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e

Garantia



Parabéns por adquirir
 um produto ArboREAL!

Sua peça foi fabricada 
artesanalmente com 

matéria-prima de manejo 
sustentável certificado pelo 

IBAMA, que além de colaborar 
com o fim do desmatamento 

ilegal, também ajuda na criação 
de empregos na amazônia.



Este manual foi criado para que você saiba mais sobre a sua peça ArboREAL, 
sobre a origem da matéria prima e de boas práticas para que sua peça tenha uma 
longa e bela vida, além da garantia da peça com todos os termos e condições.

Caso tenha alguma dúvida sobre a peça ou garantia, basta entrar em contato 
conosco através dos seguintes meios:

 ( 1 1 )  364 1 . 1  1 7 1

 ( 1 1 )  94 144.8606

 contato@arboreal.com.br
 
 Loja Conceito
 Av. Imperatriz Leopoldina · 1042 · Vila Leopoldina · São Paulo · SP

                 Fábrica
               Indaiatuba · SP
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Primeiros passos

O primeiro, e provavelmente mais importante passo, desembale a sua 
peça o mais breve possível, pois a embalagem protetora com a qual a 
peça veio pode impedir com que a madeira respire, o que pode causar 
o aparecimento de manchas e bolor.

Todas as peças ArboREAL são inspecionadas antes do envio, mas 
recomendamos que você verifique no ato da entrega se:

Caso encontre algo que não esteja de acordo, entre em contato com a nossa 
equipe de pós venda pelo telefone (19) 3935-8606.

•  A peça chegou sem danos;
• Recebeu todos os componentes para montagem da peça (pés, vidro, 
parafusos,  etc.)



7

A ArboREAL

Observando empresas do ramo madeireiro, constatamos a grande quantidade 
de matéria-prima que a indústria tradicional considera como resíduo, mas que 
possui um grande potencial de uso.

A ArboREAL surgiu em 2015 com o propósito de melhorar a destinação dos 
resíduos florestais, criando peças artesanais de alta qualidade, exclusivas e com 
compromisso ambiental, buscando sempre realçar o design natural e orgânico 
da madeira.

Somos responsáveis pelo incremento de ações sustentáveis no Brasil e nos 
preocupamos com a origem da madeira utilizada, por isso buscamos 
matéria-prima  certificada de florestas de manejo sustentável.
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Comprando um produto da ArboREAL, você estará garantindo uma destinação  
nobre para esta matéria-prima, combatendo o desmatamento ilegal, ajudando 
na criação de empregos na amazônia e criando um mundo melhor para as futuras 
gerações.

Atualmente nossa estrutura atende a todo território Brasileiro e exterior, com 
showroom em São Paulo/SP e fábrica no interior do estado.

Explore o mapa
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Manejo sustentável

Se você se preocupa com a origem da madeira e com sustentabilidade, pode 
ficar tranquilo, pois na ArboREAL trabalhamos com matéria-prima de origem de 
manejo florestal sustentável, um processo certificado pelo IBAMA.

Outro cuidado muito importante que temos é o de conhecer pessoalmente 
todos nossos fornecedores e as florestas da qual obtemos nossa matéria-prima.

No manejo sustentável, o responsável pela área seleciona e cataloga as árvores. 
Apenas algumas árvores são aptas ao corte (elas devem ter diâmetro mínimo, 
não podem cair sobre espécies protegidas, não podem possuir ninhos ou serem 
matrizes reprodutoras). As estradas de acesso são cuidadosamente planejadas 
para que a fauna e flora são preservadas, todo esse processo ajuda a minimizar a 
extração ilegal.

A área de manejo, chamada Unidade de Manejo Florestal (UMF), é dividida em
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30 Unidades de Produção Anual (UPA). Durante 30 anos a extração da 
matéria-prima é feita na UMF, sendo a cada ano utilizada apenas uma UPA. A 
quantidade de árvores retiradas é planejada considerando a regeneração 
natural da floresta, que ocorre durante o período de rotatividade de uso entre as 
UPAs.

