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Almofada
com capa

Carpete náutico 
resinado

Botão de 
pressão metálico

balaio 
de gato

PESO: 1,5 Kg

ESPESSURA: 6 mm

CONTEÚDO  

Uma peça única em carpete com botões de pressão 

metálicos e uma almofada com capa. A peça é fabricada 

artesanalmente e a montagem não requer o uso de 

ferramentas.  



Antes de montar, posicione o carpete em uma sua 

superfície plana com a face lisa voltada para cima, pois 

está será a parte interna do BALAIO. Em seguida, faça as 

dobras nas linhas indicadas na figura para criar marcações 

e facilitar a execução dos próximos passos.  



TAC!
TAC!

1
Pronto, agora podemos começar a montagem. São 5 

passos bem simples. Una às duas abas fechando os dois 

botões na região superior. 



2
Posicione a aba posterior na vertical. 



3
Dobre a aba esquerda sobre a aba posterior.  



4
Dobre a aba da direita sobre a aba esquerda e feche os 

três botões. 

TAC!

TAC!

TAC!



5
Feche o botão da aba posterior localizado ao fundo. Dobre 

às duas abas frontais e feche os três botões. Pronto, o 

BALAIO está montado. Agora é só colocar a almofada 

dentro e chamar o seu bichinho para curtir! 

TaC!
TaC!

TaC!

TaC!



Instruções de LIMPEZA

O Balaio é composto por uma peça única em carpete. 

Recomenda-se que a limpeza seja feita preferencialmente 

com aspirador de pó e eventualmente com água corrente. 

Quando a limpeza for realizada com água, recomenda-se 

desmontar a peça e utilizar escova de cerdas macias e 

sabão neutro.  

O BALAIO

Utilize sabão neutro 
e escova se cerdas 

macias

Não usar nenhum 
tipo de alvejante ou

perfume 

Não usar ferro 
para passar

A peça deve ser 
lavada à mão

Secar na horizontal 
à sombra. Não 

pendurar em varal 

Pode ser utilizado 
aspirador de pó 



Instruções de LIMPEZA

A almofada é revestida com um tecido resistente e de fácil 

manutenção (acquablock). Este tecido possui uma trama 

resinada que o impermeabiliza de líquidos. Recomenda-se 

que a limpeza seja feita com um pano úmido ao invés de 

imersão em água, pois o constante contato com a água 

retira gradativamente a resina da trama do tecido. 

A ALMOFADA

Limpar com pano 
úmido em água

Não utilizar 
produtos abrasivos 

e químicos 

Passar ferro 
temperatura 

média

 Lavar apenas a 
capa. Não lavar a 
espuma interna.

Não lavar em 
máquina 

Impermeável
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