MANUAL DE PRODUTOS
Saúde no Trabalho
Recomendações Técnicas
Termo de Garantia
Assistência Técnica

PARABÉNS

POR SUA ESCOLHA!
O conforto e a satisfação dos clientes fazem parte dos pilares da
Funcional. Com um rigoroso programa de qualidade, selecionamos os
melhores materiais e fornecedores para fabricar os nossos móveis.
Priorizamos o design, a funcionalidade dos produtos e sobretudo a
durabilidade.
Para manter o padrão de qualidade e a Garantia Funcional, alguns
cuidados precisam ser tomados na utilização e manutenção dos
móveis e cadeiras. Nesse manual estão disponíveis as informações
necessárias ao uso adequado e durabilidade dos produtos, além de
dicas de prevenção de doenças ocupacionais e qualidade de vida no
ambiente de trabalho.
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DE BEM COM
o trabalho
Para melhor disposição no trabalho, manter uma boa postura é
fundamental. Os erros posturais podem causar LER - Lesões por
Esforço Repetitivo e DORT - Distúrbios Osteomusculares Relacionados
ao Trabalho. Dor e desconforto na coluna ou nos membros superiores
são características dessas lesões. Por isso, é importante uma postura
adequada ao sentar-se.
Topo da tela na altura dos olhos com uma
pequena inclinação para evitar reflexos.

Cotovelo em ângulo reto.
Região lombar apoiada
no encosto.
Espaço livre entre a
coxa e a mesa.

Pés apoiados no chão.
Dobra dos joelhos um
pouco afastadas do
assento.
Coxas na horizontal.
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PARE POR UNS
minutinhos...
A Ginástica Laboral é uma aliada para prevenir e aliviar dores musculares.
Dedique minutos do seu dia para fazer os exercícios abaixo:

Faça movimentos
circulares com o
pescoço

Incline o pescoço para o
lado esquerdo e depois
para o lado direito

Incline a cabeça para
frente e para trás

Eleve os braços
para a frente

Estenda os braços para
a trás

Eleve os braços para
a cima

Estenda e dobrar os
punhos

Gire as mãos para
a direita e para a
esquerda

Dra. Talita Berté Rocha
CREFITO 65174-F | Fone: 47 99732.9463
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ATENÇÃO!
Recomendações técnicas gerais para o seu produto Funcional
• Os produtos não podem ser usados em áreas externas, tampouco expostos a raios solares, calor ou
umidade.
• Não use produtos corrosivos ou abrasivos para limpar, como esponjas de cozinha ou de aço, escovas,
saponáceos, álcool, thinner ou qualquer tipo de solvente.
• Não use os móveis e cadeiras em pisos irregulares.
• Não arraste os móveis sem rodízios.
• No caso de mudança de local, os armários e gavetas devem estar vazios, evitando danos aos produtos.
• Para evitar danos nos produtos ou mesmo quedas e acidentes, não suba nem sente-se nos móveis não
destinados a este fim, pois não foram projetados para suportar cargas além do seu uso normal.
• Nunca utilize o encosto ou os apoios de braços da cadeira como assento.
• Evite bater, prensar ou raspar as partes estofadas ou de madeira.
• Esforços inadequados na extremidade da gaveta aberta podem causar danos aos componentes; as
corrediças são desenvolvidas para suportar o peso de uma gaveta cheia, gaveta simples 15 kg e gavetão
35 kg.
• As portas não devem ser abertas além do limite de abertura das dobradiças.
• Não colocar sobre a superfície de madeira objetos com temperatura superior a 40 ºC.
As portas são reguladas na fábrica ou no momento de sua entrega. Com a mudança de local podem sofrer
variações de nivelamento. Para regular é simples: aperte ou afrouxe os parafusos do corpo central das
dobradiças ou gire as sapatas do rodapé até obter a distância e altura desejada entre as portas (ver figura
abaixo).

06

LIMPEZA
e Manutenção
MADEIRA
Utilize pano macio e úmido com detergente neutro. Nos revestimentos melamínico
(BP) e laminado pode ser utilizado álcool.
Evite: excesso de umidade nas bordas do produto.

