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Neste manual você encontrará informações e dicas 

indispensáveis para que sua mobília Berlim se 

mantenha sempre conservada. Garanta que essas 

orientações sejam aplicadas na limpeza do ambiente.
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1. MONTAGEM DO PRODUTO

1.1. A montagem deverá ser efetuada por profissionais 

capacitados ou técnicos credenciados pela loja. 

2. LOCAL DE INSTALAÇÃO

2.1. Evite exposição do produto diretamente à luz solar 

ou outras fontes de luz ou calor, principalmente 

aquecedores, ou fogões sem o devido distanciamento 

recomendado pelo fabricante do fogão, pois podem 

ocasionar empenamento dos painéis e descolagem das 

bordas. 

2.2. O MDF ou MDP, como qualquer painel de madeira, não 

deve ser exposto à ação da água ou ambientes com muita 

umidade, pois poderá gerar inchamento dos painéis, 

comprometendo suas características dimensionais. Caso 

o ambiente seja muito úmido, é necessário o isolamento 

da área, recobrindo-se as paredes com manta asfáltica, 

isopor ou outro material isolante de umidade. No caso 

de utilização de tampos em áreas úmidas, as frestas, que 

porventura existam entre o móvel e a parede, deverão 

ser vedadas com silicone e, sempre que o móvel for 

movimentado, é necessário refazer o trabalho.

2.3. Os painéis de MDF, MDP ou tamburato não são garantidos 

contra insetos agressores de madeira (os fabricantes 

da matéria-prima não garantem). Residências com 

foco destes insetos devem estar livres deles antes da 

montagem do produto.
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3. UTILIZAÇÃO

3.1. Não utilize objetos pontiagudos ou cortantes sobre as 

superfícies, pois o revestimento pode ser riscado e 

danificado.

3.2. Evite o contato com objetos quentes (panelas, ferro de 

passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis. 

Apesar de sua resistência ao calor, alguns materiais de 

acabamento podem formar bolhas ou manchas quando 

em contato com temperaturas muito altas.

3.3. As áreas ao redor da pia, do forno e dos rodapés são 

mais suscetíveis à ação da umidade e merecem atenção 

especial. Deve-se secar de imediato qualquer líquido 

derramado sobre os móveis.

3.4. Utilizar o móvel para a função a que se destina. Não 

utilizar excesso de peso com livros, objetos, louças, etc., 

em prateleiras internas acima de 800 mm e tampos 

suspensos, pois causam empenamento e comprometem a 

estrutura do produto.

3.5. Em tampos suspensos, fixados diretamente na parede, 

o peso máximo recomendado é de 10 kg e deve ser 

distribuído evitando a concentração em um único ponto, 

principalmente nos comprimentos superiores a 1200 mm. 

O peso em referência somente poderá ser considerado se 

houver resistência na parede. Utilizar buchas adequadas 

para cada tipo de parede: tijolo, bloco, gesso, etc.
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3.6. Não deixar recipientes de sal abertos, pois o sal mancha e 

oxida as dobradiças e componentes metálicos/aramados.

3.7. Nas gavetas internas e externas, o peso máximo por par 

de corrediça metálica de roldana em movimento é de 25 

kg e a telescópica é de 35 kg. Apesar das dobradiças e 

corrediças serem robustas, jamais apoie o corpo sobre 

as portas ou gavetas abertas, pois poderá ocasionar a 

desregulagem ou deslocamento dos mesmos.

3.8. Se forem instaladas lâmpadas, recomenda-se que sejam 

LED ou luz fria. Lâmpadas dicroicas, que geram calor, 

podem danificar ou até queimar o móvel ou utilitários.

3.9. Não estender toalhas úmidas ou molhadas sobre as 

portas dos móveis, pois ao longo do tempo a umidade 

poderá causar danos permanentes.

3.10. Tábua de passar deslizante/dobrável, após o uso, deverá 

ser mantida aberta até secagem do forro térmico.

3.11. Evitar o acúmulo de pó e gordura sobre as dobradiças, 

corrediças e aramados, pois prejudica o funcionamento 

dos mesmos.
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4. REMOÇÃO DO PRODUTO

4.1. Não arrastar o produto, pois na instalação são realizadas 

regulagens e nivelação dos produtos, compensando 

eventuais desníveis do piso. Uma leve inclinação 

desregula as portas e compromete a estrutura do 

produto, podendo gerar empenamento dos componentes.

4.2. Arrastar os produtos em pisos de carpete danifica os 

componentes do produto que estão em contato com o 

chão.

