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Capítulo 1 – Dicas de Limpeza

Manual do Proprietário Todeschini
Agradecemos a sua escolha pelos produtos Todeschini. Para aumentar a vida
útil de seu mobiliário, leia com atenção e siga corretamente as instruções deste
manual. Ele contém dicas preciosas de cuidados na limpeza e na conservação
dos produtos Todeschini.
Se após a leitura ainda restar alguma dúvida, entre em contato com nosso Serviço
de Atendimento ao Cliente.
Por telefone: central de atendimento disponível de segunda a sexta-feira, exceto
feriados, das 7h30 às 17h , pelo telefone 0800 979 0210.
Pela internet: envie um e-mail para sac@todeschinisa.com.br ou acesse a seção
Fale Conosco no site www.todeschinisa.com.br.
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Dicas de Limpeza

1.2. PRODUTOS COM PINTURA ACETINADA
Portas • Frentes de Gavetas • Prateleiras Decorativas • Cabeceiras

Introdução

• Mesas e Cadeiras
Limpe somente com um pano úmido e sabão neutro.

Limpeza dos Produtos
Para a limpeza de seu móvel, utilize somente sabão neutro e um pano levemente
umedecido. Dê preferência a panos brancos, para evitar manchas no produto.
Na limpeza diária, evite produtos abrasivos, como palha de aço, esponja de lã
de aço, álcool, saponáceo ou outros que possam riscar ou descolar a camada
protetora. Durante a limpeza, deixe o ambiente bem arejado.
Após a limpeza, mantenha as portas dos módulos abertas até a secagem
completa. Assim, você aumentará a circulação de ar e evitará o aparecimento de
mofo nos móveis e objetos pessoais.

1.3. Puxadores Aramados, Dobradiças e
Corrediças
• Puxadores Revestidos em Couro
Use apenas um pano macio levemente umedecido. Tenha muito cuidado com o
uso de produtos abrasivos, pois o couro poderá perder sua característica natural.
• Puxadores em Metacrilato (Acrílico)
Utilize somente pano macio umedecido em água. Não utilize álcool e solventes de
qualquer tipo. Execute a limpeza com suavidade, de modo a evitar que a própria
poeira acumulada no material torne-se agente abrasivo capaz de causar riscos à
superfície.

1.1. Produtos com Pintura Alto Brilho

• Puxadores Metálicos
Para limpezas leves, como tirar o pó, feitas diária ou semanalmente, utilize apenas
um pano macio e seco.

Portas • Frentes de Gavetas • Prateleiras Decorativas • Cabeceiras
Passe primeiro um pano úmido e depois um pano seco ou ao natural. Para maior
durabilidade do produto, aplique periodicamente uma pequena camada de cera à
base de silicone (ex.: cera automotiva).
Além de limpar, a cera fornece uma camada protetora na peça. Ela deve ser
aplicada em pequena quantidade com uma flanela. Na sequência, lustre com
pano de lã para dar o brilho. Este processo é recomendado a cada 90 dias.

• Produtos Aramados
A cada 60 dias, realize uma limpeza mais prolongada. Utilize um pano umedecido e,
logo após, seque com um pano seco. Você também pode utilizar cera à base de
silicone. No caso de aramados cromados, este processo deve ser feito a cada 30 dias.
• Dobradiças e Corrediças
Lubrifique-as com uma pequena camada de óleo lubrificante, sempre tendo cuidado
para não respingar no revestimento das peças em que esses acessórios estão
instalados. Isso evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil destes
acessórios. Em regiões que possuem maresia, é recomendado que este processo
seja realizado mensalmente.
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1.4. PRODUTOS EM AÇO INOX
Limpe com um pano macio e umedecido em água e sabão neutro. Após a
limpeza, enxague o produto com água morna e seque-o por completo com um
pano seco e macio.

1.8. ESPELHOS, VIDROS, VIDROS PINTADOS, METACRILATO
(ACRÍLICO), VIDROS FOSCOS, ECORRESINA E PORCELANATO
• Espelhos
Limpe o espelho com água morna, com um pano macio e limpo.

