
Manual de 
procedimento e 
recomendações



com amor, 
aconchego e conforto.

Realizando sonhos



Obrigado por adquirir uma poltrona de 
amamentação da TulipaBaby, você vai  sentir 
o conforto em cada detalhe.

Esta poltrona foi desenvolvida pensando no 
aconchego e bem-estar da mamãe e do seu 
bebê na hora da amamentação.

Por favor, não descarte esse manual, ele contém 
informações importantes e úteis a você. 
Leia  com atenção!

A amamentação é um 
momento mágico entre 
mãe e filho.

Esse manual está de acordo com o código de defesa do 
consumidor, Lei 8078/90



R
E

C
E

B
E

N
D

O
 S

U
A

 P
O

LT
R

O
N

A
A amamentação é muito mais do que 
simplesmente um meio de satisfazer 
uma das necessidades fisiológicas 
primárias do bebê: é um momento de 
conexão entre mãe e bebê, cheio de 
emoções e sensações.

Pensando nesse momento que sua 
poltrona foi confeccionada para lhe 
proporcionar conforto e satisfação. 

1. Nunca puxe ou empurre sua poltrona 
pelas almofadas, costuras ou partes 
móveis. Isso poderá causar danos 
consideráveis não cobertos pela garantia.

2. Fique atento ao local onde estará a 
poltrona, deixando um espaço necessário 
para a movimentação da poltrona

3. É possível que durante o transporte 
tenha causado algumas dobras ou irregu-
laridades que desaparecerão com o uso. 



Para ajudar a devolver a forma natural da poltrona, 
aconselhamos bater suavemente nas almofadas e 
alisar delicadamente com as mãos o tecido ou com 
escova macia. 

4. Se  sua poltrona tiver pés ou base de madeira, é 
possível que eles tenham uma pequena diferença 
de tonalidade devido aos veios da madeira, o que é 
perfeitamente normal.



UTILIZANDO SUA POLTRONA

A boa utilização da sua poltrona está diretamente 
ligada à garantia que a mesma possui. Desta forma, 
fique atento às seguintes considerações:

Evite arrastar a poltrona para não danificar os pés. 
Sempre que precisar levante a poltrona.

Nunca sente no braço da poltrona, pois o peso e 
impactos poderão danificar sua estrutura, invalidando, 
igualmente a garantia. 

Para manter as cores originais do revestimento da 
poltrona, é importante colocá-la longe de fontes de 
calor, evite a exposição direta à luz solar. 

Não encoste a poltrona em paredes, pois pode 
danificar o balanço e o revestimento. 

Contrariar essa regra poderá comprometer a poltrona 
e acarretará perda da garantia sobre o revestimento.
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1. A Estrutura é composta de madeira e também 
há peças metálicas, mecanismos que  compõem 
a estrutura.
A maior parte da estrutura é confeccionada em 
madeira maciça, derivada de floresta renovável 
que não coloca em perigo o ambiente. Desde 
o plantio, altos padrões de qualidade têm sido 
implementados para garantir um produto 
robusto e confiável.

Para manter sua estrutura de madeira e metal 
em perfeito estado, recomendamos evitar 
colocá-la em local extremamente úmido e 
próximo a fonte de calor. 

2.  Estofamento e Almofadas são executados 
com diversas densidades de espuma, aplicadas 
de acordo com as características de cada 
modelo. 
As espumas são de qualidade comprovada. 
(Uma pequena deformação não deve 
ser confundida com amaciamento e/ou 
acomodação da espuma e fibras, que são, 
ao longo do tempo, considerados desgastes 
normais e não defeitos).



A TulipaBaby não faz a impermeabiliza-
ção por que prezamos por uma venda de 
qualidade. 

Pois a impermeabilização é um 
composto químico altamente inflamável 
que pode servir como combustível para 
incêndios e explosões.

Os principais produtos utilizados para 
fazer a impermeabilização são Bezeno e 
Clorados deixando resíduos altamente 
cancerígenos nos tecidos, pois após a 
secagem do produto o bezeno continua 
no tecido por meses. 

Porém, se desejar fazer a impermebiliza-
ção o indicado que seja feita logo após a 
compra.

A impermebilização da poltrona deve 
ocorrer através de uma empresa 
especializada nesse tipo de trabalho.
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Cuidados diários e a limpeza periódica são 
essenciais para prolongar a vida da sua 
poltrona, a TulipaBaby separou algumas dicas:

Nunca deixe sujeira e pó acumulado. Em caso de 
acidentes que possam vir a manchar e danificar 
é preciso intervir imediatamente.

Aconselhamos realizar uma higienização com 
um profissional, pois técnicos nesse tipo de 
serviço vão garantir uma limpeza completa e 
sem danos.