4.3. É aconselhável que a remoção e reinstalação sejam 

realizadas por profissionais credenciados pela loja ou 

por técnicos autorizados pela mesma. Nossas equipes de 

instalação podem desmontar e remontar os móveis no 

novo local, mediante a contratação do serviço e prévia 

aprovação do orçamento.

5. DANOS IRREPARÁVEIS

5.1. Não permitir que crianças subam nas gavetas, tampos e 

nem se pendurem nas portas do móvel, pois esses atos 

ocasionam danos irreparáveis ao móvel.
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6. LIMPEZA

6.1. ARMÁRIOS, PORTAS E TAMPOS 

Revestimento em BP, lâmina de madeira natural e 

pinturas, limpar com pano, preferencialmente branco, 

umedecido em água, secando em seguida no sentido 

dos veios. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos 

(saponáceos, esponjas duras ou ásperas) ou à base 

de cera, silicone, amônia, hipoclorito, solvente, etc. 

Aconselhável limpar regularmente os móveis, pois a 

poeira acumulada na superfície, bordas e encaixes, deixa 

o móvel com aspecto fosco, dificultando a remoção. 

6.2. ACESSÓRIOS ARAMADOS E CROMADOS 

Limpar com flanela umedecia em água morna e sabão 

neutro. Secar e lustrar em seguida com pano macio. 

Nunca utilizar abrasivos. Não é aconselhável utilizar 

acessórios cromados em ambientes úmidos, pois estão 

sujeitos à oxidação. Nas regiões de maresia a limpeza 

deve ser feita semanalmente. Para maior durabilidade, 

aplicar cera automotiva incolor.

6.3. ACESSÓRIOS DE INOX  

Limpar com flanela umedecida em água morna e sabão 

neutro ou com produtos específicos indicados para 

limpeza e conservação do inox. 
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6.4. CORREDIÇAS E DOBRADIÇAS 

Pano limpo com água e sabão neutro, secando 

posteriormente. Deve ser tomado cuidado pois, 

gordura, fiapos de panos e serragem comprometem o 

bom funcionamento das corrediças, principalmente as 

telescópicas. Não utilizar óleo de nenhuma espécie sobre 

as dobradiças e corrediças. Não deixar sal em recipiente 

aberto, pois propicia a oxidação das mesmas.

6.5. PUXADORES/PERFIS DE ALUMÍNIO  

Utilizar somente água morna e sabão neutro, secando 

totalmente em seguida. Outros produtos de limpeza 

mancham os acabamentos ou oxidam. Nunca utilizar 

esponjas ou detergentes de cozinha, thinner ou qualquer 

tipo de solvente.

6.6. ESPELHOS/VIDROS PINTADOS 

Utilizar água morna e pano macio. Não deixar as bordas 

úmidas após conclusão da limpeza. Secar em um único 

sentido. Se necessário, passar papel absorvente para 

retirar os resíduos do pano.
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7. ALTERAÇÃO E 
VARIAÇÃO DE CORES

7.1. Os produtos, principalmente em pintura, podem alterar 

a cor com o decorrer do tempo em função da luz. Uma 

complementação no mesmo acabamento não terá a 

mesma aparência do móvel já em uso.

7.2. No caso de assistência técnica, onde exista reposição 

parcial do produto, também poderá ocorrer as mesmas 

diferenças conforme item 7.1.

8. MANUTENÇÃO

8.1. Observar constantemente o alinhamento superior das 

portas, pois estas podem desregular naturalmente com o 

uso e ocasionar empenamento.

9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

9.1. Mesmo nos casos não cobertos pela garantia, as revendas 

Berlim podem prestar assistência. Nossos técnicos 

especializados podem agendar uma visita para avaliar a 

extensão dos danos e indicar a correção, mediante prévio 

orçamento.

9.2. Somente após a aprovação do orçamento, os técnicos 

realizarão a assistência nos moldes solicitados e 

necessários.
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COMPROMISSO BERLIM

A Berlim Ambientes é criteriosa e exigente na escolha dos 

parceiros e fornecedores das suas diversas matérias-primas 

e tecnologias empregadas, tudo pensado para oferecer o 

melhor resultado.

A Berlim Ambientes concilia produtos de qualidade e 

design, sem esquecer seu compromisso de respeito ao meio 

ambiente. Por isso, toda a madeira empregada no processo 

de elaboração de seus móveis procede de reservas manejadas 

e certificadas.



Rua Athanásio Rosa, 1501
Guaramirim/SC
CNPJ 02.985.238/0001-49

berlimambientes.com.br
47 2107.0800

contato@berlimambientes.com.br


