Produto/Product: Loop

Descrição/Description: Copo, vaso e travessa/Cup, vase and tray

Material: Carrara, Green Viana, Pele de Tigre, Rosa Portugal

Vaso/Vase

Dimensões/Dimensions: Várias/ Various

Acabamento/Finishing: Amaciado/Honed

Ano/Year: 2019
Peso/Weight: 500gr./2kg.

Copo/Cup

100mm

230mm

50mm

50mm
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Cesto/Basket

Bandeja/Tray
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100mm
140mm

30mm
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Material

Carrara

Green Viana

Pele de Tigre

Rosa Portugal

Notas/Notes
A estabilidade e segurança da peça depende da superfície onde é colocada. Caso verifique sinais de instabilidade utilize adesivo de silicone ou de dupla face entre a
superície e o mármore.
The stability and security of the piece it depends of the surface where it´s placed. In case of instability use silicone tape or bi-adhesive tape between the surface and the
marble.
www.essenzia.pt

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 não é responsável/ESSENZIA is not responsible for:

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

A ESSENZIA recomenda/ESSENZIA recommends:

- 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).
- 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).
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