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MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO  

 

 

Nossos produtos são desenvolvidos para oferecer peças confortáveis, 
modernas e de qualidade, para que tragam beleza e bem estar ao seu ambiente. São 
peças brasileiras elaboradas com atenção e carinho que o seu ambiente merece. 
Algum cuidado fundamental para quando for usar, limpar e conservar seu móvel, 
auxiliam no prolongamento de sua vida útil e evitam o desgaste precoce. Neste 
manual, seguem algumas informações necessárias para uma melhor utilização e 
conservação de nossos produtos. Em caso de dúvida, entre em contato conosco. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

• Não pular, nem se jogar com força nas cadeiras e poltronas.  

• Não sentar nos braços nem no encosto das poltronas.  

• Não subir nas cadeiras ou bancos nem sentar em posições instáveis.  

• Nunca arrastar os móveis. Sempre que precisar movimentá-los, levante-os.  

• Evite colocar a cadeira muito próxima da mesa para não danificar o encosto.  

• Não expor os móveis e estofados à luz solar e/ou artificial intensa (direta ou 
indireta).  

• Objetos pontiagudos ou abrasivos podem danificar permanentemente o móvel e 
estofado.  

 

Importante: as instruções a seguir são de natureza geral. A empresa Ancezki 
não se responsabiliza por nenhum dano ocorrido durante a tentativa de remoção de 
manchas ou limpeza dos produtos. 
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MADEIRA NATURAL 
 

As madeiras naturais, maciças ou laminadas, utilizadas na fabricação dos 
nossos produtos são de origem de áreas de reflorestamento ou manejo sustentável e, 
por ser material natural, possui características próprias. Cada peça será única, pois 
não se repete a cor e o padrão numa mesma espécie de madeira. O desenho formado 
pelos nós e veios pode variar bastante de acordo com o lote que o item foi produzido. 
Os nós da madeira não são falhas e sim consequência natural do crescimento dos 
ramos. As amostras e peças do showroom, utilizadas para demonstração dos 
produtos, são consideradas apenas uma referência. Nenhuma peça será idêntica à 
outra. A madeira sofre alteração na cor com o decorrer do tempo, resultado da 
incidência de luz direta e indireta. Os móveis feitos com laminado de madeira 
natural não devem ser expostos à umidade e luz solar direta (janelas, varandas etc.). 
Em móveis de madeira maciça é natural que surjam pequenas rachaduras e fissuras, 
em decorrência da variação climática (tempo seco ou úmido). Isso é uma 
característica do material e não um defeito e não compromete a estabilidade do 
móvel.  

 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | MADEIRA 

 

• A limpeza deve ser feita com pano seco ou levemente umedecido. Não usar 
substâncias com álcool, amoníaco, abrasivos e similares.  

• Não é necessário o uso de lustra-móveis ou similares.  

 

 

 

 

 

TECIDOS 
 

Possuímos uma extensa gama de tecidos, entre Linhos, Veludos, Factos, 
Courinos e Couríssimos. Cada um deles tem suas características próprias, e todos 
estão sujeitos a maior ou menor variação de tonalidade, de acordo com a partida e o 
lote de fabricação. Conforme o uso, os tecidos dos estofados laceiam e podem surgir 
pequenas dobras, que são absolutamente normais. Tecidos com fibras sintéticas na 
composição podem, com a fricção intensa, formar peeling (bolinhas). O contato com 
roupas escuras, como jeans, pode manchar permanentemente o estofado 
(principalmente os mais claros), como ao contrario também vale. Tecidos podem 
sofrer alterações de cor decorrente da exposição à luz solar e/ou artificial (direta ou 
indireta). Proteger janelas, portas envidraças e varandas com cortinas para evitar o 
desbotamento excessivo, principalmente dos tecidos com cores mais fortes.  
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | TECIDOS 

 

• Para limpeza, utilizar o aspirador de pó ou uma escova de cerdas macias.  

• Em caso de sujeiras ocasionais, retirar imediatamente o excesso com papel 
absorvente ou pano limpo e, em seguida, sem esfregar, passar um pano umedecido 
em uma solução de água e detergente líquido. Não concentrar a limpeza apenas na 
área da mancha, para não danificar as fibras, não retirar o pigmento dos tecidos com 
cor e não marcar. Deixar secar naturalmente à sombra.  

• Para sujeiras mais pesadas, recomenda-se limpeza a seco feita por empresas 
especializadas.  

• Não usar, em nenhum revestimento, Vaporetto ou similar, nem produtos com 
álcool (como Veja e equivalentes) ou abrasivos.  

• Não fazer lavagem industrial nem impermeabilização. 

 

 

 

 

 

METAIS 
  

Os móveis de aço carbono, alumínio e Inox recebem pintura automotiva, banho de 
cobre/dourado, e/ou cromação. Atritos e batidas pode danificar o acabamento 
permanentemente do item. 

  O produto cromado e/ou com banho é suscetível às variações das condições 
atmosféricas e à oxidação e corrosão pode ser resultante da ação da maresia.  

 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | METAIS 

 

• Evitar a exposição dos móveis de aço carbono à maresia, chuva, sol ou o contato 
direto com a água. Isso pode danificar a pintura e enferrujar a peça.  

