
A naturalidade da madeira

Os móveis em madeira maciça têm uma alma verdadeira e são procurados tanto pela sua 
solidez como pelas suas qualidades plásticas. A madeira tem um toque e um aspeto 
indescritíveis, que permitem criar um verdadeiro ambiente à volta do móvel, o que trará 
uma grande riqueza ao interior de sua casa.
A madeiA madeira, mesmo após ser cortada, continua a evoluir sendo, portanto, considerada uma 
matéria viva. A madeira tem carácter, tem nós, pequenas fissuras assim como ligeiras 
diferenças de cor o que faz com que nunca haja 2 peças iguais.
Com o passar do tempo podem surgir algumas fissuras ou pequenas fendas; trata-se de 
um processo natural da madeira, que ocorre devido às diferenças de temperatura e 
humidade. Mesmo considehumidade. Mesmo considerando que a madeira que usamos é uma madeira bem seca e 
estabilizada, esta pode sofrer algumas modificações se não for conservada em boas 
condições. Dentro de casa ela actua como um regulador, as pequenas diferenças de 
temperatura e humidade do dia a dia são absorvidas pela madeira sem que isso lhe cause 
algum problema, mas com grandes variações de temperatura ou humidade, a madeira 
pode mexer.
Afim de eviAfim de evitar esses problemas da madeira, aconselhamos a proteger os vossos móveis da 
luz solar directa assim como de grandes fontes de calor, como é o caso dos radiadores ou 
das lareiras.

As especificidades que acrescentam valor

Um móvel pode apresentar ligeiras diferenças de cor, que são completamente normais 
visto que cada árvore é única e não uniforme. Além disso pode conter também alguns nós, 
que comprovam que estamos na presença de um material natural que possui 
dedeterminadas especificidades que compõem todo o seu carácter.
Mesmo se os pontos fortes dos móveis em madeira maciça sejam, incontestavelmente, a 
sua durabilidade, robustez e beleza do seu material, é essencial uma boa limpeza e 
manutenção para que não se estrague. É necessário utilizar sempre um pano seco ou 
húmido, ou uma esponja sem abrasivo, para limpar os móveis. Os nossos móveis têm um 
tratamento impermeabilizador, mas é necessário limpar de imediato, com um pano seco, 
qualquer líquido que lhe tenha acidentalmente vertido em cima.
Uma bUma boa limpeza é uma garantia para a boa preservação dos móveis que podem, dessa 
maneira, construir uma história no lar e na família à qual pertencem.


