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PARABÉNS!
Você acaba de adquirir um produto feito dentro dos melhores padrões de
qualidade do mercado Nacional. A infláveis Remar se orgulha de entregar um
produto que atenda e ultrapasse as suas necessidades e expectativas. Nossa
equipe se empenha todos os dias para fornecer a nossos clientes um produto
sempre melhor.
Desde já agradecemos sua escolha e nos colocamos a disposição.

MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO
* Todos os nossos barcos são fabricados com PVC náutico especial de alta resistência.
Este material é fabricado pela Sansuy do Brasil, uma empresa de reconhecimento mundial
pela qualidade em seus produtos.
* Nosso PVC é fabricado com uma tela de poliéster 1100 decitéx de alta tenacidade,
coberto por 2 camadas de PVC no sistema conhecido como “sanduíche”. Recebe ainda
aditivos especiais contra ataque de fungos, perca precoce da cor, contra raios U.V e
intempéries diversas.
* Todos os nossos barcos são confeccionados usando o sistema de solda eletrônica nas
Emendas, em sua parte estrutural. Este sistema funde uma peça a outra sem o uso de
cola, aumentado assim a qualidade do serviço e também a vida útil do equipamento.
* Nossas válvulas de uso exclusivo Remar são fabricadas com puro nylon. A sua ótima e
reconhecida qualidade garante uma longa vida de trabalho a peça, sem a necessidade de
manutenção ou substituição.

DICAS PARA INFLAR E CONSERVAR MELHOR O SEU BARCO
1º Travar o pino central da válvula girando 45º sentido horário;
2º Inflar os compartimentos de forma alternada por igual até a calibragem final e ideal;
3º Fechar as válvulas com a tampa externa para evitar acumulo de sujeira e melhor
proteção do sistema interno;
4º Evite deixar o barco exposto ao sol quando não estiver em uso;
5º Quando o barco não estiver em uso baixar a pressão do ar dos compartimentos;
6º Lavar somente com água e sabão neutro e não guardar o barco molhado;
7º Seguindo corretamente as instruções de uso, você terá um barco em plenas
condições de uso por muitos anos.

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM OS BARCOS
* 1 Par de remos simples de uma pá (para os barcos de apoio);
* 1 Bomba para inflar (manual);
* 1 Kit para reparos;
* 1 Manual de instruções;
* 1 Termo de garantia;
Seja para dúvidas, críticas ou sugestões, Estaremos sempre à disposição para
atendê-los.
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