
  MANUAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

           _______________________   Móveis Residenciais 

      OBRIGADO POR ESCOLHER A FINNETO. 

Leia esse manual com bastante atenção, seguindo 

as instruções propostas, você manterá a qualidade e 

beleza em seus móveis. 

Caso este manual não seja suficiente para solucionar 

alguma dúvida, entre em contato conosco. 

Estaremos sempre disponíveis para ajudar. 



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS 
_______________________________________ 
 
USE um pano embebido em água e sabão neutro 
para limpar seu móvel, no caso de limpeza 
interna, não coloque seus pertences no interior 
do armário até que o mesmo esteja totalmente 
seco. 
 
NÃO use nenhum tipo de produto  de limpeza 
para seus móveis. 
 Abrasivos, solventes podem causar danos 
irreparáveis aos seus móveis. 
 
NÃO apoie objetos quentes no revestimento de 
laminado plástico ou tecidos. Utilize protetores 
apropriados para tais objetos. NÃO corte 
alimentos diretamente no móvel, utilize tábuas 
apropriadas para corte. 
 



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS 
______________________________________ 
Para áreas com concentração de gordura. 
UTILIZE apenas um pano com sabão líquido 
(neutro), em seguida passe um pano úmido e 
seque.  
 
Nos aramados e estruturas metálicas, UTILIZE 
apenas uma flanela seca para limpeza. As 
corrediças dispensam outros produtos de 
limpeza e lubrificação. 
 
As dobradiças são pré lubrificadas e possuem 
uma camada de silicone, que não pode ser 
removida para não prejudicar o perfeito 
funcionamento do  
movimento. Portanto, não será necessário 
lubrificar. 
 
Evite exposição direta com os raios solares. 
Uma leve mudança na tonalidade das cores é 
normal com o passar do tempo, principalmente 
em tons mais claros. 



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS 
______________________________________ 
 PORTAS DE CORRER 
 
Essas portas são muito bonitas e também 
necessitam de maior atenção e cuidado no seu 
manuseio. Se não utilizada corretamente, a 
porta pode sofrer danos ou causar algum tipo 
de acidente. 
 
INSTRUÇÕES DE USO: 
  
· Não se apoie na porta, pois todo o sistema 
tem um limite de peso, a sobrecarga 
certamente causará dano ao produto por uso 
inadequado. 
  
· Evite deixar objetos no caminho. Gavetas 
internas abertas, roupas ou brinquedos nos 
trilhos podem danificar ou descarrilhar a porta. 
  
 

 



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS 
______________________________________
Os gaveteiros suportam de 30 kg á 40 kg 
(Dependendo do modelo). 
Nunca utilize as gavetas e prateleiras como 
degraus para subir ou alcançar objetos. Pois tal 
comportamento além de quebrar as corrediças 
e gavetas, pode causar acidentes. 
  
Acessórios giratórios para cantos suportam até 
20 kg. Não deixe recipientes com produtos de 
limpeza, solventes ou sal, abertos dentro dos 
armários. Isto pode oxidar os componentes 
metálicos do seu móvel. 
  
  
Evite também movimentos bruscos ao abrir e 
fechar as portas dos armários. Tais 
movimentos desregulam as dobradiças e com 
o tempo, pode quebra-las. 
  

 

 

 

 

 

  



Assistência  Técnica & Manutenção 
��____________________________________ 
Todos os produtos da Finneto tem garantia de 

 fabricação e montagem, se utilizados de forma 
adequada, conforme as instruções deste 

manual. 
Em caso de danos causados por má utilização 

 será solicitada uma análise, podendo gerar um  
custo pela manutenção e visita da equipe para 
a realização do serviço. Para agendar qualquer  

manutenção ou assistência técnica dos 
produtos adquiridos ou esclarecer qualquer 

duvida a  
respeito dos nossos produtos, basta entrar em  

contato pelo telefone ou e-mail abaixo: 
     
  

  11 3686 8822 
contato@finneto.com.br 

  