1.5. MESAS E CADEIRAS EM METAL
Para a limpeza das estruturas metálicas das mesas e cadeiras, utilize apenas
um pano seco. Na sequência, aplique cera à base de silicone (automotiva). Este
processo é recomendado a cada 60 dias.

Este é o procedimento mais simples e seguro, mas tenha cuidado para não deixar
que as bordas do espelho permaneçam úmidas após a conclusão da limpeza.
Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas
metálicas. Não use saponáceo, detergentes ou qualquer tipo de solvente.

Em regiões que possuem maresia, o processo deve ser realizado mensalmente. Para
a limpeza dos encostos e assentos, utilize um pano umedecido com sabão neutro.

• Vidros

1.6. MESAS, CADEIRAS E BANQUETAS EM MADEIRA
Utilize um pano umedecido em água com sabão ou detergente neutro. Depois,
seque a estrutura com um pano seco e macio. Esta manutenção deve ser
realizada mensalmente.
Evite usar na limpeza diária produtos abrasivos, como palha de aço, lustra-móveis
e demais produtos químicos que possam provocar riscos ou danificar o produto.
Para a limpeza de assentos e encostos, utilize um pano umedecido em água com
sabão neutro.

e

Metacrilato (Acrílicos)

Na limpeza das portas de vidro, utilize limpa-vidros com pano macio, sem
fiapos, ou toalha de papel.
Para conservar melhor o acrílico e aumentar a vida útil de seu acabamento,
utilize na limpeza somente pano macio e limpo, água e sabão neutro.
Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha, esponjas
metálicas, saponáceos ou qualquer outro tipo de solvente.

• Vidros Foscos
Utilize pano de algodão limpo umedecido com água e sabão de coco líquido.

1.7. ESTANTES E ARAMADOS EM ALUMÍNIO
Para a limpeza da estrutura de estantes ou aramados em alumínio, utilize somente
um pano macio umedecido em água com sabão ou detergente neutro. Após
realizar a limpeza, seque totalmente o produto para evitar manchas.

Enxague sempre o pano depois de limpar. Depois da limpeza úmida, seque o
vidro com outro pano limpo e seco ou levemente umedecido.
Nunca limpe apenas a parte suja do vidro, limpe sempre toda a sua superfície.

10

11

• Vidro Bronze

1.9. OUTROS PRODUTOS EM METACRILATO (ACRÍLICOS)

Utilize apenas limpa-vidros com pano macio.

• Ecorresina (Padrão Foglie)
Limpe com pano macio umedecido em água e sabão ou detergente neutro.
Após a limpeza, quaisquer resíduos podem ser removidos com pano umedecido
em água morna.
Nunca limpe as peças sob sol quente e temperaturas elevadas. Não devem ser
utilizados produtos à base de benzina, acetona, tetracloreto de carbono, tíner
ou outros solventes.

• Porcelanato (Padrão Stone)
Limpe com pano macio umedecido em água e sabão ou detergente neutro.
Após a limpeza, quaisquer resíduos podem ser removidos com pano umedecido
em água morna.
Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.

Utilize pano macio e detergente neutro, limpando com suavidade para evitar que
a própria poeira acumulada no material torne-se agente abrasivo capaz de riscar a
superfície. Riscos causam a redução do brilho e da beleza do material. Não utilize
álcool e solventes de qualquer tipo.
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1.10. ESTOFADOS, CAMAS E CABECEIRAS ESTOFADAS
Limpe regularmente com um pano macio, escova macia ou aspirador de pó. Não
utilize equipamentos a vapor de água na limpeza, nem agentes químicos, como
álcool, tíner ou outros que possam comprometer a durabilidade do estofado.

E lembre-se: produtos em couro não devem ser molhados e precisam ser
protegidos da luz solar.

• Sujeira Seca
Limpe o produto com um pano úmido e depois seque-o.

