
Quadro decorativo com moldura Harry Potter

Descrição breve:

Lindo quadro temático do Harry Potter com efeito texturizado, figura envernizada e moldura
fosca trabalhada. Muito estilo e bom gosto para o seu ambiente.

Descrição detalhada:

Tenha um quadro que mostre sua personalidade!

Direto do universo de Hogwarts para a sua casa, esta peça de decoração cheia de estilo é

ideal para dar um toque pessoal em qualquer cômodo de sua casa: quarto,

cozinha,escritório, sala ou banheiro.

Também é o presente perfeito para aquela pessoa especial que ama a magia dos livros e do

cinema.

Este belíssimo quadro traz a pintura do leão emblemático da Grifinória, símbolo da coragem

e da lealdade, em um design autoral e único, com as tradicionais cores vermelho e dourado.

O fundo é preto, ideal para combinar com os mais variados estilos de decoração: geek,

minimalista, contemporâneo, clássico, entre muitos outros.

Atenção: este quadro não é uma fotografia sobre papel! A imagem é impressa

diretamente sobre o suporte e passa por um processo de tratamento especializado, que dá

uma textura especial para a peça.

Outro ponto que merece destaque é o verniz especial aplicado, com um brilho discreto e

elegante, refletindo os pontos de luz do ambiente.

Com este tratamento garantimos a durabilidade do produto. Sua peça decorativa ficará

protegida contra a poeira e a umidade do ambiente. A limpeza pode ser feita de forma

rápida e prática, dispensando produtos específicos.

Por não ter vidro, é perfeito para decorar o quarto de crianças sem nenhum risco. Veja as



fotos e comprove!

O quadro vem acompanhado de uma moldura elegante, com acabamento fosco e

levemente texturizada, que ressalta o brilho da imagem. Temos duas opções de cor

disponíveis para a borda: preto ou branco, você escolhe aquela que mais combina com

você e com o seu ambiente.

Você pode optar também pela imagem em tamanho grande ou pequeno, de acordo com seu

gosto e seu espaço.

Temos diversas opções de imagem à sua disposição, entre em contato para ver nosso

catálogo.

Nossos produtos são embalados cuidadosamente para que cheguem até você perfeitos,

sem amassar ou danificar. Garantimos a satisfação com o produto ou seu dinheiro de volta.

Veja a tabela para maiores especificações:

Modelo: Pequeno (A4) / Grande (A3)

Temática: Harry Potter - Hogwarts - Leão

Altura x Largura: 30cm x 25 cm / 45 cm x 35 cm /

Peso: 360 g. (modelo A4) / 645 g. (modelo A3)

Quantidade de quadros: 1

Outros:

Inclui moldura: sim

Cor da moldura: preta ou branca



Vidro: não

Garantia do vendedor: sim

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS:

Quadro decorativo:

● Quadro decorativo com moldura;

● Tendência em decoração;

● Ideal para presentear;

● Acabamento em verniz;

● Discreto brilho que reflete os pontos de luz.

● Textura especial;

● Impressão diretamente sobre o suporte;

● Moldura que traz mais elegância à peça;

● Duas opções de tamanho

Moldura:

● Duas opções de cor: preto ou branco;

● Espessura: cerca de 1 cm;

● Acabamento fosco;

● Levemente texturizado

Imagem:



● Impressão de alta resolução;

● Durabilidade: não desbota, não descasca, não amarela;

● Dispensa o uso de vidro;

● Limpeza: com pano seco; evite utilizar produtos que possam danificar seu quadro;

● Evite expor diretamente ao sol em áreas externas;

● Não molhar nem usar álcool

Como pendurar:

● O produto vem com um gancho específico para pendurar na parede utilizando um

prego ou parafuso;

● Caso deseje é possível utilizar fita dupla-face específica - vendida separadamente

Embalagem:

● Caixa específica, garantindo a entrega em perfeitas condições;

● Reforçada com cantoneiras para impedir que o produto seja danificado durante o

transporte

PERGUNTAS/ DÚVIDAS FREQUENTES:

Para ter a certeza da sua escolha e de fazer uma compra segura, respondemos aqui as

dúvidas mais comuns de nossos clientes:

O material é de qualidade?

Sim! A impressão é feita diretamente sobre o suporte do quadro, o que dispensa o uso de

vidro para preservar a imagem.

Qual é o diferencial do seu quadro?

A imagem é trabalhada com um acabamento especial, que traz um brilho discreto e uma



textura única para o quadro.

A moldura pode ser retirada?

A moldura é parte do quadro, feita sob medida para dar destaque à sua decoração. Claro

que nada impede que você a retire, mas nós não recomendamos que faça isso.

A embalagem é reforçada?

Sim, nós embalamos nosso produto com todo o cuidado e carinho para que chegue até

você em perfeitas condições, sem amassar, manchar ou danificar. Utilizamos uma caixa

própria para envio e cantoneiras para proteger as arestas do quadro.

Como faço a limpeza?

Apenas com um pano seco. Não há necessidade de utilizar água nem nenhum produto

especial para limpeza

Como pendurar meu quadro na parede?

A peça vem com um gancho específico para que você o coloque com um prego ou

parafuso. Caso deseje, pode utilizar fita dupla-face própria para decoração, vendida

separadamente.

O produto é seguro para crianças?

Sim! Por não ter vidro, é possível colocar o quadro em quartos de criança sem

nenhum perigo

Não fiquei satisfeito com o produto. O que eu faço?

Garantimos a total satisfação com seu quadro. Caso ele chegue até você danificado ou

com defeito de fabricação, entre em contato e faremos a troca imediatamente.

Posso acompanhar o envio do meu produto?

Claro que sim! No momento em que seu quadro for embalado e enviado, entraremos em

contato para enviar as informações de rastreamento, garantindo que você acompanhe todas

as etapas.



Minha dúvida ainda não foi respondida.

Entre em contato conosco. Estamos à disposição responder todas as suas dúvidas


