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MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO
Procedência dos insumos
Toda a madeira utilizada nos produtos da Bertha provém de ﬂorestas plantadas
e manejo sustentável, que asseguram a utilização racional dos recursos naturais
e evitam a exploração de ﬂorestas nativas.
MDF - a Linha de móveis de MDF é produzida em painel de Pinus de
reﬂorestamento, revestido nas duas faces com laminado melamínico colorido.

Fabricação e acabamento
Os móveis da Bertha são fabricados através do corte digital (CNC Router),
processo que garante execução extremamente precisa e planejamento dos
cortes com o máximo de aproveitamento do material, fator que evita
desperdício e volume residual.
O acabamento das peças é realizado manualmente, com topos (parte
amadeirada) e cantos lixados e arredondados.

Design brasileiro autoral - nossos móveis são desenhados de modo autoral,
com o desenvolvimento de encaixes únicos, pensados de maneira a otimizar o
volume de transporte e facilitar o processo de montagem.

Montagem e seus cuidados
Os móveis da Bertha possuem estrutura 100% de encaixe, que dispensa o uso
de cola, pregos ou parafusos.
O produto é entregue desmontado, e pode ser facilmente montado com as
mãos, com auxílio eventual do martelo de borracha e manual de instruções,
ambos inclusos na embalagem.
Orientamos que as peças sejam dispostas e montadas sobre uma superfície
plana e lisa, protegida por um tapete ou pano macio, para evitar riscos ou
acidentes.
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Também recomendamos que a montagem seja realizada por pessoa adulta,
seguindo o manual de instruções ou vídeo manual. O número de pessoas
indicado para a montagem é mencionado no manual de cada produto.
Não recomendamos a montagem e desmontagem constante do móvel para
não desgastar os encaixes. Portanto, evite esta prática.
Conﬁra os vídeos de montagem em nosso site ou em nossas redes sociais. Em
caso de dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail
olar@berthahome.com.br

Cuidados no uso e conservação
Uso em ambiente interno. Evite deixar seu móvel exposto em ambientes
molhados ou em contato direto com líquidos. Caso a peça seja acidentalmente
molhada, seque-a imediatamente com um pano de algodão.

Cuidados com a limpeza
Para a limpeza das superfícies, utilize um pano macio, umedecido com
detergente neutro e água. Em caso de manchas, aplique removedor a base
d'agua. Para a limpeza dos topos (parte amadeirada), use uma lixa ﬁna, fazendo
movimentos suaves em sentido único.

Garantia
Os produtos da Bertha Home tem garantia de 90 (noventa) dias. Reforçamos
aos nossos clientes a importância de seguir as orientações para conservação das
peças, contidas no manual de instruções.
A Bertha não se responsabiliza por danos causados pela má conservação do
produto (ex: peças lascadas na hora da montagem, meu cachorro roeu o pé do
banco, entre outras situações que fogem ao nosso controle de qualidade).
Vide nosso termo de garantia.

www.berthahome.com.br

olar@berthahome.com.br

+55 11 97847 3566

