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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 garantia no contempla asistencia técnica ni 
reparación o cambio de las partes sometidas a uso indebido.
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RECOMENDAÇÕES DE USO
• Respeitar capacidade de peso de 5kg.
•  Transportar com cuidado.
• Não subir ou sentar sobre a mesa.
• Para que o produto mantenha sua beleza e tenha longa vida útil, guardá-lo  
   quando fora de uso.
• Longas exposições ao sol podem provocar manchas ou perda da cor do  
   produto.

CUIDADOS COM O PRODUTO
• Lavar os móveis manualmente com água, sabão ou detergente neutro.
• Para evitar manchas, após a lavagem secar com pano seco e macio para   
   eliminar o cloro contido na água, que pode causar manchas.
• Para limpeza, não devem ser usadas máquinas como lava-jato.

RECOMMENDANTIONS FOR USE
• Respect weight limit of 5 kg.
• Handle with care. Do not climb or sit on the table.
• To keep your product looking beautiful and to extend its life, store it away when not in use.
• Long sun exposure can cause stains or the color to fade.

PRODUCT CARE
• Hand wash items with water and mild soap or detergent.
• To prevent staining, dry with a dry cloth after washing to remove traces of chloride       
   contained in water, which can cause stains.
• Power washers should not be used for cleaning this product.

INSTRUCCIONES DE USO
• Respetar capacidad de peso de 5 kg
• Transportar con cuidado. No subirse ni sentarse sobre la mesa.
• Para que el producto mantenga su belleza y tenga larga vida útil, guardarlo cuando no se use.
• La exposición prolongada al sol puede causar manchas o pérdida de color del producto.

CUIDADOS CON EL PRODUCTO
• Lavar los muebles manualmente con agua, jabón o detergente neutro.
• Para evitar manchas, después del lavado secar con paño seco y blando para eliminar el cloro  
   contenido en el agua, que puede causar manchas.
• Para la limpieza, no se deben usar máquinas como lavadora de presión.

MONTAGEM ASSEMBLY | MONTAJE
Para sua segurança e maior durabilidade do produto, siga corretamente as instruções de montagem.
For your safety and longer life for product, please follow assembly instructions correctly.
Para su seguridad y mayor durabilidad del producto, siga correctamente las orientaciones de montaje.
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Forrar o local com pano macio.
Coloque o tampo sobre o pano, com o fundo 
do mesmo para cima.
Encaixe a base [A] alinhando os furos, com os 
furos do tampo [B] e aperte os parafusos [C] 
com as arruelas [D].

NÃO FORNECIDO - Chave Philips
NOT INCLUDED - Philips screwdriver
NO INCLUIDA - Llave Philips

Base - 1 pç.
Base - 1 pc.
Base - 1 un.

Tampo - 1 pç.
Table-top - 1 pc.
Superficie de la mesa- 1 un.

A B

C Parafuso - 4 pçs.

Screw - 4 pcs.

Tornillos - 4 un.

Arruela - 4 pçs.

Washer - 4 pcs.

Arandelas - 4 un.

D

A

B

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Manual Flut 2.pdf   2   13/12/2017   16:41:57


