Bem-vindo ao nosso mundo!
Obrigado por escolher Lorena Canals!
TAPETES LAVÁVEIS FEITOS À MÃO COM ALGODÃO ORGÂNICO
LAVÁVEL EM MÁQUINA

QUALIDADE CERTIFICADA

100% ALGODÃO ORGÂNICO
FEITO À MÃO • TINTAS NATURAIS

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 18001
AITEX | OEKO-TEX

Nossos tapetes, almofadas, mantas e capas de pufes
são laváveis em máquinas com capacidade a partir
de 6kg. Verique a capacidade de sua máquina e as
instruções para cada tipo de produto.

6 Kg

8 a 10Kg

10Kg ou mais

• Tapetes com a
maior medida igual
ou inferior a 1.60m
Medidas liberadas:

• Tapetes redondos
menores que 1.40Ø
• Tapetes com a
maior medida inferior
a 1.60m
Medidas liberadas:

• Todos os tapetes
são liberados
• Todas as almofadas
são liberadas*
• Capas de pufes e
mantas liberadas
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* com cuidados especiais
veja no verso.

PONSABI

0.85 x 1.20
1.20 x 1.75
1.20 x 1.60
1.20 Ø
1.40 Ø
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Veja mais instruções no verso desse cartão.
ATENÇÃO: Ao receber seu produto, procure a etiqueta branca com o código de barras xado no
produto. MANTENHA essa etiqueta na peça por 90 dias e guarde a Nota Fiscal.
Esse é o prazo da garantia em caso de defeitos :)

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM
Pendure esse cartão próximo à sua máquina de lavar, siga as
instruções de lavagem e mantenha seu produto sempre novo! ;)

Utilize sabão neutro
preferencialmente sem cor*
* Sabão em pó colorido pode
manchar a peça caso o ciclo de
enxágue seja longo

Não deixe secando ou exposto
ao Sol por longos períodos

No caso de os longos aparentes,
corte com uma tesoura.
Não puxe o o.

Almofadas com franjas,
pompons ou adereços
bordados à mão, devem ser
lavadas separadamente em
saco apropriados para roupas

Lave no ciclo delicado com
temperatura máxima de 30º, exceto
almofadas e mantas de tricot que
devem ser lavadas com água fria

Não use amaciantes, alvejantes
ou outros produtos abrasivos

É normal soltar tufos de
algodão, nosso produto é
100% natural.
Não se preocupe com eles :)

Não deixe as peças de
molho

Faça a manutenção com a peça
seca usando vassoura de cerdas
duras no sentido da felpa e
aspirador de pó.

TOME NOTA!
• É normal que saia um pouco de cor nas primeiras lavagens
• Os tufos de algodão diminuem a cada lavagem
• O processo de fabricação das peças é artesanal! Cada uma é cortada, costurada e
tingida à mão. Portanto pode haver pequenas variações de cor e tamanho
• As capas dos pufes são removíveis. Não lave os enchimentos.
• Enfeites e cestos não podem ser lavados em máquina
• Não engomar e não lavar a seco

Quando Tapetes Começam a Fazer Sentido
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