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Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a 

montagem do seu produto.

Reservar área livre e limpa para a montagem. Aconse- 

lhamos utilizar a embalagem para forrar o chão.

Para garantir a durabilidade do seu produto, respeite 

as informações sobre conservação abaixo.

MADEIRA

Limpeza: Passe um pano seco e macio até retirar todo o pó. Se preferir, use 
um pano levemente umedecido e, em seguida, passe o pano seco.
Manchas: Use um pano levemente umedecido em uma solução diluída de 
água e sabão neutro e, em seguida, passe o pano seco.
Cuidados: Não exponha os móveis de madeira ao sol, pois isso reduz a dura-
bilidade e causa mudanças na coloração e textura. Proteja a superfície de 
objetos úmidos, quentes, coloridos que soltem tinta, pontiagudos e 
cortantes. Nunca utilize solventes, aguarrás, removedores, lustra móveis, 
tiner, acetona, sapólio etc.  

ESTOFADOS

Limpeza: Limpe a poeira depositada sobre o tecido com escova suave. Retire 
imediatamente as sujeiras acidentais utilizando uma esponja ou pano macio. 
Em casos de manchas de difícil remoção ou que já tenham penetrado no 
tecido, limpe umedecendo a parte manchada com uma solução de detergen-
te neutro diluído em água, e esfregue levemente até a completa remoção.
Cuidados: Nunca deixe o produto exposto ao sol, diretamente ou indireta-
mente, pois podem ocorrer alterações na espuma, nas fibras e na tonalidade 
do tecido.
Não utilize máquinas de pressão à vapor.
Para não causar danos irreversíveis aos tecidos, evite o uso de qualquer 
produto químico, principalmente à base de cloro.
Limpeza a Seco: Quando necessário contratar uma empresa especializada, 
sempre leve em conta as especificidades informadas na etiqueta.
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