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O Meu Móvel de Madeira elaborou algumas dicas e informações de limpeza e conservação, adequadas a cada tipo de material 
utilizado, para que você possa manter o seu produto conservado por muito mais tempo.

MADEIRA

PEÇAS ENVERNIZADAS, TINGIDAS E LAQUEADAS
Para começar a limpeza, retire o pó com flanela seca ou pano branco macio, levemente umedecido com água. Em seguida, 
passe uma esponja macia e levemente umedecida com água e detergente neutro, retirando o sabão logo em seguida com pano 
branco macio e úmido. Secar em seguida.

PEÇAS ACABADAS COM STAIN
A madeira é um produto natural, e ao ser exposta às alterações climáticas podem ocorrer pequenas trincas e leve expansão da 
madeira.
Para começar a limpeza, retire o pó com um pano umedecido com água e sabão neutro. Depois de seco, avalie a superfície da 
madeira, se for necessário lixe-a com uma lixa fina e logo após aplique levemente o stein com um pincel, e depois com um pano 
seco retire o excesso.

CUIDADOS
De tempos em tempos, reaperte os parafusos do produto para garantir sua estabilidade e durabilidade. 
Em casos de produtos para uso externo: Caso queira manter a aparência de um produto novo, sempre que possível recolha os 
móveis para locais protegidos do sol e da chuva, isso aumentará sua durabilidade.
Tenha cuidado com a disposição de aparelhos eletrônicos sobre o móvel, principalmente em racks, evitando a falta de 
ventilação, pois o excesso de calor pode prejudicar a durabilidade dos painéis.

PUXADORES

METAL, MADEIRA
Para iniciar a limpeza, retire o pó das peças com um pano macio, levemente umedecido com água e detergente neutro, evitando 
qualquer tipo de fricção na peça. Secar em seguida.

DETALHES E EFEITOS DECORATIVOS

FIBRAS NATURAIS E ARTIFICIAIS
Retire o pó utilizando o aspirador de pó, espanador ou escova de cerdas macias. Não utilize álcool ou produtos que contenham 
solventes.
Não expor o produto à ambientes úmidos, chuva ou sol, mesmo que através da janela.

VIDROS

INCOLOR, SERIGRAFADO OU IMPRESSO
Limpe com pano branco e macio umedecido com álcool, fazendo movimentos circulares. Não utilizar produtos químicos, 
abrasivos ou que contenham solventes.

CUIDADOS
Vidros serigrafados e impressos devem ser utilizados com a face fosca para baixo. Evite batidas, principalmente nas bordas, 
pois são pontos frágeis, mesmo em vidros temperados. E não apoie objetos quentes ou gelados diretamente no tampo.

 

DICAS DE CONSERVAÇÃO



  Lote: 

1 - Os produtos fornecidos possuem um prazo de garantia de 2 anos, incluídos os 90 dias determinados pelo Código de 

Defesa do Consumidor.

2 -  A garantia de acabamentos, sujeitos ao desgaste natural, ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

3 - A empresa limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos 

discriminados nas condições abaixo e cujo exame realizado por profissionais da empresa constate satisfatoriamente a 

existência do alegado defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a 

empresa poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo.

4 - A garantia é válida para defeitos de fabricação que são detectados após o recebimento dos produtos. Não contempla 

os seguintes defeitos: 

- Desgaste no acabamento, partes e/ou peças ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não 

previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos); 

- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela 

empresa ou por profissionais por ela designados; 

- Mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto. 

Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este 

fim; 

- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções ou relacionados a adaptações e/ou 

alterações realizadas no produto; 

- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, 

presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.; 

- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa; 

- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor; 

- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza; 

- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, 

umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

5 - Reclamações de defeitos observados durante o prazo de garantia só serão atendidas mediante: 

- Apresentação de respectivo documento fiscal de venda; 

- Realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado, entrando em contato com nossa 

central de atendimento.

6 - A empresa reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas ou introduzir melhoramentos 

nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já 

vendidos.

7 - Em caso de reposição do móvel completo ou de peças, a empresa efetuará o envio do mesmo em um prazo 

de 30 dias.

8 - Mantenha guardado este Certificado de Garantia junto ao Documento Fiscal, durante o prazo de dois anos. 

  CNPJ: 

CERTIFICADO DE GARANTIA
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