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RECOMENDAÇÕES DE USO

• Transportar com cuidado;
• Não fique em pé sobre a espreguiçadeira;
• Para que o produto mantenha sua beleza e tenha longa vida útil, guardá-lo quando fora de uso.

RECOMMENDATIONS FOR USE

• Transport carefully;
• Do not stand up over the lounge chair;
• Store the item when not in use in order to maintain its appearance and extend its useful life.

RECOMENDACIONES DE USO

• Transportar con cuidado;
• No ponerse de pie al reposera;
• Para que el producto mantenga su belleza y tenga larga vida útil, guardarlo cuando no se use.
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GARANTIA WARRANTY | GARANTÍA

Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. A garantia não inclui assistência técnica ou reparos e troca de 
partes por mau uso. 

One year warranty against manufacturing defects. The warranty does not include technical assistance or repairs or 
replacements due to misuse.

Garantía de 1 año contra defectos de fábrica. La garantía no contempla asistencia técnica ni reparación o cambio de las 
partes sometidas a uso indebido. 



COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM 
NECESSARY PARTS FOR ASSEMBLY | COMPONENTES NECESARIOS PARA EL MONTAJE

MONTAGEM ASSEMBLY | MONTAJE

Para sua segurança e maior durabilidade do produto, siga corretamente as instruções de montagem.
For your safety and longer life for the product, please follow assembly instructions correctly.

Para su seguridad y mayor  durabilidad del producto, siga correctamente las orientaciónes de montaje.

Espreguiçadeira - 1 pç.

Lounge Chair - 1 pc.

Reposera - 1 un.

Encosto - 1 pç.

Backrest - 1 pc.

Respaldo - 1 un.

A B

• Fixe o encosto [B] no encaixe indicado na espreguiçadeira [A]. Deslize o encosto até a posição desejada e, em 
seguida, pressione em um dos níveis da espreguiçadeira. 

• Attach the backrest [B] to the slot indicated on the lounge chair [A]. Slide the backrest to the desired position and then 
press on one of the levels of the lounge chair. 

• Ata el respaldo [B] a la ranura indicada en la reposera [A]. Deslice el respaldo hasta la posición deseada y luego presione 
en uno de los niveles de la reposera. 

Para alterar a posição do encosto, basta puxá-lo com cuidado 
para que o pino desencaixe sem danificar o produto e reposi-
cioná-lo a sua escolha.

To change the position of the backrest, simply pull it out carefully so 
that the pin disengages without damaging the product and reposition 
it to your choice.

Para cambiar la posición del respaldo, simplemente tire de él con 
cuidado para que el pasador se desenganche sin dañar el producto y 
vuelva a colocarlo a su elección. 

Encosto a 110º: 1,57cm

Encosto a 125º: 1,70cm

Encosto a 145º: 1,85cm

Encosto a 170º: 1,92cm
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