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COMPOSIÇÃO DO PRODUTO
Revestimento: Tecido
Estrutura: Madeira Pinus de Reflorestamento Tratada e Seca
Densidade das Espumas – Braço D18 – Assento D26 – Encosto D23

CERTIFICADO DE GARANTIA
A Império Estofados estipula que o produto especificado, fica garantido pelo prazo de 90 dias, a contar da
data de emissão da nota fiscal, conforme código de defesa do consumidor, Lei nº 8.078 de 11 de setembro
de 1990, nos termos do artigo 26, II. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá
entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Estando este, dentro do prazo de garantia, as partes
defeituosas serão substituídas.

QUANTO A GARANTIA
Esta garantia não abrange:
Enfraquecimento normal das fibras, causado pelo uso do produto; Achatamento; Pilling (Bolinhas); Diferença
de tonalidade do revestimento entre as partes do produto, detectadas após a entrega; Possíveis deformações
causadas pela lavagem do produto e danos causados pela impermeabilizações.
Não Esqueça: veludos e tipos aveludados possuem texturas suave e achatam mais facilmente, podem
apresentar deformações de cores mais frequentes que outros tecidos, ocorrendo alterações visuais de
tonalidade conforme a iluminação do ambiente. Tecidos da linha Sued Amassado, Pena, Animale e Toscana
podem apresentar alisamento na textura com qualquer tempo de uso do produto. Essas características não
são consideradas como defeito no produto.

ESPUMAS
A garantia para espuma é de três meses em relação a 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 das almofadas é normal como consequência do uso e não deverá ser
confundido com defeitos dos materiais.

ESTRUTURA
A estrutura da madeira dos estofados da Império tem garantia de três meses. A madeira usada é de
reflorestamento.
Observação Importante: Caso haja necessidade de troca do produto que foi impermeabilizado, por algum
motivo que esta garantia abrange, a Império Estofados não se responsabiliza pelo ressarcimento do valor
gasto pelo consumidor com a impermeabilização.

CONDIÇÕES DE PERDA DE GARANTIA
O presente termo exclui de sua garantia:




Problemas adivinhos de mau uso, limpeza, manuseio ou conservação inadequada.
Avarias detectadas após a entrega, quando o receptor assina o comprovante atestando o recebimento sem
defeitos.
Defeitos oriundos de exposição do produto a ambientes com umidade excessiva, poeira ou excesso de
iluminação ou Sol causando o desbotamento do produto.

RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA CONSERVAÇÃO






Não encostar na parede, não arrastar, não expor direto ao Sol e umidade.
Limpar com escova macia e aspirar o pó semanalmente
Não utilizar produtos químicos, removedores, alvejantes, etc.
Evite exercer pressão excessiva sobre determinadas partes do produto
Não utilizar para limpeza equipamentos a vapor de agua.

MONTAGEM
1º Passo: Inicie desembalando o produto tomando cuidado com produto pontiagudo, tais como tesoura,
faca, estilete etc.
2º Passo: Remova o encosto que se encontra na parte de baixo ou de cima do Estofado.
3º Passo: Retire os pés que estão acondicionado na parte inferior do Estofado.
4º Passo: Após posicionar os pés nos cantos do estofado com uma apertadeira ou parafusadeira
parafuse-os até o limite do aperto.

5º Passo Retorne o produto na posição original e desfrute do produto.