ESTOFADOS
Limpar periodicamente. Use aspiradores de pó com cuidado, pois podem danificar o
revestimento.
Evite: objetos pontiagudos; derramar água, café, suco, chá e etc.
Couro: utilize pano branco umedecido com água morna e detergente neutro. Retirar
o detergente com outro pano úmido. Para uma limpeza mais intensa, use produtos
específicos para couro.
Revestimento Vinílico ou Couríssimo: utilizar pano macio branco umedecido
com produto neutro e espumante. Após a limpeza, secar com um pano branco seco. Para
manchas leves use limpador multiuso. Não fazer limpeza industrial ou impermeabilização.
Tecidos e Telas: para a remoção de poeira e resíduos, utilize uma escova com
cerdas macias, e para a remoção de manchas, utilize a escova umedecida em água
com detergente neutro. Não utilizar pano para limpeza de tecidos, evitando assim
a transferência de fibras, formação de pillings (bolinhas) e transferência de cor.
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METÁLICOS
Utilize pano umedecido com água e detergente neutro, e um pano para secar a superfície.
Evite: excesso de água.
Peças Pintadas: cera, massas ou líquidos polidores não são recomendados, pois
riscam ou deixam a superfície fosca.
Inox: para conservar o brilho, use vaselina líquida e pura. Passe um pano seco para
tirar o excesso. Em regiões com maresia ou alta salinidade do ar, a limpeza deve ser
semanal. Para polir, use produto específico para polimento.
Alumínio: utilizar pano umedecido com álcool. Para remover as manchas, use pano
limpo e seco. Para polir, deve ser usado um produto específico para alumínio.
Cromado: utilizar um pano umedecido com água e secar imediatamente. Para sujeiras
mais profundas utilize produto específico para superfície cromada. Em regiões com
maresia ou alta salinidade do ar, a limpeza deve ser semanal.

VIDROS
Utilizar pano macio limpo, água e detergente neutro. Para manchas mais difíceis, use
um pano macio branco e sem fiapos, umedecido com álcool. Seque imediatamente.

PLÁSTICOS
Para limpar e conservar os componentes de plástico, utilize pano branco umedecido
com detergente neutro.

RODÍZIOS
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Limpar periodicamente a banda de rolagem (parte em contato com o chão) dos rodízios
com pano umedecido com detergente neutro. O acúmulo de sujeira, principalmente
nos rodízios PU, pode sujar o chão ou comprometer a durabilidade do componente.

PARA SENTAR-SE
com conforto
RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS: CADEIRAS E POLTRONAS
• O uso regular do produto, excesso de poeira e as variações climáticas podem causar rangidos nas
bases giratórias da cadeira, o que pode ser resolvido pela equipe de Assistência Técnica Funcional,
mediante a aprovação do cliente com lubrificação e regulagem dos componentes.
• Se houver parafusos soltos ou faltando e sistemas de regulagens mal ajustados ou com folgas,
faça imediatamente a devida manutenção.
• As cadeiras devem ser reguladas para que os seus apoios de braço não raspem no tampo das
mesas. Dependendo da estatura do usuário, é importante utilizar os braços com regulagem de altura.
• Verifique abaixo os ajustes disponíveis para sua cadeira de acordo com o tipo de mecanismo
existente.
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COMO REGULAR
a sua cadeira
MECANISMO FLANGE
Regulagem de altura da cadeira: para elevar a altura, alivie o
peso do assento e acione para cima a alavanca A1 dos diferentes
modelos de cadeiras. Para baixar, sente no assento e acione a
alavanca para cima. Solte-a para travar o mecanismo.

MECANISMO ASSYNCRON
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Regulagem de altura da cadeira: ver mecanismo Flange.
Inclinação do encosto: puxe para cima a alavanca A2 (localizada ao
seu lado direito), regule a inclinação do encosto e empurre a alavanca
para baixo para travar na posição desejada.
Inclinação do assento: puxe para cima a alavanca A3 (localizada ao
seu lado esquerdo), incline o assento e o encosto na posição desejada.
Empurre a alavanca para baixo para o travamento do mecanismo.
Altura do encosto: para regular puxe o encosto até o ponto mais
alto a fim de liberar a trava. Desça-o e então levante o encosto até a
posição desejada. O mecanismo se trava automaticamente e impede
que o encosto desça.
(!) A cadeira não deve ser carregada pelo encosto, nem mesmo
sofrer movimentos bruscos. Isso pode provocar quebra de catraca
do sistema de regulagem.