Cada árvore recebe um código que acompanha a madeira em toda a cadeia 
produtiva, desde a floresta até a nossa fábrica. Cada segmentação da tora é feita 
buscando seu máximo aproveitamento e preserva a identificação original, o que 
exige elevado nível de controle em todo o processo. Casca, fissuras, nós e galhos, 
considerados defeitos em outros segmentos industriais, conferem beleza e 
singularidade às nossas peças.

Você contribui com iniciativas ambientalmente corretas adquirindo peças de 
empresas responsáveis, que se preocupam desde a escolha da matéria-prima 
até a entrega do produto final. O rastreamento da árvore (coordenadas GPS) que 
originou sua peça e a documentação são garantias da origem legal da madeira.
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Madeira

Os móveis ArboREAL são fabricados com madeira nobre de alta resistência, e 
por se tratar de um produto natural, transpira, varia sua umidade e altera suas 
características com o passar do tempo. A madeira possui característica 
dinâmica e é fundamental compreender que alterações de coloração e o 
aparecimento de micro fissuras fazem parte da natureza do material, este fator 
torna o produto único e exclusivo. 

Em geral, as micro fissuras são superficiais e não afetam a estrutura da peça. Elas 
ocorrem devido a diferença entre a umidade superficial e interna da madeira e 
após o período de acomodação cessa e não se abrem mais. Alguns estudos 
indicam que a madeira pode levar até 7 anos para equilibrar completamente seu 
gradiente de umidade, mas é nos primeiros meses que as principais alterações 
acontecem.

Esse é um processo normal e que ao final das contas, enaltece o que sua peça 
tem de mais especial: Naturalidade e características únicas.
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Limpeza da peça

Para a limpeza da sua peça você precisará apenas de um pano limpo e água.

Limpeza da tábua de corte
Você pode lavar sua tábua em água corrente como qualquer tábua de corte, 
secar com um pano de prato e deixar que termine de secar naturalmente. 
Dependendo do tamanho da sua tábua ela pode não caber na pia, nesse caso 
dissolva detergente neutro em água, passe um pano de algodão umedecido com 
a mistura na peça e depois seque com pano de prato seco.

Limpe a peça com um pano de algodão levemente umedecido com água;
Seque com um pano seco;
Se houver a necessidade de uma limpeza mais profunda, dissolva um pouco 
de detergente neutro em água. Umedeça o pano com essa mistura e 
passe-o sobre a peça. Depois volte para o passo 1.

1.
2.
3.
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Cuidados importantes

• Não utilize produtos abrasivos como sabão, esponja, palha de aço, etc;

• Não utilize lustra móveis, óleo de peroba, produtos a base de cloro, álcool ou 
qualquer tipo de desinfetante ou removedor, o uso destes produtos invalida a 
garantia da peça;

• Evite deixar objetos molhados, como copos, taças e jarras, ou objetos quentes, 
como panelas e travessas, diretamente sobre a peça por um longo período. 
Alguns produtos como vinho e molhos podem manchar a madeira. Caso 
apareçam manchas, realize a manutenção da peça conforme página 15;
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• Evite expor o móvel ao sol, pois este reduz a durabilidade do acabamento,  
causa mudança de coloração e textura da peça. Peças expostas ao tempo 
necessitam de manutenção mais frequente, consulte as indicações na seção 
Manutenção, pág. 16, sobre o intervalo de manutenção;

• Evite deixar a madeira em contato direto com superfícies que não a deixam 
respirar, como vidros e plásticos. Peças que serão utilizadas com tampo de vidro 
é importante o uso adequado do silicone (4mm de espessura), para criar um 
espaço entre as peças para a madeira respirar.

• Mesas que possuam trava na parte inferior do tampo, sempre que possível 
verifique se é necessário o ajuste da trava. Utilize chave de boca 19mm.
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Manutenção

Primeiramente você deve identificar qual tipo de acabamento foi dado à sua 
peça, abaixo veja os tipos mais usuais, se ainda tiver dúvida quanto ao 
acabamento da peça comprada, fale com seu vendedor.

pág.  16 • 
 

pág. 17 •

                    •

Móveis e peças de decoração possuem acabamento em óleo 
ArboREAL, esse acabamento não tem brilho e não altera a textura 
natural da madeira;

Tábuas de corte e peças específicas para contato com alimentos 
possuem acabamento em óleo mineral, esse acabamento não tem 
brilho e não altera a textura natural da madeira;

