Manual do Consumidor
Tábua para Corte

TÁBUA PARA CORTE

2. Limpeza e conservação:

Ref:
09003.5100.02 – Tábua para Corte 350 x 220 x 9mm
09003.6100.02 – Tábua para Corte 410 x 26 x 9mm

REF.

CORES

EAN 13

DUN 14

CAIXA MASTER

QTD. P. LÍQ

P. BRT CUBAGEM

78960219 178960219 DIMENSÕES (mm) P.BRT P.LÍQ. EMB. UNIT. Kg UNIT. Kg

M³

5100

02 – BRANCO

5110-9

5100-7

365 x 235 x 125 6,250 5,880 12

0,490

0,521

0,01072

6100

02 – BRANCO

6110-8

6100-6

365 x 235 x 125 8,520 8,160 12

0,680

0,710

0,01072

Não apóie a tábua sobre superfícies quentes, ou, muito
escorregadias.
Não utilizar objetos abrasivos como esponja de aço, fibras abrasivas, ou,
similares para sua limpeza.
Sempre lavar o produto antes e depois do uso com água, esponja macia

* EAN: Código de barras individual de cada peça;
* DUN: Código de barras da embalagem master;
1. Características:

e sabão neutro.
Quando fora de uso, armazená-lo em local limpo.
A vida útil do produto está diretamente relacionada aos cuidados
tomados durante seu uso, armazenagem e transporte. Fortes impactos,
contato com produtos químicos nocivos ao plástico, excesso de calor e

A tábua para corte é prática utilizada a toda a hora, em casa,
bares, restaurantes.
Utilizada para cortar todo o tipo de legumes, carnes.
Disponível em dois tamanhos 350 comp.x 220larg.x 90alt.mm e
410comp. x 260larg. x 9 alt.mm.

de exposição a luz solar comprometem sua funcionalidade e
durabilidade ao longo do tempo de uso.
4. Certificado de garantia:
Os produtos Soprano possuem 90 dias de garantia contra defeitos de

Material Polipropileno (PP).

material e fabricação. Não cobre, portanto, problemas ocasionados por

Com bordas para a retenção de líquidos.

uso indevido do produto ou manuseio inadequado. Para troca do
produto, dentro dos termos de garantia, dirija-se ao local da compra,
COM NOTA FISCAL, para efetuar a troca. Em caso de dúvidas,
sugestões, reclamações manter contato com o fabricante através do
nosso site: www.soprano.com.br, e-mail: utilidades@soprano.com.br, ou
pelo SAC: 08007038999, ou, 54- 21096200.

5. Dimensões do produto:
Dimensões Tábua 5100:
Comprimento: 350mm
Largura: 220mm
Altura: 9mm

Dimensões Tábua 6100:
Comprimento: 410mm
Largura: 260mm
Altura: 9mm

