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1. Introdução
Apresentamos a seguir as Condições Específicas para os serviços de reparo ou
instalação de marcenaria, conforme detalhamento de escopo e aplicabilidade abaixo.

2. Detalhes dos Serviços
I. Instalações ou reparos de marcenaria
Consiste na prestação de mão de obra para instalações e/ou reparos em
marcenaria, tais como: instalação e alinhamento de portas em madeira, corrediças,
painel de madeira, amortecedores de móveis, puxadores de porta e móveis,
dobradiças de porta e móveis, guarnição, fechaduras, montagem e desmontagem
de móveis e rodapés.
Preparo prévio: veja detalhamento a seguir pelo tipo de eletrodoméstico.
Aplicabilidade: portas de madeira, painéis de madeira e móveis.
Como é realizado: O atendimento é feito por um técnico para instalação ou
reparos de marcenaria.
Importante: A responsabilidade pela compra de qualquer peças, materiais e
componentes específicos e necessários à execução dos serviços será sempre do
Cliente.
Veja mais detalhes pelo tipo de serviço:


Puxador em porta de passagem de madeira (01 par) ou em móveis
(até 10 itens) - Instalação ou troca de puxadores em portas, gavetas,
armários, gabinetes, etc., desde que o puxador seja compatível com as
condições do local a ser instalado.



Corrediças (até 4 pares) - Instalação ou troca de corrediças de gavetas,
gaveteiros ou armários, desde que a peça seja compatível com as
condições do local a ser instalado.



Guarnição (1 par) - Instalação ou troca de guarnições, desde que,
esteja compatível com as medidas e formato da esquadria ou batente.
Compreende o corte 45° ou 90° e fixação sob pequenos pregos do jogo
de guarnição (6 peças) no batente.

Exclusão: Não compreende qualquer serviço para confecção,
instalação, enchimento ou alinhamento de batente, bem como
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a aplicação de seladora, verniz ou pintura na guarnição,
batente ou porta.


Fechadura (1 item) - Instalação ou troca de fechadura do tipo simples,
tetra, multiponto, digital em portas de madeira, desde que, esteja
compatível com as medidas e estado de conservação da porta e
batente.

Exclusão: Não contempla configuração de fechadura digital.


Amortecedor (até 4 itens): Troca de amortecedores de móveis.



Dobradiças de portas de passagem (01 item) e móveis (máximo 10
itens) - Troca de dobradiças em portas de passagem e portas de
armário (móveis). Ajuste/regulagem de dobradiças, trilhos ou pinos
referente ao sistema de abertura.



Porta de madeira (Por hora) - Instalação ou troca de porta de entrada
ou de passagem seja de abertura simples, pivotante, camarão, bangbang ou deslizante, desde que, tenha um batente existente e esteja
compatível com o sistema de abertura. Limita-se as condições de
estado de conservação do batente.

Exclusão: Não inclui qualquer tratamento de pintura ou verniz
sobre as peças.


Alinhamento de porta de passagem (01 porta) e porta de móveis
(máximo de 8 portas) - Alinhamento de porta de madeira de entrada
ou passagem de acesso (de um cômodo a outro) ou porta de móveis, e
limita-se nas condições físicas e do estado de conservação das portas,
batentes ou esquadrias.



Corrimão/Guarda-Corpo (Por hora) - instalação ou substituição de
corrimão ou guarda corpo de madeira.



Painel de Madeira (Por hora) - Montagem, instalação ou troca de
painel de madeira.



Montagem / Desmontagem de móveis (Por hora) - Montagem e/ou
desmontagem de móveis, armários, gabinetes. Enquadram-se como
móveis: Rack, Home, Criado-mudo, Estantes, Armários, GuardaRoupas, Mesas, Closets, Gabinetes.
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Trilhos ou Roldanas para porta de passagem ou portas de armários
(Por hora) - Necessária uma visita para diagnóstico do modelo
adequado para a porta e retirada da peça para o cliente efetuar a
compra. Após deverá ser solicitado retorno para colocação da peça.



Rodapé (Por hora) - Instalação ou troca de rodapés de madeira com
altura máxima de 20cm e será feita de acordo com requisito do
fabricante e mediante avaliação das condições no local.

Garantia: a garantia sobre o(s) serviço(s) contratado(s)é de 90 (noventa) dias,
contados da data de execução e refere-se apenas a mão de obra utilizada na
instalação ou reparo de marcenaria. Não há garantia sobre qualquer intervenção
e/ou reparo realizado por terceiros, nem sobre danos ocasionados por ligações
fora de compatibilidade ou uso inadequado além do recomendado pelos
fabricantes e por nosso técnico no local.
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