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Parabéns você
    adquiriu
   um produto
ecologicamente
      correto

congratulations 
you acquired
    a product
  ecologically
       correct

   felicitaciones 
  a ti adquirido
    un producto
ecológicamente
     correcto
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É necessário 01 pessoa para montar o produto

01 person is required to assemble the product

Se requiere 01 persona para ensamblar el producto.

INSTRUÇÃO MONTAGEM PRODUTO

Separe as peças e acessórios de maneira organizada

Intructions to Assembly / Instrucciones de montaje

Separate parts and accessories in way organized

Separe las piezas y accesorios de manera organizada

Forrar o chão com o papelão das embalagens.

Cover the floor with the cardboard

Cubra el suelo con la embalaje de cartón

1
2

3
4

5
6

O produto deve ser a montado por um profissional
qualificado
The product must be assembly by a professional
El producto debe ser assemblado por un
professinal calificado

Ferramentas necessárias
(não fornecidas)

Not include tools / No herramientas

CUIDADO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MÓVEL

Não molhar o móvel e não expor em lugar úmido

kg

Não expor o móvel próximo de fontes de calor.

Não usar produtos abrasivos.

Limpe com flanela limpa e seca.

Care to conservation and clean / Cuidados de limpieza

Do not wet the mobile and do not expose in a wet place

No moje el producto y no exponer en un lugar húmedo

Do not expose the mobile near heat sources
no exponga cercano de fuentes de calor

No utilice productos abrasivos.
Do not use abrasive products.

Clean with dry cloth

Limpieza con un paño limpio y seco

Peso máximo de carga informado refere-se a objetos distribuido

de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

Conjunto de carga máxima de peso se refiere a objetos distribuidos
uniformemente sobre toda el área de contacto de la pieza de trabajo.

evenly over the entire contact area of the part

The maximum load weight informed refers to objects distributed
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