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A MADEIRA é um material natural. Cada peça é única. São tratadas usando os processos 
menos invasivos para não afetar a sua beleza natural, para garantir a sua longevidade e 
durabilidade ao longo dos anos. No entanto, por ser natural, continuará a mudar de aparência 
e irá melhorar ainda mais o seu aspeto natural.
A não uniformidade no desenho bem como a existência de pequenos defeitos devem ser 
considerados como uma característica da qualidade da madeira. As Aberturas ou rachas, as 
variações de tom, a presença de nós, de veios e marcas de queimadura são elementos que 
testemunham a singularidade e autenticidade que cada pedaço de madeira vai possuir. Ao 
longo do tempo, a madeira sofre uma ligeira descoloração devido à exposição à luz solar 
direta, às intempéries ou a fontes de calor. Desta forma, tenha em atenção o uso de objetos 
de metal afiados que podem cicatrizar as superfícies.

MANUTENÇÃO:

Utilize sempre um pano macio e seco. Evite usar escovas que possam danificar a superfície. 
No caso da existência de manchas, aconselha-se a utilização de água com sabão ou mesmo 
um detergente suave. Coloque o produto na superfície, enxagúe e limpe imediatamente 
com um pano macio. Evite utilizar álcool, acetona, tricloroetileno, detergentes ou abrasivos.

GARANTIA

Este Certificado de Garantia aplica-se a todos os produtos Ziya Concept e é válido somente 
nos casos em que o item adquirido possui defeitos ou não atende às descrições objetivas 
e aos aspetos de qualidade e desempenho realizados pelo vendedor ou pelo produtor. A 
garantia aplica-se ao produto até um limite de dois anos para o consumidor final e um ano 
para empresas, após a sua entrega. A garantia é fornecida no momento da venda e é válida 
apenas na presença de dados e carimbo do revendedor, o conhecimento de embarque ou 
recibo. A garantia é válida apenas para defeitos de conformidade existentes na sua entrega 
e exclui qualquer outro tipo de defeito, se não objetivamente reconhecido. Estão também 
excluídos da aplicação do Certificado de Garantia os seguintes aspetos: danos ao transporte, 
danos ou produtos de degradação resultantes de manuseamento e / ou armazenamento 
inadequado no armazém ou distribuidor, falhas e deterioração do uso, arranhões e abrasões, 
manchas, exposição à água, à luz direta do sol, ao calor ou ao frio excessivos, ao vandalismo, 
ao mau uso, à má aplicação e / ou ao uso incorreto do produto, ao manuseio inadequado 
de materiais. Estão também excluídos da garantia produtos fabricados a partir de materiais 
fornecidos pelo cliente e manipulação ou tentativa de reparação dos bens sem autorização 
por escrito da Ziya Concept.