• Sujeira Líquida
Retire o líquido imediatamente com um pano seco que possa absorvê-lo.
Não esfregue.
Caso necessário, utilize pano umedecido em água limpa e morna com
sabão neutro.

• Estofados

em

Para hidratar e evitar ressecamento, aplique uma leve camada de creme
hidratante ou vaselina líquida em movimentos circulares e, após alguns minutos,
retire o excesso com pano seco. Este processo é recomendado uma ou duas
vezes ao ano.

Chenille

Em tecido produzido com fio de viscose, um fio brilhante, ele tende a deitar
as fibras no passar de mão, sentar-se ou ao se colocar algum peso sobre o
produto, mudando assim a reflexão da luz.
Não se trata de um defeito, mas sim de uma característica normal do produto.
Sua limpeza pode ser realizada tal como descrito acima.

• Produtos Estofados

em

Couro

e

Couro Ecológico

Limpe regularmente com pano macio e seco. Em caso de derramamento
de líquidos ou produtos gordurosos, remova imediatamente com papel que
absorva o resíduo, evitando friccionar.
Depois, use um pano levemente umedecido com água morna e sabão neutro,
em movimentos suaves, deixando secar naturalmente.
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1.11. ACESSÓRIOS COM ILUMINAÇÃO
• Prateleira, Cabideiro
(Com Pilha

ou

e

Régua

com

Leds

Fonte)

Limpe com pano macio, levemente umedecido com água e sabão neutro.
Não utilize materiais abrasivos ou solventes.

• Pilha
Os acessórios com pilhas foram desenvolvidos para utilização em curtos
períodos de tempo.
Se usadas corretamente, as pilhas terão duração de até 30 horas.
Utilize pilha 23A 12V. Ao limpar, tenha muito cuidado para não pressionar o pano
nos leds, o que pode danificar o produto. Limpe o produto com um pano úmido
e depois seque-o.

• Acessórios

com Iluminação para

1.12. Rodízios Avulsos

Cozinha

Para a limpeza do vidro ou acrílico, use pano levemente umedecido com limpavidros, com o devido cuidado para não encostar no alumínio.
No alumínio, passe um pano macio e umedecido com sabão neutro.

Use apenas um pano macio levemente umedecido com água e sabão neutro e
logo após seque com pano seco. Não utilize solventes de qualquer tipo.
Lubrifique mensalmente com uma pequena camada de óleo lubrificante as partes
móveis (eixos e banda de rodagem).
Os rodízios são projetados para uso em ambientes fechados. Evite exposição à luz
solar, alta umidade e alta salinidade.
A capacidade de carga de cada rodízio não deverá ultrapassar a recomendada
para cada modelo, pois leva em consideração fatores de segurança.
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Dicas de Conservação

2.1. CUIDADOS NA COZINHA

Introdução

Os móveis exigem cuidados especiais de
conservação. Veja na sequÊncia algumas dicas
para garantir a sua durabilidade:

Para maior durabilidade e funcionalidade do seu mobiliário, confira as orientações
de cuidados para o dia a dia:
• Logo após a montagem dos produtos, certifique-se de que seus móveis ficaram
bem montados e de acordo com o projeto.
• Após a instalação dos móveis, deixe-os sem qualquer tipo de peso por
aproximadamente 24 horas. Este é o tempo necessário para a colagem
completa dos produtos.
• Abra totalmente e com cuidado as portas de seu móvel. Durante o manuseio,
evite batê-las ou deixá-las entreabertas, de modo que não ocorram colisões com
gavetas, que poderão danificar o revestimento das peças.