MECANISMO RELAX SYNCRON
Regulagem de altura da cadeira: sente-se, gire a alavanca A1 para
baixo (D). Solte-a para travar na altura desejada.
Recline: para ativá-lo, mantenha-se sentado, puxe a alavanca A1 para
fora (F) e pressione com suas costas o encosto para trás para que o
mecanismo seja liberado. Para desativá-lo e travar a cadeira na posição
original, empurre a alavanca A1 para dentro (D).
**Tensão do recline: esta regulagem deve ser feita para adequar o peso
do usuário. Quanto maior o peso, mais apertado deve estar o manípulo.
A sua regulagem é feita girando o manípulo M1 no sentido anti-horário
(-) para aumentar a pressão e no sentido horário (+) para diminuí-la.

MECANISMO RELAX SYNCRON SLIDER
Regulagem de altura da cadeira: sente-se, gire a alavanca A1 para
baixo (D). Solte-a para travar na altura desejada.
Recline: para ativá-lo, mantenha-se sentado, puxe a alavanca A1 para
fora (F) e pressione com suas costas o encosto para trás para que o
mecanismo seja liberado. Para desativá-lo e travar a cadeira na posição
original, empurre a alavanca A1 para dentro (D).
**Tensão do recline: esta regulagem deve ser feita para adequar o peso
do usuário. Quanto maior o peso, mais apertado deve estar o manípulo.
A sua regulagem é feita girando o manípulo M1 no sentido anti-horário
(-) para aumentar a pressão e no sentido horário (+) para diminuí-la.
Regulagem de afastamento do assento: Sentado na cadeira, acione a
alavanca w1, deslize o assento numa das 3 posições de regulagem do
afastamento e libere a alavanca.
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MECANISMO RELAX CONVENCIONAL
Regulagem de altura da cadeira: sente-se, e gire a alavanca A1 para cima.
Solte-a para travar na altura desejada.
Recline: para ativá-lo, mantenha-se sentado e puxe a alavanca A1 para
fora (F). Para desativá-lo e travar a cadeira na posição original, empurre a
alavanca A1 para dentro (D).
**Tensão do recline: este ajuste deve ser feito para adequar o movimento
conforme o peso do usuário. Quanto maior o peso, mais apertado deve
estar o manípulo. A sua regulagem é feita girando o dispositivo M1 no
sentido anti-horário (-) para aumentar a pressão e no sentido horário (+)
para diminuí-la.

MECANISMO RELAX EXCÊNTRICO
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Regulagem de altura da cadeira: acione para baixo a alavanca A1
(localizada ao seu lado direito) e solte-a para travar na altura desejada.
Recline: para ativá-lo, gire a alavanca A2 (localizada ao seu lado esquerdo)
para baixo, para travá-lo, gire a alavanca para cima. O mecanismo pode ser
travado em quatro posições diferentes.
**Tensão do recline: ver mecanismo Relax Convencional.
(!) Para que a alavanca M1 fique livre para o travamento ou liberação
do recline, é necessário que o usuário movimente seu corpo na cadeira.
Quando o assento encontra-se na posição horizontal, incline seu corpo
para frente, e quando a cadeira estiver travada em uma das posições
reclinadas, incline seu corpo para trás.