Peças com acabamento em verniz possuem brilho e textura mais lisa. 
Essas peças não necessitam de manutenção periódica. Quando o verniz 
apresentar desgaste, contrate uma empresa especilizada para realizar a 
aplicação ou entre em contato com a equipe ArboREAL. 
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Manutenção de peças com óleo ArboREAL
Além de manter a cor e a textura da sua peça, a manutenção com óleo 
ArboREAL ajuda a evitar que líquidos e outros produtos penetrem nas 
fibras da madeira, diminuindo a chance do aparecimento de manchas. 
O óleo forma uma película protetora e também hidrata a madeira, 
deixando os veios mais evidentes. Esse óleo somente pode ser 
adquirido com a ArboREAL.  

É importante que o óleo seja utilizado conforme as indicações apresentadas 
nesse manual. Caso sinta ser necessário, você pode aplicá-lo em intervalos 
maiores ou menores. Siga os passos da página 18.

Ambientes internos: Em peças com baixa incidência solar e de chuva, 
é aconselhável a aplicação do óleo a cada 6 meses.

Ambientes externos: Em peças expostas ao tempo, sol, chuva e vento, 
é aconselhável a aplicação mensal do óleo, nos primeiros 6 meses.
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É aconselhável a aplicação do óleo a cada uso ou quando a peça 
estiver começando apresentar ressecamento.
O óleo mineral deve ser usado em tábuas de corte e peças específicas 
para contato com alimentos, pois é seguro para a ingestão.

Manutenção de peças com óleo mineral
Além de manter a cor e a textura da sua peça, a manutenção com 
óleo mineral hidrata a madeira e ajuda a evitar que líquidos e outros 
produtos penetrem nas fibras da madeira, diminuindo a chance do 
aparecimento de manchas e de contaminação de alimentos. Você 
pode adquirir óleo mineral em qualquer farmácia. 

Se sua peça estiver muito marcada pelo uso, siga os passos da página 18 para que 
ela volte a ficar com aparência de nova.



Proteja superfícies em volta da peça, para que não suje com óleo;
Lixe no sentido dos veios toda a peça com uma lixa n°400 ou esponja com 
o lado áspero, para retirar os resíduos e corrigir pequenas imperfeições; 
Passe um pano de seco sobre a peça para retirar o pó;
Agite o frasco de óleo;

1.
2.

3.
4.

Com a peça limpa e seca, siga os passos a seguir:
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Com um pincel limpo e seco, molhe-o com óleo, retire o excesso em um 
recipiente e depois aplique no orgânico da peça. Faça isso até cobrir toda a 
área do orgânico.

5.

A aplicação do óleo em superfícies lisas e orgânicas é feita de formas diferentes, 
se sua peça não possui superfícies orgânicas, pule para o passo 6.

19
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Aplique uma pequena quantidade de óleo sobre um pano de algodão limpo 
e seco, passe-o sobre a peça exercendo uma leve pressão, mantendo os 
movimentos na mesma direção dos veios. Faça de forma uniforme para 
manter a tonalidade igual por toda a peça.
Aguarde 30 minutos, passe um pano de algodão limpo e seco para retirar o 
excesso, seguindo a mesma direção dos veios.
Aguarde pelo menos 24 horas para utilizar a peça.

6.

7.

8.
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Consertando pequenos danos
Aqui você encontra a solução para os danos mais comuns que podem ocorrer a 
sua peça, caso ainda tenha dúvidas em como proceder, entre em contato com a 
equipe de pós venda pelo telefone (19) 3935-8606.

Peça mofada
Caso sua peça apresente partes mofadas, estando ela seca, basta seguir os 
passos abaixo para que sua peça fique como nova:

Com uma esponja de cozinha, do lado áspero, esfregue a madeira utilizando 
detergente e água, os movimentos devem ser feitos no sentido do veio;
Remova o sabão com pano úmido;
Após a limpeza, deixar a peça secar completamente durante 24 horas e 
reaplicar o óleo como descrito na seção Manutenção, pág. 15.

1.

2.
3.
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Lixe levemente no sentido do veio o local com uma lixa n°400 ou esponja 
com o lado áspero, até que o risco ou marca desapareça;
Passe um pano de algodão seco sobre a peça para retirar o pó; 
Reaplicar o óleo como descrito na seção Manutenção, pág.15.