• Os móveis são fabricados, testados e certificados para suportar até 20 kg por
porta, sendo que esse peso deverá estar uniformemente distribuído no módulo.
• Evite colocar panelas, fôrmas, assadeiras e demais utensílios quentes ou
aquecidos diretamente sobre os tampos. Isso pode causar danos ao produto, tais
como: manchas, bolhas, queimaduras ou descolamento de revestimento. Sempre
utilize apoios para colocar objetos quentes.
• Utilize sempre uma base de apoio sobre os tampos ao cortar ou picar qualquer
tipo de verdura, carnes ou outros produtos. Assim você evitará o aparecimento
de cortes ou riscos.
• Peças lineares devem possuir suporte de fixação num espaço máximo a cada
800 mm (80 cm), sendo que suportam até 15 kg entre o espaçamento indicado.
• Durante o uso ou após a limpeza, evite deixar panos molhados ou umedecidos
sobre os móveis. Isso causará danos permanentes ao revestimento, em função
do inchamento pelo excesso de umidade.
• Evite se apoiar nas portas e gavetas quando abertas. Isso poderá desregular e
prejudicar a estética do produto, comprometendo a funcionalidade e durabilidade
do móvel.
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• No uso diário, evite a exposição do produto ao excesso de luz solar. Isso desgasta
o móvel, tornando-o amarelado e prejudicando sua durabilidade e estética.

2.2. CUIDADOS COM COLCHÕES

• Em caso de respingos ou queda de água sobre o produto, seque imediatamente,
prevenindo a deterioração do mesmo.
• No caso de mofo provocado por infiltração, vazamento, umidade do ar ou
qualquer outro agente, siga as seguintes orientações:

Para melhor conservação dos colchões, siga os
seguintes passos:
• Colchões de Espuma

1. Detecte a causa do mofo e elimine-a.
2. Limpe bem o local, passe um produto antimofo e deixe o móvel aberto o tempo
necessário para a secagem completa.

Nunca use os colchões de espuma Todeschini sobre estrados inteiriços ou com
papéis, papelão, panos ou qualquer outro material entre o colchão e o estrado.
Isso inibe a transpiração do colchão.
O colchão precisa respirar; coloque-o para arejar sem a presença de sol.

3. Não armazene produtos no móvel até que o mofo esteja totalmente controlado.
Evite dobrar ou pular sobre o colchão.
• Evite o excesso de vapor das panelas, bem como o excesso de gordura. Ambos
causam, respectivamente, o descolamento e o engorduramento dos módulos,
principalmente os localizados próximos ao fogão. Uma boa dica é instalar e
sempre utilizar um exaustor.
• Evite manusear os acessórios (aramados, dobradiças, corrediças, puxadores)
com as mãos sujas de substâncias abrasivas ou oxidantes, como sal, vinagre,
limão e outros. Com esses cuidados, garante-se boa conservação e durabilidade
dos acessórios, evitando a corrosão.

Não utilize o colchão com a embalagem plástica. Isso prejudicará a conservação
e a ventilação do produto.
Para conservar e aumentar a vida útil dos colchões, é necessário que os mesmos
sejam virados a cada 15 dias, conforme indicações a seguir:
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A

D

C

B

C

A

D
B

1. Mova os cantos A e B enquanto o

2. Mova o colchão até o mesmo ficar

colchão está na posição horizontal.

na posição transversal à cama.

4. Deixe o colchão cair com suavidade
para o lado da cabeceira.

5. Mova os cantos C e D para o
colchão voltar ao seu lugar.

6.

D
C

Desta forma, o procedimento
estará completo (de lado a lado e
da cabeça aos pés), pronto para
utilização.

C

3. Levante e vire os lados, como indica
a instrução.
D

• Colchões

de

Molas

Para os colchões de molas que possuem em um dos lados o “pillow top”, a
recomendação é girá-los somente da cabeça aos pés, pois esse tipo de colchão
possui respiros laterais que eliminam a umidade e evitam ataque de bactérias.
O colchão precisa respirar; coloque-o para arejar sem a presença de sol. Não
puxe ou manuseie-o pelo “pillow top”.
Aspire o seu colchão de 15 em 15 dias. Os ácaros e outros micróbios que se
acumulam nos colchões são responsáveis por grande parte das alergias.
Aspirar o seu colchão evita a acumulação de ácaros e pó, prejudiciais à saúde.
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2.3. CUIDADOS COM ESTOFADOS

2.4. CUIDADOS COM O USO DE MESAS E CADEIRAS

Para maior durabilidade e conservação dos
estofados, veja a seguir algumas orientações de
cuidados para o dia a dia.