• O alumínio e o aço inox, apesar de mais resistentes à umidade e maresia, devem 
ser limpos periodicamente com um pano embebido em uma solução de água e sabão 
neutro e, em seguida, secos com uma flanela.  

• O móvel cromado exige atenção especial e nunca deve ser exposto às quaisquer 
condições climatéricas extremas, como à umidade e à maresia.  

• Retire o pó diariamente com pano seco e macio.  

• Para a limpeza, utilize pano umedecido com solução de água e sabão neutro, 
secando com pano macio em seguida.  

• Nunca utilize solventes, álcool, acetona, tíner, abrasivos (esponja de aço), 
detergente ou qualquer outro produto que contenha soda ou ácidos para limpar ou 
tirar manchas. 
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MÁRMORE 
Mármores são rochas naturais e estão sujeitas às variações de cores, veios e 

manchas, portanto uma peça nunca será igual à outra. A sujeira é o maior inimigo do 
mármore, pois ela tende a formar uma película abrasiva em sua superfície. Assim é 
muito importante que seja limpo regularmente, para garantir o brilho e durabilidade. 

 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | MÁRMORES 

 

• A limpeza deve ser feita com pano absolutamente limpo e úmido em água limpa. 

• Fundo de copo molhado muito tempo sob o tampo quando a pedra estiver sem 
proteção, também causam manchas. Evite arrastar objetos para não causar riscos e 
arranhões. 

• Nunca utilize ácidos, químicas, detergentes e outros produtos corrosivos, pois 
podem acabar com o brilho e causar manchas em seu mármore, bem como 
refrigerantes, sucos, frutas, vinagres, café, óleos em geral e produtos contendo 
corantes (caso não sejam limpos imediatamente). 

• Jamais usem na limpeza, produtos abrasivos, tais como: sapólio, água sanitária, 
amônio, soda caustico, querosene, etc. Elas podem danificar permanentemente sua 
pedra. 

 

 

 

 

 

VIDROS 
 

A pintura em vidros é feitas com pistolas manuais, podendo apresentar 
micrósporos perceptíveis contra a luz e possíveis variações leves na tonalidade da cor 
de uma peça para outra. 

 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | METAIS 

• Devem ser limpos diariamente, passe um pano seco, limpo e macio. 

• Na limpeza de sujeiras superficiais, utilize um pano limpo, macio e umedecido 
em álcool domestico ou outro produto próprio para a limpeza de vidros; passe por 
toda a superfície levemente em movimentos circulares e deixe secar naturalmente. Se 
preferir, utilize um papel toalha para absorver o excesso. Repita a operação, caso seja 
necessário. 

• Lembre-se: O Vidro é um material transparente, duro e resistente, não 
absorvente e não poroso; ele pode, porém, ser arranhado, trincado e/ou quebrado caso 
não seja manuseado com certo cuidado.  
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• Proteger sempre o tampo da mesa ao colocar objetos quentes. 

• Nunca usar na limpeza de vidros e espelhos, produtos ácidos, alcalinos, 
amoníaco, cloro ou água sanitária, que são encontrados na maior parte dos produtos 
de limpeza; 

• Nunca utilizar na superfície do espelho, lixas, qualquer tipo de palha, sapólio, 
entre outros, para que não prejudique a película protetora do espelho; 

• UTILIZE SOMENTE ÁGUA, SABÃO, DETERGENTE NEUTRO OU 
PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA LIMPEZA DE VIDROS. 

 

 

 GARANTIA 

Buscamos sempre a excelência em nossas linhas, mas eventualidades sempre 
acontecem, com isso trabalhamos com as seguintes garantias de nossos produtos, contra 
defeitos de fabricação: 

• Seis meses após a emissão da NF de venda para o cliente final; e/ou, 

• Um ano após a emissão de NF de fabricação. 

 

A garantia não abrange:  

Defeitos ocasionados durante o transporte ou içamento realizados pelo cliente ou 
sob responsabilidade do mesmo.  

Inobservância de quaisquer recomendações do Manual de Uso e Conservação. 
Danos causados pela falta de cuidado, uso indevido e diferente daquele pelo qual o 
produto foi projetado e uso de produtos de limpeza inadequados.  

Desgaste, peeling, lasseamento e desbotamento dos tecidos e couros em 
decorrência do uso, da limpeza e/ou da incidência de luz artificial e solar intensa.  

Diferenças de tonalidades e/ou texturas devido a variações de lotes (tecido, 
madeira e pintura).  

Variações de nós, tonalidade, textura e padrão da madeira natural, decorrentes 
das características da própria natureza e singularidade do material.  

As peças expostas na loja servem como referência, porém não se repete a cor e o 
desenho numa mesma espécie de madeira.  

Descaracterização do produto causada por agentes externos, como água, maresia, 
ferrugem, fungos, cupins e outros.  

Problemas relacionados ao acondicionamento ou local inadequado onde o 
produto foi colocado, tais como: pisos desnivelados, paredes com umidade, infiltração 
ou pouca resistência, áreas externas com exposição solar, chuva e outros.  

 


