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Caixa de Correio Inbox 
 

Função: Armazenar correspondências.   

Aplicações: Ideal para instalação em Grades, Portões ou 
embutidas no muro.   
 
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

Composição PP com Anti UV, Aço Escovado. 

Cor disponível 
Cód 3284 – Corpo Preto com Tampa Amarela  

Cód 3285 – Corpo Preto com Tampa em Aço Escovado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO  
 
A Caixa de Correio Inbox Cipla possui design compacto e moderno, com 
estrutura reforçada, alta durabilidade e resistência. Sua tampa envolvente 
impede a entrada de água. O acabamento é em alto brilho com proteção 
contra raios solares, não altera cor e não envelhece. Possui uma fácil 
instalação, permite cadeado, para segurança das correspondências.  
 
 

DIMENSÕES 

CÓD. 3284, 3285. 

A 140 mm 

B 270 mm 

C 182 mm 

D 145 mm 
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3. IMPORTANTE 
 
� Acompanha kit para instalação.  
� Certificar-se que a instalação seja feita de forma correta. 

 
 
3. INSTALAÇÃO 

  
Com uma chave 
Philips, parafusar a 
tala à Caixa de 
Correio, fixando em 
uma grade ou portão. 

Colocar as tampas de 
proteção dos 
parafusos. 
 
 

Certificar-se de que a 
Caixa está bem presa 
e firme. 
 
 

Pronto. A Caixa de 
Correio Inbox está 
instalada! 

 
 
4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM 
 
� Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas; 
� Estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz 
solar. 
 
 Nota:  
� A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida 
por liberalidade do fabricante para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que o mesmo esteja 
instalado de forma adequada; 
� Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações 
e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto; 
� Garantias estarão condicionadas a “comprovação” da não violação do produto e apresentação da NF de aquisição. 
 
 
 
 
 
 

ITEM EMB. CÓD. BARRAS PESO LÍQ. PESO BRUTO CUBAGEM 

3284 02 7896050332849 0,448 kg 0,603 kg 0,01904 m³ 

3285 02 7896050332856 0,57 kg 0,725 kg 0,01904 m³ 


