
A NOVARA HOME é uma empresa que produz tapetes de tecido de alta qualida-
de, com os melhores tecidos do mercado brasileiro e com tecidos importados. Este 
manual irá fornecer as informações básicas para a limpeza, conservação, uso do seu 
tapete, garantia, além de esclarecer dúvidas. Todas as instruções, se devidamente se-
guidas, irão prorrogar a vida útil do seu tapete, portanto, antes de utilizá-lo, leia este 
manual.

MANUAL DE USO
LIMPEZA . CONSERVAÇÃO . GARANTIA

NOVARA HOME
TAPETES



O TAPETE DE TECIDO NOVARA HOME
Os tecidos escolhidos pela NOVARA HOME para a fabricação de seus tapetes, 

possuem características especiais para que o tapete seja resistente e tenha aspecto 
de novo por muito tempo. Sua manutenção é fácil e prática.

Alguns cuidados especiais são observados na fabricação. Todos os tecidos além 
de serem colados, levam uma costura em toda a borda do tapete, para fortalecer a 
sua construção.  Depois de prontos, os tapetes descansam até secarem, o que ga-
rante seu perfeito acabamento.

A NOVARA HOME fabrica tapetes sob medida, de qualquer tamanho, inclusive 
redondos.  Não há dimensões mínimas, nem máximas para a confecção de um tapete 
NOVARA HOME. É importante ter certeza das dimensões que estão sendo solicita-
das, uma vez que a empresa não troca produtos por erro nas medidas. 

A maioria dos tecidos tem largura de 1,40 m, o que faz com que os tapetes de 
tecidos tenham emendas obrigatórias. A NOVARA HOME faz esse acabamento de 
acordo com o desenho de cada tecido. São eles:

LISO
Caso o design do tecido permita “casar” perfeitamente seu dese-
nho, a emenda é feita a cada 1,30 m de largura do tapete. 

PATCHWORK
Quando não é possível os desenhos serem “casados” com perfeição, 
são emendados em placas retangulares que normalmente são de 
0,50 x 0,70 m, mas que podem variar, de acordo com o tamanho 
do tapete.

ZIGZAG
As emendas são feitas com os tecidos recortados e costurados em 
desenho de zig-zag. 

LISTRADO
As emendas são feitas com os tecidos recortados e costura-
dos em listras, mais estreitas ou mais largas, dependendo do 
design do tapete.

Toda a base do tapete NOVARA HOME é fabricada com couro ecológico, o que ga-
rante o isolamento do tecido da umidade do chão, deixa o tapete macio e serve como 
antiderrapante, oferecendo segurança, firmeza e caimento ao tapete e evitando que as 
bordas virem para cima. Na base do tapete o tipo de recorte utilizado é sempre o liso.

A espessura dos tapetes NOVARA HOME pode variar de acordo com o tecido com 
que são fabricados. Normalmente um tapete NOVARA HOMEtem entre 2 e 3 mm de 
espessura.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

LIMPEZA DIÁRIA: usar aspirador ou vassoura de cerdas macias para remover a sujeira.

LIMPEZA DE MANCHAS E LÍQUIDOS: absorver o excesso com pano seco ou papel to-
alha. Depois utilizar sabão neutro com pano branco umedecido em água naturalpara 
remover a mancha. Secar à sombra.

LIMPEZA DO ANTIDERRAPANTE: o couro ecológico, que é a base do tapete e funcio-
na como antiderrapante, protege a parte inferior do tapete da umidade e do mofo, 
torna o caminhar mais macio e evita que o tapete escorregue ao pisar. A limpeza 
do couro ecológico deve ser realizada com pano seco ou úmido, com ou sem sabão 
neutro. Se utilizar pano úmido, deixe secar bem antes de recolocar o tapete no chão.

LAVAGEM A SECO: Não é recomendada a lavagem de todo o tapete de tecido com 
água. Caso precise ou queria lavar todo o tapete, a lavagem deve ser feita à seco em 
lavandeira especializada.

PRODUTOS QUÍMICOS: Nunca use produtos químicos ou alvejantes no tapete, isso 
pode trazer danos irreversíveis ao tecido do tapete.

SOL: Se o tapete tomar sol por muito tempo, pode desbotar, portanto procure 
mantê-lo longe do sol. Se lavar o tapete, seque-o sempre à sombra.

EVITE: Evite dobrar o tapete. Sempre que precisar remover, enrolar no sen-
tido do comprimento, com o tecido que fica para cima, voltado para fora.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                           
IMPERMEABILIZAÇÃO: os tapetes de tecidos da Novara não são impermeabilizados 
na fábrica. Caso queira impermeabilizá-lo, procure um bom profissional para fazê-lo 
e peça que o solvente utilizado seja à base de água.

A NOVARA HOME é uma empresa que produz tapetes de tecido de alta qualidade, 
com os melhores tecidos do mercado brasileiro e com tecidos importados. Este manu-
al irá fornecer as informações básicas para a limpeza, conservação, uso do seu tapete, 
garantia, além de esclarecer dúvidas. Todas as instruções, se devidamente seguidas, 
irão prorrogar a vida útil do seu tapete, portanto, antes de utilizá-lo, leia este manual.



IMPOSTOS

A NOVARA HOME é uma empresa optante do Simples Nacional, portanto não 
haverá destaque de ICMS ou IPI na nota fiscal, assim não será acrescido impostos 
sobre o valor final dos produtos.

GARANTIA

Os produtos comprados na NOVARA HOME possuem garantia legal de 90 dias 
contra eventuais defeitos de fabricação, válida a partir da data da emissão da nota 
fiscal de compra e com a apresentação da mesma.

São causas da exclusão da garantia:

•	 Desgaste normal decorrente do uso do produto ou falta de observação a qualquer 
das informações e das recomendações constantes na limpeza e conservação.

•	 Variações de cor ou qualquer espécie de danos causados pela exposição exces-
siva dos produtos aos raios solares, luminosidade excessiva, produtos químicos 
ou quaisquer outros agentes externos.

•	 Defeitos oriundos de problemas no transporte do produto.

•	 Havendo ajustes, consertos ou alterações no tapete, acordados entre o cliente 
e a fábrica que resultarem em alterações das características técnicas originais 
do produto comprado.
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