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DICAS DE CONSERVAÇÃO
- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço,
álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam
riscar ou descolar a película protetora dos móveis;
- Na limpeza de móveis em geral, napas e fórmicas, deve ser utilizado
um pano levemente umedecido e sabão neutro;
- Para armações cromadas deve ser utilizado pano ou flanela
levemente umedecido com vaselina para conservação desta. Para
limpeza de tecidos deve ser utilizado aspirador de pó, espanador e um
pano levemente umedecido;
- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado
do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;
- Não deixe o móvel em exposição a intempéries;
CERTIFICADO DE GARANTIA
A garantia dos produtos fabricados pela Carraro, abrange eventuais
defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de
Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,ll, o qual prevê a garantia
legal de 90 (noventa) dias..

Máximo peso
100kg Maximum weight

Peso máximo suportado
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Máximo peso
100kg Maximum weight

Peso máximo suportado

DICAS DE CONSERVAÇÃO
- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço,
álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam
riscar ou descolar a película protetora dos móveis;
- Na limpeza de móveis em geral, napas e fórmicas, deve ser utilizado
um pano levemente umedecido e sabão neutro;
- Para armações cromadas deve ser utilizado pano ou flanela
levemente umedecido com vaselina para conservação desta. Para
limpeza de tecidos deve ser utilizado aspirador de pó, espanador e um
pano levemente umedecido;
- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado
do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;
- Não deixe o móvel em exposição a intempéries;
CERTIFICADO DE GARANTIA
A garantia dos produtos fabricados pela Carraro, abrange eventuais
defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de
Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,ll, o qual prevê a garantia
legal de 90 (noventa) dias..