1. Para remover poeira da sua poltrona, 
aconselhamos bater suavemente as almofadas 
e delicadamente utilizar uma escova de cerdas 
macias e/ou um aspirador de pó. 

2. Para uma limpeza mais profunda usar pano 
branco levemente umedecido com água e sabão 
neutro. 

3. Não utilizar produtos oleosos, abrasivos, 
amônia ou outros produtos de limpeza 
agressivos.
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* INSTRUÇÕES DE LAVAGEM PARA PARTES 
REMOVÍVEIS (CAPA DO ASSENTO)

• Lavagem normal até 40ºC;

• Não alvejar, não branquear;

• Secar na sombra, secar em tambor rotativo em 

temperatura baixa;

• Passar a ferro até 100ºC, 

• Limpeza a seco profissional P, suave.

A empresa não se responsabiliza pelo desgaste 
natural do tecido.



TERMOS DE GARANTIA

1.  Os produtos fornecidos possuem um prazo 
de garantia de 3 meses, incluídos os 90 dias 
determinados pelo Código de Defesa do 
Consumidor. 

2. A garantia de acabamentos, sujeitos ao desgaste 
natural, ficará restrita ao prazo legal de 90 dias. 

3. A empresa limita-se à realização de serviços de 
reposição de partes e componentes de produtos 
nos termos discriminados nas condições abaixo e 
cujo exame realizado por profissionais da empresa 
constate satisfatoriamente a existência do alegado 
defeito de material ou manufatura. Dependendo 
da gravidade e extensão do problema, a empresa 
poderá optar pela substituição do produto 
danificado por um novo. 

4. A garantia é válida para defeitos de fabricação que 
são detectados após o recebimento dos produtos e 
não contempla as seguintes questões: 



 4.1. Desgaste no acabamento, partes e/
ou peças ocorrido por uso intenso ou exposição a 
condições adversas e não previstas (raios solares, 
umidade, maresia, frio e calor intensos); 

 4.2. Danos causados durante o transporte ou 
montagem do produto, quando estes não tiverem 
sido executados pela empresa ou por profissionais 
por ela designados; 

 4.3. Mau uso, esforços indevidos ou qualquer 
tipo de uso diferente daquele proposto pela 
empresa para cada produto; 

 4.4. Defeitos ou desgaste causados por 
uso institucional para os produtos que não forem 
explicitamente indicados para este fim; 

 4.5. Problemas causados por montagem em 
desacordo com o manual de instruções ou relacio-
nados a adaptações e/ou alterações realizadas no 
produto; 

 4.6. Problemas relacionados a condições 
inadequa-das do local onde o produto foi instalado, 



tais como pisos desnivelados, presença de umidade 
excessiva, acima de 80%, paredes pouco resistentes, 
etc.; 

 4.7. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou 
manutenção em desacordo com as instruções 
repassadas pela empresa; 

 4.8. Danos causados por serviços de limpeza 
ou conserto contratados pelo consumidor; 

 4.9. Danos causados por acidentes, quedas, 
sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza; 

 4.10. Oxidação ou corrosão devido à falta de 
limpeza, manutenção com produtos inadequados 
ou exposição à intempérie, umidade ou maresia. 

5. Reclamações de defeitos observados durante o 
prazo de garantia só serão atendidas mediante: 

 5.1. Apresentação de respectivo documento 
fiscal de venda informado no lote de produção que 
consta no produto; 



 5.2. Realização de uma vistoria técnica do 
produto para constatação do defeito reclamado, 
entrando em contato com nossa central de 
atendimento; 

 5.3. Ao invés da vistoria técnica, a empresa 
poderá optar pelo envio de fotos de boa resolução, 
acima de 1280x720pixels, em 3 ângulos diferentes, 
e um vídeo curto com resolução acima de 
1920x1080pixels com no máximo 1 minuto relatando 
o problema, ambos devem ser enviados com uma 
breve descrição para o e-mail: sac@tulipababy.com.
br.

6. A empresa reserva-se o direito de alterar as 
características gerais, técnicas e estéticas ou 
introduzir melhoramentos nos seus produtos em 
qualquer momento, sem incorrer na obrigação de 
efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já 
vendidos. 

7. Em caso de reposição do móvel completo ou de 
peças, a empresa efetuará o envio do mesmo em 
um prazo de 30 dias, conforme o código de defesa 
de consumidor. 



Fabricante: Móveis Get Ltda
Rodovia BR 280, 2015 - Rio Negrinho/SC - 89295-000

CNPJ: 14.013.165/0001-02

8. Durante o período da assistência técnica, a 
empresa não irá fornecer produto em substituição. 

9. Mantenha guardado este Manual, junto ao 
Documento Fiscal, a garantia é de 3 meses contra 
defeitos de fabricação. 