Para conservar e aumentar a vida útil das mesas e cadeiras, evite bater ou arrastálas. Isso pode danificar seu acabamento.

• Evite a exposição direta aos raios da luz solar.
• Não salte sobre o estofado.
• Não levante o estofado pelos braços ou pelas almofadas laterais.
• Não sente nos braços dos estofados.

Evite deixar as mesas e cadeiras expostas em sacadas ou pátios, vulneráveis à
ação do tempo. Isso pode provocar manchas ou ferrugem.
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2.5. INFORMAÇÕES SOBRE CUPIM

• Na Sua Casa
Antes da instalação do mobiliário na sua casa, certifique-se de que o local não
possui focos de cupim.
Caso possua, providencie a dedetização do local. É recomendado que a
dedetização seja realizada semestralmente.
Assim, você evita pragas que podem danificar a estrutura e a estética do seu
mobiliário.

• No Processo

de

Produção

Nossos fornecedores de matérias-primas MDF e MDP garantem que o povoamento
de cupins é controlado.
Mesmo se houvesse algum foco de infestação, os insetos não resistiriam às
elevadas temperaturas e pressões aplicadas na fabricação dos materiais.
Na fabricação dos painéis na Todeschini, o ciclo dos materiais é muito rápido,
impossibilitando que os insetos se proliferem.

• Na Entrega

dos

Produtos

Garantimos a entrega dos produtos sem qualquer incidência de insetos. Porém,
se instalado em local infestado, o móvel poderá ser atacado.

• Como Prevenir
Lembre-se: substituir as peças infestadas por cupim é uma ação
meramente paliativa.
A melhor solução é a dedetização regular dos ambientes a cada seis meses.
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Capítulo 3 –
Observações Gerais
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Capítulo 3
Chapter 3 / Capítulo 3

Equipes Credenciadas
Certified Staff / Equipos Acreditados

Os produtos Todeschini devem ser montados, instalados ou desmontados
somente por equipes credenciadas pelas lojas revendedoras exclusivas ou
pela fábrica.
Recortes em módulos somente serão aceitos se forem realizados por equipes
credenciadas e treinadas pela loja revendedora exclusiva ou pela fábrica, de
modo que esse procedimento não comprometa a durabilidade, estética e
segurança do produto.

Capítulo 4 – Garantia
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Capítulo 4
Chapter 4 / Capítulo 4

Certificado de Garantia
Este Certificado de Garantia complementa o Manual do Proprietário. As garantias
serão válidas somente mediante apresentação de Nota Fiscal de Compra.
A Todeschini S.A. assegura a oferta de componentes e peças de reposição
enquanto não cessar a fabricação.
Cessada a fabricação, a Todeschini S.A. assegura a oferta de componentes e
peças de reposição, conforme o previsto no Código de Defesa do Consumidor,
artigo 32, parágrafo único.

Os prazos de garantia
Respeitadas todas as instruções descritas no
Manual do Proprietário, a Todeschini oferece:
• Garantia para vícios aparentes e de fácil 		
constatação:
Noventa (90) dias para defeitos de fabricação, sendo eles aparentes e de fácil
constatação, contados da data de instalação.
Esta garantia é legal e estabelecida por lei.

• Garantia para o móvel:
Será de cinco (5) anos de garantia na parte do móvel, por defeitos oriundos
de fábrica, respeitadas as condições normais de uso especificadas neste
Manual do Proprietário.

• Garantia para estofados, poltronas e pufes:
Os estofados, poltronas e pufes possuem garantia de um (1) ano para
defeitos de fabricação ou para componentes utilizados: estrutura, espumas,
molas, pés, bases e mecanismos, respeitadas as condições normais de uso
especificadas neste Manual do Proprietário.
Esta garantia não é aplicada na diferença de tonalidade entre os tecidos ou
pelo seu desgaste natural, bem como para defeitos ocasionados pelo uso
inadequado ou abusivo.

