
INTRODUÇÃO
As Cascatas Sodramar possuem um design moderno

e inovador que se adaptam em quaisquer ambientes. Os

chuveiros não elétrico são fabricadas em aço inox nos

modelos 10” (quadrada) e 8” (redonda), com exclusivo

sistema de articulação para direcionamento do ducha.

Antes de instalar o produto certifique-se que sua rede

hidráulica se enquadra nos limites de pressão prescritas nos

dados técnicos.

GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de 12 meses contados

a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame

técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador

as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação, ou

ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.

Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.

Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.

Esse produto é desenvolvido em aço inox 304, e não deve ser instalado
em regiões litorâneas devido exposição à maresia.  Estas condições  provocarão

oxidação prematura do produto, ocasionando a perda da garantia de fábrica.

Nestes casos, indicamos a instalação de acessórios em aço inox 316,

comercializado em algumas linhas mediante consulta prévia na fábrica. Entre em

contato com o representante da sua região.

ATENÇÃO


