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CONTÉM:

1. Tampo de vidro 1
2. Base de estrutura metálica 1

1

2



IMPORTANTE: Sempre manusear a peça de vidro utilizando as duas mãos e se 
necessário peça ajuda de outra pessoa para manusear o tampo!

PASSO 1:

Cuidadosamente alocar o vidro 
centralizadamente sobre a estrutura 
metálica



VIDRO:
 

Os vidros são sempre temperados e devem ser limpos com pano 
macio e limpa vidros. Proteger a superfície de objetos pontiagudos 
e de objetos com temperaturas elevadas. Não apoiar muito peso 

sobre uma das bordas do vidro, causando instabilidade na estrutura 
e no material.

USO E CONSERVAÇÃO

METAIS:

Os móveis desenvolvidos em aço carbono e ferro maciço possuem 
atenção especial no modo de conservação e limpeza • Atritos e 

batidas, por falta de cuidado no manuseio e movimentação podem 
danificar permanentemente a pintura eletrostática • Após o dano, o 
móvel fica suscetível à oxidação e ação do tempo e do local, como 

maresia. 
Limpar como pano seco ou pano levemente umedecido com água 

e sabão neutro e em seguida secar com uma flanela • Evitar 
exposição dos móveis às intempéries, maresias e principalmente, 

ao contato direto com água • Não utilizar produtos solventes, 
abrasivos, cloro e esponjas de aço, etc na limpeza dos ferros.



GARANTIA

As peças desenvolvidas pelo F studio arquitetura + design têm 
garantia de UM ano em caso de DEFEITO DE FABRICAÇÃO, 

contados a partir da data de entrega, com as seguintes exceções: 
ferragens e acessórios têm garantia de 90 dias 

A garantia não abrange: Defeitos ocorridos em transporte 
ou içamento realizados sob a responsabilidade do cliente • 

Manutenções, adaptações ou modificações realizados por terceiros 
• Diferenças de tonalidades ou descaracterização do produto 

em decorrência de exposição às intempéries e agentes externos 
(água, umidade, luz solar ou artificial direta ou indireta, maresia, 

ferrugem, cupins e fungos) ou de característica própria da natureza 
da matéria-prima • Não observar atentamente as recomendações 

do manual de uso e conservação •
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