:: DICAS E RECOMENDAÇÕES DE USO
Para uma melhor utilização e para prolongar a vida útil do seu estofado, siga corretamente as
dicas e recomendações abaixo:
 Mantenha o ambiente seco e arejado.
 Evite a exposição à luz direta ou indireta do sol e umidade excessiva.
 Mantenha o estofado distante das fontes de calor e de exposição prolongada a luminosidade
intensa. Evite iluminação forte no ambiente. Proteja portas e janelas com cortinas e black-out.
A exposição continua a radiação da luz pode danificar o revestimento, apodrecendo os fios,
trincando a superfície e desbotando as cores.
 Não utilizar o estofado para fins diferentes do que foi projetado: evite subir, pular, arrastar,
sentar nos braços ou encosto.
 Recomenda-se que a limpeza do estofado seja feita primeiramente com aspirador de pó, todo
o pó e resíduos deixados pelo uso devem ser delicadamente retirados. Caso necessário use
um pano macio limpo levemente umedecido em solução de água morna. Seque em seguida
com um pano limpo sem comprimir ou esfregar e certifique-se de que o local esteja seco antes
de usá-lo novamente. Nunca usar produtos corrosivos nem a base de solventes, como cloro,
alvejantes, detergentes, entre outros.
 Em caso de acidentes que possam resultar em manchas, use imediatamente pano limpo,
esponja ou papel absorvente, sem comprimir ou esfregar para tentar evitar danos ao produto
ou amenizar a penetração da substância derramada. Se por acaso ele ainda ficar manchado
recorra a empresas profissionais em limpeza de estofados.
 Nos revestimentos de tonalidades claras, evite o contato com tecidos que soltem tintas.
 Não lavar o revestimento (capas) das almofadas, além da possibilidade de danificar o material
o processo de lavagem pode desfiar e causar abertura da costura.
 Evitar ao máximo o contato direto e prolongado de partes de corpo sem proteção das roupas
nos revestimentos em couro sintético (tipo corino). O calor e o suor agridem a superfície do
material, ressecando-o e propiciando o surgimento de trincas. Nesse tipo de revestimento é
aconselhável trocar de posição sempre que fizer uso por longos períodos.
 Mantenha os animais domésticos longe do seu estofado, eles podem danificar o revestimento.
 Para manter a boa aparência do estofado, massageie as almofadas para que o enchimento se
recomponha.
 Para movimentar o estofado nunca o arraste, esta ação poderá danificar os pés ou sua fixação
na estrutura. Levante-o com cuidado segurando por baixo.
 Evite o contato do estofado com a parede ou outros móveis, o atrito pode desgastar e danificar
o revestimento e a espuma.
 Ao transportar o estofado, proteja-o contra possíveis choques, de preferência com papelão,
cuidado especial ao passar por portões, portas, janelas, escadas e corredores.
 O acionamento de mecanismos reclináveis sem o devido cuidado pode resultar em acidentes,
não permita que crianças brinquem com esses mecanismos.
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