeia produtiva, 
até embalagem e logística de distribuição, não gera 
expurgos nocivos ao meio ambiente. 

Dica Útil
Para garantir uma cortina bem colocada e refinada: os 
acessórios são muito visíveis em uma cortina, por isto, 
escolha sempre o melhor.

Características dos Produtos Couselo
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Ferramentas Necessárias 
Nível, trena, furadeira, broca, chave de fenda e escada.

Materiais Necessários
Suportes, varões, ponteiras, argolas quando as cortinas 
forem de argolas.

Receita Convencional de Itens

Instalação

Suporte 1 suporte para cada metro de varão;
Ponteira 2 ponteiras por barra de varão;
Argola 10 argolas por metro de varão;
Rodízio 20 rodízios por metro de trilho;
Ilhós 10 ilhoses por metro de varão.
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Quantidades Necessárias de Componentes
 Para cortina de 2m – 2 suportes / 2 ponteiras e varão;
 Para cortinas de 3m – 3 suportes / 2 ponteiras e varão.

Obs.: Para cada metro e meio a mais, acrescentar 1 suporte.

Opções
Para cortinas de parede a parede pode-se optar pelo uso 
de flanges nas paredes laterais, ou enriquecer as cortinas 
utilizando-se da grande variedade de suportes, ponteiras e 
acabamentos existentes da Couselo.

Fase de Preparação
Verificar o nível do pé-direito. Em caso de desnível (um lado 
mais alto que o outro), considerar a altura menor do teto 
ao chão. O varão deverá ter 20 cm a mais que o tamanho 
da janela; isso proporciona um charme especial a cortina, a 
menos que se queira a cortina de parede-a-parede.

Instalação
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Medidas de Segurança
Fechar as janelas n Não ficar com mais de uma ferramenta 
nas mãos durante a instalação n Usar óculos de segurança 
n Não deixar objetos cortantes próximo do local da 
instalação n Lavar as mãos antes de pendurar a cortina.

Passo a Passo
n Medir altura e comprimento  da cortina, acrescentando-
se 20 cm a mais para cada lado da janela;
n Marque os pontos de furação para colocação do suporte;
n Fure com a broca apropriada (broca com mesma medida 
da bucha);
n Utilize a bucha apropriada para cada tipo de parede e na 
medida do parafuso;
n Parafuse o suporte ou a roseta na parede; 
n Coloque a cortina no varão;
n Encaixe o varão já com a cortina no suporte.

Finalização
Deixe uma argola ou ilhós após o suporte para que a 
cortina tenha limites.
Passe a cortina e pronto! Parabéns; suas escolhas e 
habilidades foram e será um sucesso!

Passo a Passo
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