• Garantia para mesas, cadeiras e banquetas:
Será de um (1) ano a garantia para defeitos oriundos de fábrica para mesas,
cadeiras e banquetas de madeira ou metal, respeitadas as condições normais
de uso especificadas neste Manual do Proprietário.

• Garantia para prateleiras decorativas
com iluminação:
Será de dois (2) anos a garantia para defeitos oriundos de fabricação para
prateleiras decorativas com iluminação, desde que respeitadas as condições
normais de uso especificadas neste Manual do Proprietário.

• Garantia para acessórios com iluminação:
Será de 1 (um) ano a garantia para defeitos oriundos de fábrica para acessórios
com iluminação, respeitadas as condições normais de uso especificadas
neste Manual do Proprietário.

• Garantia para aramados de aço inox e alumínio:
Será de três (3) anos a garantia para defeitos oriundos de fábrica em
aramados de aço inox e alumínio, respeitadas as condições normais de uso
especificadas neste Manual do Proprietário.

• Garantia para aramados cromados e pintados:
Será de um (1) ano a garantia para defeitos oriundos de fábrica em aramados
cromados ou pintados, desde que, respeitadas as condições normais de uso
especificadas neste Manual do Proprietário.

34

35

• Garantia para puxadores em metal

• Colchões de molas Bonnel:

e metacrilato (acrílico):

– Quatro (4) anos será a garantia para a mola para defeitos de fábrica.

A garantia para puxadores em metal será de um (1) ano para defeitos oriundos
de fabricação, respeitadas as condições normais de uso e manutenção
descritas neste Manual do Proprietário.

– Cento e oitenta (180) dias será a garantia para defeitos de fábrica para as
demais composições, como: tecido, espuma, costura, bordado e sommier.

• GARANTIA PARA DOBRADIÇAS, CORREDIÇAS E
DISPOSITIVOS DE ABERTURAS E ELEVAÇÃO DE FRENTES:
Será de um (1) ano a garantia para defeitos oriundos de fábrica para dobradiças,
corrediças e dispositivos de aberturas e elevação de frentes (elevadores,
amortecedores, acessórios para abertura de frentes etc...), respeitadas as
condições de uso e manutenção descritas neste Manual do Proprietário.

• Garantia para produtos Metacrilato (acrílico):
Será de três (3) anos a garantia para defeitos oriundos de fabricação para
produtos Metacrilato (acrílico), como: amarelamento e descoloração para os
produtos em acrílico, respeitadas as condições normais de uso e manutenção
descritas neste Manual do Proprietário

• Garantia para os colchões:
A garantia dos colchões Todeschini será delimitada conforme as instruções
descritas neste Manual e também o certificado que acompanha cada colchão.

– Indicado para pessoas até 110 kg (peso individual).

• Colchões de molas Ensacadas (individuais):
– Quatro (4) anos será a garantia para a mola para defeitos de fábrica.
– Cento e oitenta (180) dias será a garantia para defeitos de fábrica para as
demais composições, como: tecido, espuma, costura, bordado e sommier.
– Indicado para pessoas até 110 kg (peso individual).

• Camas estofadas:
– Será de três (3) anos a garantia para defeitos oriundos de fabricação para as
camas estofadas, respeitadas as condições normais de uso e manutenção
descritas neste Manual do Proprietário.
– Adequadas para até 150 kg – cama solteiro
– Adequadas para até 260 kg – cama casal

• Cabeceiras estofadas:
Seguem abaixo os prazos de garantia
para cada tipo de colchão.
• Colchão de espuma D-33:

– Será de um (1) ano para defeitos oriundos de fabricação para as cabeceiras
estofadas, respeitadas as condições normais de uso e manutenção
descritas neste Manual do Proprietário.

– Três (3) anos será a garantia para a espuma para defeitos de fábrica.

– Cento e oitenta (180) dias será a garantia para a espuma para defeitos
de fábrica.

– Noventa (90) dias será a garantia para defeitos de fábrica nas demais

– Noventa (90) dias será a garantia para o tecido para defeitos de fábrica

composições, como: tecido, costura, bordados e alças.

