
CRIADO-MUDO GISELEAPARADOR COSTA
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Descrição

O aparador Costa conta com duas gavetas

centrais e 2/4 portas laterais. Ele também

pode ser utilizado como buffet, pois suas

dimensões internas são próprias para comportar

pratos e talheres. Podendo ser produzido em

lâmina de madeira natural ou laca. Os pés em

madeira natural com design arredondado

conferem a peça um estilo único. O Verniz

utilizado para proteger as lâminas é bem

fosco, evidenciando o toque natural da

madeira.

Medidas:

Pequeno =  L:160cm  A:82cm P: 35cm

Médio =  L:180cm  A:82cm P: 35cm

Grande =  L:200cm  A:82cm P: 35cm

Os acabamentos podem sofrer variação de

acordo com o lote das lacas e principalmente

das lâminas de madeira, por serem naturais, os

veios e os tons podem variar.

Evite levantar o móvel ou se apoiar na

estrutura de madeira dos pés, ela pode

entortar ou quebrar com o peso, sempre

carregar junto ao corpo de MDF. Tomar cuidado

com o piso onde serão apoiados os pés, eles

pode danificar ou até marcar o mesmo, manter

sempre com os calços de silicone.

Observações



Cuidado/Manutenção

Este móvel foi desenvolvido para áreas

internas residencial. Por isso, não deixe-o

exposto à luz direta do sol, evitando que

seus acabamentos sofram alterações na cor e

textura, reduzindo sua vida útil.

Limpeza: Usar pano seco e macio para retirar

o pó. Se necessário, use um pano levemente

umedecido com uma solução diluída de água e

sabão neutro para remover manchas, em seguida,

passe um pano seco. Nunca utilize solventes,

aguarrás, removedores, lustra móveis,

tinner, acetona, sapólio etc.

Proteja as superfícies de laca ou lâmina de

madeira natural, esses acabamentos são

suscetíveis a riscos e manchas. Não apoiar

copos ou qualquer outro utensílio sem

proteção, pois pode marcar os revestimento.

Peso suportado: 40kg

Garantia

Garantia total de 90 dias, após entrega,

contra defeito de fabricação.
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