Manual de instruções
Composição do Produto – Sofá
Estrutura: • 100% Madeira de Reflorestamento seca e tratada, Chapas de OSB Encosto/Assento: Espuma D-23/D-28,
Manta de Poliéster Siliconizada 200 gr | TNT
Cuidados e Garantias
- Não expor ao sol ou fonte de calor, pois está sujeito ao ressecamento e alteração da coloração do
-

revestimento;
Não utilizar produtos de limpeza como detergente, álcool, solventes ou produtos químicos;
Para a limpeza, utilizar pano umedecido em água, sabão neutro e escova de cerdas macias. Secar à sombra.
Em caso de excesso de poeira, usar aspirador de pó;
Não sentar nos braços do sofá;
Não provocar tensões desproporcionais no assento do sofá, através de quedas ou pulos;
Preservar o produto de objetos aquecidos ou pontiagudos;
Mantê-lo em local arejado;
Transportar com o máximo de cautela
Exposição excessiva ao Sol, utilização por produtos químicos , uso inadequado em desacordo
com as orientações acima, implicam na Perda da Garantia

QUANTO A GARANTIA
Revestimento: Os revestimentos usados nos estofados tem garantia de 90 dias, em relação a: esgarçamento da costura, desfiados não
causados por mau uso e desbotamento natural.
Esta garantia não abrange: Enfraquecimento normal das fibras, causado pelo uso do produto; Achatamento; Pilling (bolinhas);
Diferenças de tonalidade do revestimento entre as partes do produto, detectadas após a entrega; Possíveis deformações
ocasionadas pela lavagem do e s t o f ado e d a n o s c a u s a d o s p e l a s impermeabilizações.
Não esqueça: veludos e tipos aveludados (Suede) possuem textura suave e achatam mais facilmente, além de formar sombras diferentes
e marcar mais facilmente que outros tecidos. Essa característica não é considerada como defeito.
Espumas: A garantia para espumas é de 90 dias em relação à perda de resistência. É importante saber que com o uso do estofado e o
passar do tempo, é normal as espumas sofrerem uma pequena deformação. Não esqueça: o amaciamento dos assentos e das almofadas
são consequências naturais da utilização do produto. Algumas deformações são perfeitamente normais, não podendo ser confundidas
com defeitos.
Dica importante:
Você deve MODELAR seu sofá, após a montagem ou mesmo após
cada utilização. Usando as mãos, estique levemente o tecido do
assento e do encosto. Em caso de almofadas no encosto, faça
compressões com as mãos no meio das almofadas e estique a
capa puxando as extremidades.

Fazendo assim, você terá sempre
um ‘SEU SOFÁ’ novo em casa.

