
Ref.: 94530/029

Ref.: 94530/016

Ref.: 94530/006

Para cuba de sobrepor Morgana Maxi 78 FX
For Morgana Maxi 78 FX Inset sink
Para fregadero de empotrar Morgana Maxi 78 FX

Para cuba de sobrepor Morgana 60 FX
For Morgana 60 FX Inset sink
Para fregadero de empotrar Morgana 60 FX

Para cubas / For bowls / Para cubetas:
400 x 340 mm, 530 x 400 mm 
560 x 340 mm

475mm x 451mm x 18mm

475mm x 410mm x 18mm

420mm x 360mm x 18mm

Tábuas para Pias e 
Cubas de Cozinha
Cutting board for Sinks and Bowls 
Tabla para Fregaderos y Cubetas

Madeira | Wood | Madera: Teca 



PROCEDIMENTOS PARA CONSERVAÇÃO E  HIGIENIZAÇÃO

Antes do primeiro uso:
Lave o produto e enxágue bem. Quando estiver seco, esfregue um 
pouco de óleo de cozinha na superfície, retirando bem o excesso. 

Após cada uso:
Lave normalmente  com esponja  macia, sabão ou detergente. Não 
lave o produto em lava-louças, nem utilize esponja de aço. Não deixe 
o produto submerso em água. Seque com toalha ou pano. Não secar 
sob o fogão a lenha.

Armazenagem:
Evite ambientes abafados como gavetas e armários. Não deixe o 
produto secar ao sol. Não deixe secar em pé, na pia. Não empilhe as 
peças quando estiverem úmidas. Não leve ao forno ou geladeira. 

PROCEDURES FOR CARE AND CLEANING

Before the first use:
Wash the product and rinse well. When it is dry, 
rub a small amount of cooking oil on the surface, 
wiping any excess.

After each use:
Wash as usual with a soft sponge and soap or 
detergent. Do not wash in the dishwasher, or with 
steel wool pads. Do not soak in water. Dry with 
a cloth or towel. Do not dry under the a wood 
burner.

Storing:
Avoid stuffy spaces such as drawers and cupboards. 
Do not dry in the sun. Do not leave to dry standing 
in the sink. Do not stack items when they are wet. 
Do not store in the oven or refrigerator. 

PROCEDIMIENTOS DE CONSERVACIÓN E 
HIGIENIZACIÓN

Antes del primer uso:
Lave el producto y enjuáguelo bien. Cuando esté 
seco, frote la superficie con un poco de aceite de 
cocina, retirándole bien el exceso.

Después de cada uso:
Lave normalmente con esponja blanda y jabón 
o detergente neutro. No lave el producto en 
lavavajillas ni utilice esponja de alambre o 
aluminio. No deje el producto sumergido en agua. 
Seque con toalla o paño. No secar debajo de la 
cocina a leña.

Almacenaje:
Evite ambientes con poca circulación de aire, 
como cajones y armarios. No deje el producto 
secándose al sol, ni apoyada en la pileta. No apile 
las piezas húmedas. No lleve el producto al horno 
ni a la heladera.