TERMO DE GARANTIA ESTENDIDA
V.3 - VÁLIDA A PARTIR JUNHO 2019

A Funcional Mobiliário Corporativo oferece a seus produtos, contra defeitos de fabricação, um período
estendido de até 5 (cinco) anos de garantia a partir da data de emissão da nota fiscal, desde que observadas as
recomendações técnicas constantes no Manual de Produtos Funcional.
Os períodos de garantia contra defeitos de fabricação expostos no quadro abaixo, são válidos considerando-se
turno diário de 8 horas de trabalho. Em turnos maiores, o prazo de garantia é reduzido proporcionalmente.
A garantia é válida se: o produto tiver defeito comprovado pela equipe técnica da Funcional e vier acompanhado
da nota fiscal de compra; e, no caso de cadeira, dispor de seu selo de garantia colado na mesma, sem rasuras
ou danos.
A garantia Funcional não cobre despesas referentes ao deslocamento de pessoal e transporte, nem mesmo
danos materiais ou pessoais do cliente ou de terceiros causados pelo uso indevido do produto ou em desacordo
com o Manual de Produtos.
Todas as outras garantias escritas ou verbais com respeito à qualidade, comercialização ou conveniência para
um fim específico, que não estejam contempladas no Manual de Produtos, estão expressamente desaprovadas
pela Funcional.
É reservado à Funcional o direito de realizar modificação nos móveis e cadeiras, sem a necessidade de fazê-la em
produtos já vendidos, e o direito de interromper a fabricação de modelos de produtos e componentes a qualquer
tempo, sem aviso prévio.
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A GARANTIA FUNCIONAL NÃO É VALIDA SE HOUVER:
1. Danos decorrentes do uso inadequado, imperícia do usuário, quedas, batidas, excesso de peso, acidentes como
inundações e incêndios ou qualquer outro tipo de agressão ou condição adversa.
2. Avarias, fios puxados em tecidos, desgastes naturais e manchas de qualquer natureza nas peças pintadas e
revestidas, sejam elas de madeira, metálicas ou revestidas em tecido, couro ou material vinílico.
3. Desgastes, folgas ou deformações naturais de telas, espumas, rodízios, sistemas de regulagem, acionadores,
buchas, deslizadores e outras partes móveis, mesmo sendo ocasionados pelo uso regular dos produtos.
4. Variações de tonalidades das cores e texturas em geral ou marcas naturais no couro.
5. Produtos com reparos, adaptações ou alterações não autorizadas pela Funcional.
6. Problemas decorrentes de material fornecido ou especificado pelo cliente.
7. Danos aos produtos ocasionados por transporte, montagem ou serviço de limpeza não executados pela
Funcional ou por profissionais por ela designados.
8. Danos causados por condições inadequadas do local de uso do produto, tais como: irregularidades no piso,
exposição direta ao sol ou a intempéries, umidade, maresia, etc.
9. Contato ou limpeza com o uso de produtos químicos, ou manutenção em desacordo com as instruções
repassadas pela Funcional.
10. Componentes em contato ou expostos a qualquer produto químico, abrasivo ou não recomendado pela
Funcional.
11. Peças com oxidação ou corrosão resultado da falta de limpeza ou excesso de umidade.
12. Produtos instalados ou utilizados em desacordo com o Manual de Produtos, esforços indevidos ou qualquer
tipo de uso diferente daquele proposto pela Funcional para cada produto.
13. Cadeiras com selo de garantia com data de compra alterado, danificado ou não existente.

14

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
A Assistência Técnica (AT) da Funcional durante o prazo de vigência da garantia só será atendida mediante
a apresentação de respectivo documento fiscal de venda e a realização de uma vistoria técnica do defeito
reclamado no produto.
Para a vistoria, os clientes de Curitiba e região podem encaminhar o produto diretamente à fábrica, e os das
demais regiões ao ponto de venda Funcional mais próximo. Os clientes podem ainda solicitar uma visita técnica
no local, mediante pagamento de taxa de visita.
Se constatado pelos técnicos que o problema não está coberto pela garantia, o conserto somente será efetuado
após a aprovação do respectivo custo pelo cliente.
O prazo para executar os serviços de AT fica limitado à disponibilidade de matéria-prima.
Eventuais consertos realizados nos produtos, no período de garantia, não implicam na dilatação do seu prazo.
Para análise de cobertura da garantia, a Funcional pode, a seu critério, avaliar o ambiente e as condições de
uso dos produtos.
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CLIENTE:
DATA DE ENTREGA:
NF N.º:
PEDIDO N.º:
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------------------------------------------------------------

CLIENTE:
DATA DE ENTREGA:
NF N.º:
PEDIDO N.º:

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
Declaramos que recebemos da Funcional Mobiliário Corporativo os produtos constantes neste
pedido de compra ou NF, estando as mercadorias em perfeitas condições, com a qualidade e
modelos conforme solicitados, não restando qualquer reclamação quanto ao que foi adquirido.
Declaramos também que estamos recebendo o Manual de Produtos com o Termo de Garantia e
que todos os usuários dos produtos terão conhecimento deste material.

Nome do responsável pelo recebimento

Carimbo e assinatura
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OBSERVAÇÕES:

versão 2021

Fábrica | Showroom
41 3033 7040
Rua Paranavaí, 880
Pinhais - PR
Showroom | Batel
41 3014 3300
Al. Dr. Carlos de Carvalho, 925
Curitiba - PR
Showroom | Rebouças
41 3024 1800
Rua Des. Westphalen, 2242
Curitiba - PR

CONHEÇA OUTROS PONTOS DE VENDA NO SITE:
www.funcional.com.br/onde-encontrar

