
Produto/Product: Serpentine Descrição/Description: Accessory/Modular System Dimensões/Dimensions: “L” 510X220X140mm; “XL” 726X300X200mm

Material: Nero Marquina, Carrara, Indian GreenAno/Year: 2019

Peso/Weight: “L” 12kg./un; “XL” 33kg./un.

“L” Material

“XL” 

Exemplos de composições/Examples of composition

Notas/Notes
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510mm

220mm

140mm

300mm

200mm

726mm

Peça única (dois posicionamentos diferentes)
Single piece (two different positions allowed)

Acessório para casa/escritório
Home/Office accessory

Móvel de entrada/Aparador
Console/Sideboard

Mobiliário
Furniture Wall/Screen

Parede/Biombo

Para criar diferentes composições basta basta colocar cada peça sob peça (pode optar por duas posições diferentes). Para garantir a estabilidade e segurança da 
composição utilize adesivo de dupla-face, silicone ou ferragens apropriadas.

To create different compositions just positioning every single piece on the top of each other (you can choose two different positions). To ensure the safe installation of the 
composition, please use bi-adhesive tape, silicone or appropriate fixing hardware.

Acabamento/Finishing: Polido/Polished

Nero Marquina Verde Índia/Indian GreenCarrara
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A ESSENZIA não é responsável/ESSENZIA is not responsible for: 

A garantia tem a duração de 1 ano e começa a partir da data do envio.
The warranty is fixed in 1 year and begins from the date of shipping.

A ESSENZIA recomenda/ESSENZIA recommends:

- Danos causados do desgaste normal e uso indevido do produto.

- Damage caused by normal wear and improper use of the product.

- Damage caused by non-compliance of the instructions for assembly and use, maintenance and cleaning.

- Damage caused by the use of unsuitable products.

- Damage caused by exposure to extreme temperatures, humidity and other weather conditions.

- Damage caused during transport and assembly.

- Damage caused by products manipulation without authorization.

- Damage caused by disassembly without authorization.

- Damage caused by products not recommended by ESSENZIA.

- Read carefully the assembly instructions.

- Extreme care in the assembly process.

- The cleaning should be done with a dry cloth, with water or neutral detergents with low alkaline content.

- Do not use aggressive products (anti-lime, acids, abrasives, degreasers or alcohol).

- Danos causados pela não conformidade das instruções montagem e de uso, manutenção e limpeza.

- Danos causados pelo uso de produtos não adequados.

- Danos causados pela exposição a temperaturas extremas, humidade e outros agentes climáticos.

- Danos causados durante o transporte e montagem.

- Danos causados pela manipulação de produtos sem a autorização.

- Danos causados pela desmontagem sem a autorização.

- Danos causados por produtos não recomendados pela ESSENZIA. 

- A leitura atenta das instruções de montagem.

- Cuidado extremo no processo de montagem.

- A limpeza deve ser feita com um pano seco, com água ou detergentes neutros com baixo teor alcalino. 

- Não utilize produtos agressivos (anticalcários, ácidos, abrasivos, desengordurantes ou álcool).


