
 

 

 

 

 

 

GUIA DE USO E MANUTENÇÃO 

 

Termo de Garantia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Termo de Garantia 

A partir da data de fabricação, os produtos Climax tem uma garantia de ate 1 (um) ano 

contra material defeituoso, vicio oculto e erro de fabricação. Nestes casos, o produto 

adquirido será reparado ou as peças serão substituídas, sem ônus para o proprietário. 

Entretanto, esta garantia não cobre situações em que o produto venha a ser instalado 

em locais tipicamente inadequados, com excessiva umidade, tais como banheiros e 

saunas, capazes de gerar no tecido do produto a formação de mofo ou bolor, 

caracterizado pela presença de fungos. De igual forma, a garantia em questão não 

enseja cobertura de defeitos ou danos causados por acidentes e alterações outras 

decorrentes do mau uso; uso abusivo; instalação por técnico não autorizado pela 

Climax; desgaste natural ou por não terem sido seguidas corretamente as instruções 

de uso e manutenção constantes no verso deste termo. 

A presente garantia também não cobre danos resultantes de intempéries  tais como 

vendavais, alagamentos, terremotos, etc. As cortinas de tecido da Climax são produtos 

têxteis, cujos tecidos estão, portanto sujeitos a variações associadas com todos estes 

tipos de matéria-prima. Suaves franzidos, rugas ou outras variações podem aparecer 

nos tecidos das cortinas por serem tais características inerentes aos produtos.  

Os materiais poderão estar sujeitos a variação de cor e regularidade dentro dos limites 

aceitáveis por padrões internacionais, assim como as laminas das persianas de 

madeira, neste caso, por se tratar de um produto natural. As cores e acionamentos 

estão sujeitos a alteração, conforme o lançamento de novas coleções/produtos. 

A garantia não cobre a visita do técnico autorizado para analise, retirada e/ou 

instalação do produto. 

Por se tratar de produto fabricado sob encomenda e com medidas especificas, a 

garantia é contada a partir da data de sua fabricação. Para utilizar esta garantia, 

contate diretamente o nosso site ou ligue para nosso serviço de atendimento ao 

cliente. O consumidor final deve conferir todas as peças imediatamente após a 

instalação. 

 

 

 

 



 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

(Estas instruções são importantes para garantir o melhor funcionamento e conservação das Cortinas e 

Persianas Climax. Leia com atenção e garanta anos de bom desempenho, beleza e durabilidade para seu 

produto). 

 

PERSIANAS HORIZONTAIS DE ALUMINIO 

PERSIANAS DE MADEIRA 

Acionamento Standard 

• Para abrir e/ou fechar as laminas: basta girar a haste. 

• Para recolher a persiana: com as laminas totalmente abertas, puxe o cordão 

para o lado de dentro ate atingir a posição desejada. Leve, então, o cordão para 

o lado de fora e solte-o. 

• Para descer a persiana: puxe o cordão para o lado de dentro e deixe-o deslizar 

ate atingir a posição desejada. Leve, então, o cordão para o lado de fora e 

solte-o. 

 

 

PERSIANAS VERTICAIS 

 

Acionamento Standard 

 

• Para abrir e/ou fechar as laminas: puxe um dos lados da corrente.  

• Para recolher e/ou estender a persiana: com as laminas totalmente abertas, 

puxe um dos lados do cordão. 

 

 

 

CORTINAS ROLO 

CORTINAS ROMANA 

 

 

Acionamento Corrente 

 

• Para descer e/ou recolher a cortina: puxe um dos lados da corrente. 



 

 

 

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 

 
(Todos os produtos devem ser limpos semanalmente. 

No caso de locais com muita poluição ou sujeitos a maresia, a limpeza deve ser diária.) 

 

PERSIANAS HORIZONTAIS DE ALUMINIO  

PERSIANAS DE MADEIRA 

 

• Feche as laminas da persiana e passe espanador ou um pano suave, seco ou 

úmido (somente com água). Repita a operação do outro lado das laminas. 

Quando utilizar pano úmido, deixe as laminas abertas ate que a persiana seque 

completamente.  

• A mesma operação pode ser feita utilizando-se o aspirador de pó com o bocal 

escova. 

 

PERSIANAS VERTICAIS 

 

• Nas persianas verticais de PVC, feche as laminas da persiana e passe espanador 

ou um pano suave, seco ou úmido (somente com água). Repita a operação do 

outro lado das laminas. Quando utilizar pano úmido, deixe as laminas abertas 

ate que a persiana seque completamente. 

• Nas persianas verticais de tecido ou PVC, a mesma operação pode ser feita 

utilizando-se o aspirador de pó com o bocal escova. 

 

 

CORTINAS ROLO 

CORTINAS ROMANA 

 

• Desça a cortina e utilize aspirador de pó com o bocal escova de um lado e de 

outro da cortina. Para remover eventuais manchas, utilize um pano umedecido 

em água morna.  

 

 

 

 

 


