
Termo de Garantia
Guia de uso e manutenção

Garantia dos Produtos 

A partir da data de fabricação mencionada na etiqueta 
interna, os produtos Persiplus têm garantia contra 
material defeituoso, vício oculto ou erro de fabricação, 
de acordo com a tabela.

Produtos Garantia

Persianas Horizontais de  

16,25 e 50mm - Alumínio ou madeira
2 anos

Venero 2 anos

Persianas Verticais. 2 anos

Celular, Plissada, Suavity, Toldo. 2 anos

O prazo acima já contempla a garantia legal 
de 90 dias.

Características dos Produtos 
Os produtos têxteis estão sujeitos a variações nos 

tecidos, como suaves franzidos, rugas ou outras 
alterações de cor e regularidade, dentro dos limites 
aceitáveis por padrões internacionais. Esta é uma 
característica própria da matéria-prima destes produtos.

Conservação e Limpeza 

Para melhor conservação, realize, semanalmente, a 
limpeza dos produtos. 

Persianas Horizontais de Alumínio, Madeira e 
Persianas Verticais de Tecido 

Feche as lâminas da persiana e passe espanador, 

Produtos PERSIFIT 90 dias

Rolô. Romana, Painel, Duo 2 anos

Motorização Persiplus 2 anos

Motorização Somfy 5 anos



pano suave ou aspirador de pó com o bocal de escova. 
Repita a operação do outro lado das lâminas.  

Cortinas Rolô / Romana/ Painel/Duo / Celular/ 

Utilize aspirador de pó com bocal de escova ou 
espanador.

Para Limpeza Simples 

Usar sempre sabão neutro e esponja macia. Jamais 

esfregar com produto abrasivo e usar detergentes ou 

alvejantes elaborados com produtos químicos, pois 

pode haver reação com a matéria-prima da cortina ou 

persiana e manchar a superfície.

Visita do Técnico 
Para utilizar esta garantia, contate diretamente o 

revendedor mais próximo. 
A garantia não cobre os custos decorrentes da visita 

do técnico autorizado para análise, retirada e/ou 
instalação do produto, nem as despesas com frete.

Caso a etiqueta esteja adulterada, não poderá haver 
serviço ou troca em garantia.

A Garantia Não Inclui Danos Causados por  
mau uso;
uso fora da normalidade;
instalação dos produtos em local inadequado;
instalação dos produtos por técnico de revenda não 
autorizada pelo fabricante;
desgaste natural ou por falta de seguir corretamente 
e de forma integral as instruções de uso, limpeza e 
manutenção, conforme recomendação;
alteração do produto;
transporte ou frete;
exposição do produto a ambientes que ocasionam 
corrosão (oxidação) ou mofo, como ocorre em regiões 
litorâneas ou locais inadequados, com excesso de 
umidade, como ambientes externos, banheiros, sau-
nas e laboratórios (especialmente os que manipulam 
elementos químicos);
casos fortuitos ou de força maior: vendavais, alaga-
mentos, terremotos etc.
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Plissada / Suavity / Toldo / Venero 
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