• GARANTIA PARA RODÍZIOS AVULSOS:
– Indicado para pessoas até 120 kg (peso individual).

Será de um (1) ano a garantia para defeitos oriundos de fabricação para
rodízios avulsos, desde que respeitadas as condições normais de uso
especificadas neste Manual do Proprietário.
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• Não estão cobertos por este Certificado de Garantia:

•	Montagem:

– A falta de observância de quaisquer dos itens de recomendações de nosso
		 Manual do Proprietário.

– É de responsabilidade da loja revendedora exclusiva a montagem,
		 instalaçãoe manutenção dos móveis, sempre observando e seguindo as
		 instruções do Manual de Montagem.

– Defeitos decorrentes de projeto, montagem e instalação (dos móveis) do
		ambiente.
– Agentes externos de qualquer ordem (água, maresia, ferrugem, fungos,
		 cupins e outros) ou qualquer outro tipo de interferência que possa ocasionar
		 a descaracterização do produto.
– Peças não fabricadas e não fornecidas pela Todeschini S.A., como vidros,
		 mármore, granito e pedras em geral, ferragens e demais acessórios.

– Recortes e manutenção só serão aceitos quando realizados por equipes ou
		 profissionais credenciados pela loja revendedora exclusiva ou pela fábrica,
		 inclusive para módulos de embutir fogão e eletros de embutir.
– A Todeschini S.A. não se responsabiliza por problemas de instalações
		 elétricas e hidráulicas.

– Desgaste ou descoloração provenientes do tempo de uso.

•	Limpeza e conservação:

– Decurso do prazo de validade.

– Para maior durabilidade dos produtos Todeschini, recomendamos que sejam
		 observadas as instruções do Manual do Proprietário.

– Falta de manutenção periódica.

•	Observações finais:
– A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as
		 lojas revendedoras dos produtos Todeschini, mediante a apresentação da
		 Nota Fiscal de Compra.

Capítulo 5 –
Principais Matérias-Primas
Utilizadas na Todeschini
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PRINCIPAIS MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADAS NA TODESCHINI

MDF
O MDF (sigla de Medium Density Fiberboard) é um painel de fibra de madeira de
média densidade, que oferece grande resistência, homogeneidade e estabilidade
dimensional, e que permite todos os tipos de usinagens, podendo receber inclusive
formas arredondadas e com riqueza de contornos. Na linha da Todeschini, os
painéis em MDF recebem revestimentos diversos, incluindo melamina, laminado,
PVC, pintura, entre outros.

Conheça um pouco mais sobre os principais insumos utilizados na produção
do mobiliário Todeschini, que visam a melhor solução técnica para cada projeto:

MDP
O MDP (sigla de Medium Density Particleboard) é um painel de partículas de
média densidade, que oferece grande resistência, homogeneidade e estabilidade
dimensional, sendo muito adequado para uso em peças retas, como armações,
portas, tampos e prateleiras. Na linha da Todeschini, os painéis em MDP recebem
revestimentos diversos, incluindo melamina, laminado, vidro, entre outros.

CHAPA DURA DE FIBRAS
FIBER HARDBOARDS / Chapa dura de fibras

A chapa dura é uma chapa de alta densidade, produzida a partir de fibras de
madeira com revestimento em pintura à base de água e secagem ultravioleta,
resultando em ótima resistência superficial à abrasão, impacto, riscos e agentes
manchadores, além de excelente performance contra a umidade.
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• A fábrica da Todeschini é certificada pelas normas ISO 9.001 (da qualidade
dos processos) e ISO 14.001 (do meio ambiente). Todos os fornecedores são
cuidadosamente selecionados e 100% da madeira utilizada é proveniente de
florestas plantadas, econômica e ecologicamente sustentáveis.

Todeschini S.A. Indústria e Comércio
Alameda Todeschini, 370 | CEP 95700-000
Bento Gonçalves – RS | 0800 979 0210
www.todeschinisa.com.br