1.

2.
3.

Peça riscada ou com marca de água
Caso a sua peça esteja riscada ou com marcas de água, estando ela limpa e seca, 
siga os passos:

Tonalidade apagada
Caso sua peça esteja com a cor apagada, o procedimento para recuperação é 
simples, com a peça limpa e seca, reaplique o óleo como descrito na seção 
Manutenção, pág.15.
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Instruções de uso da lareira ecológica
Sua lareira ecológica possui um reservatório, o qual possui em seu interior uma 
manta térmica com a função de absorver o etanol, que fica embebido na manta 
para maior segurança.

Como acender :

Como apagar :

Utilize o funil com distribuidor embutido para 
abastecer sua lareira;
Retire o funil com distribuidor e acenda-a 
jogando um fósforo ou utilizando um acendedor.

Tampe o queimador com a tampa. O corte do 
fornecimento de oxigênio é suficiente para que o 
fogo se apague.

1.

2.

1.
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Termos da garantia
Por se tratar de um produto natural, ele apresentará alterações em 
sua aparência com o passar do tempo.

Nossas madeiras possuem mais umidade interna do que móveis de madeira 
tradicionais. Essa umidade se altera com decorrer do tempo, esse é o processo 
natural de secagem da madeira.

O processo natural de secagem da madeira causa alterações nas 
características da peça, e que não são considerados defeitos e sim 
completamente normais e parte do processo natural de secagem.
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Não são aplicáveis à garantia:

Alterações naturais da madeira: 

Danos causados pela instalação da peça: a ArboREAL não recomenda e nem 
realiza a instalação em nenhum tipo de base não fornecida. Também não nos 
responsabilizamos por danos causados pelo comportamento da madeira na área 
instalada, como pedras, vidros, gabinetes ou outras bases. Por ser uma 
matéria-prima natural, a madeira pode apresentar alteração de tamanho com o 
decorrer do tempo, além de dilatar e contrair com a variação da temperatura do 
ambiente. 

Alteração de tonalidade, mudança de cor e textura da peça;
Abertura de microfissuras de até 4mm de largura;
Pequeno abaulamento que não comprometa a utilização da peça
(<30% da espessura da peça).

1.
2.
3.
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São aplicáveis à garantia:

Defeitos de fabricação: defeitos relacionados a fabricação e montagem das 
peças. Identificados ou que surgiram após curto período de uso e apontam reais 
danos na peça, relacionados a possíveis falhas no processo produtivo. 
Geralmente, está relacionado à montagem ou imperfeições no acabamento das 
peças. O prazo de garantia para esses defeitos é de 6 meses.

Defeitos da madeira: podem ser considerados como defeitos:
Novas rachaduras extensas que venham a comprometer a utilização ou 
alterar significativamente o design da peça (>20% da extesão total da peça 
e 5mm de largura);
Abaulamentos significativos (>30% da espessura total da peça).

A cobertura da garantia para defeitos da madeira é de 5 anos a partir 
da Nota Fiscal. A garantia somente é aplicável se todos os cuidados 
de preservação da peça presentes nesse manual forem seguidos.

1.

2.



Ganhe 10% de desconto em sua próxima compra!

Tire fotos de seu ambiente decorado com foco na peça ArboREAL comprada.  
Para ganhar o desconto basta autorizar o uso das fotos em divulgações da 
ArboREAL e realizar uma das ações a seguir:

Iremos utilizar as fotos apenas como forma de divulgação do nosso trabalho, não 
será informado identidade do cliente ou localização.

Assim que nos enviar as imagens, você poderá realizar uma nova compra, de 
quantos itens desejar, com 10% de desconto durante os próximos 6 meses.

Enviar para o e-mail design@arboreal.com.br; 
Publicar em sua rede social em modo público e marcar a página da 
ArboREAL.

•
•

arbo_real arborealbr
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Compartilhe a foto da sua peça
e ganhe descontos!

Av. Imperatriz Leopoldina • 1042
Vila Leopoldina • São Paulo • SP

+55  1 1  364 1 - 1 1 7 1 arbo_real arborealbr


