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FERRAMIENTAS/HARDWARE/FERRAMENTAS

A Ponteira 31,75mm
com anéis 4un

B Parafuso 
4,0 x 20mm 16un

01

LISTA DE PIEZAS / LIST OF PARTS / RELAÇÃO DE PEÇAS

02

Item Piezas Pieces Peças Código

1 Pie Foot Pé de Mesa

2 Tapa Top Tampo

4X Utilice las marcas que se encuentran
en la tapa.
Use markings that are on the top.
Use as marcações que encontram-se
no tampo.

1510

 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 do produto segue normais legais e contratuais, e inicia-se a contagem a
partir da emissão da nota fiscal de compra. A garantia cobre somente defeitos de
fabricação.
Deve-se verificar se a montagem foi feita corretamente, pois este é o momento ideal
para detectar qualquer problema de fabricação.
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Carga Máxima Suportada
Deve ser distribuida uniformemente
sobre a superfície
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