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 O manual do Cliente Bignotto, foi        
desenvolvido para orientar sobre o uso e 
manuseio correto das Urnas Bignotto e     
esclarecer possíveis duvidas de nossos 
clientes.
 
 Todos os produtos Bignotto são        
produzidos com muita qualidade e              
dedicação, testadas e certificadas pela    
empresa, para garantir a melhor satisfação 
dos nossos clientes.

 Nós da Bignotto agradecemos nossos 
clientes pela preferência na escolha em 
seus produtos. Nós estamos sempre ino-



Garantia Bignotto
 Todos os produtos Bignotto possuem garantia 
de troca e garantia de reparo seguindo fielmente 
todas as leis de defesa do consumidor.

 Troca imediata: 7 dias
 Troca via análise: 90 dias

 Os dias são corridos e se iniciam a partir da 
emissão da nota para o cliente. Para tal aferição a 
empresa se utiliza do número de série encontrado 
em 3 locais no produto conforme demonstrado 
abaixo.

 Urnas que aparentemente 
foram usadas, contendo manchas 
de sangue, fluidos corpóreos,      
materiais de uso funerário,           
molhadas e mofadas perdem          
totalmente o prazo de garantia 
concedido pela empresa. (Sessão 
III, Art. 18, §6, item II, do Código 
de Defesa do Consumidor).

Aviso:
Risco de Contaminação

Biológica 
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 No ato do recebimento deve ser     
conferido a quantidade de produtos em   
relação a nota fiscal e o pedido realizado. 
Além disso deve ser feito uma conferência 
inicial no produto, através da embalagem 
plástica transparente, para identificação 
de possíveis avarias.

 Caso algum produto apresente         
defeito referenciar no verso da nota fiscal 
o produto e seu número de série, escrito 
de próprio punho informando o desejo de 
troca ou recusa, para que assim, todas as 
providências sejam tomadas o mais rápido 
possível.
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s  Dentro de 5 dias após a entrega do 
produto o departamento de pós-vendas 
entrará em contato para analisar como foi 
o seu atendimento. É muito importante 
sua opinião para que possamos continuar 
a melhorar e ampliar sua satisfação          
conosco. 

 Também será abordado o prazo de 
garantia, confirmando e tirando possíveis 
duvidas. Caso já tenha identificado 
alguma avaria em seus produtos é muito 
importante que seja relatado durante o 
contato facilitando a troca do produto. 
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 Para garantir a qualidade e 
manter o produto em perfeito 
estado é de extrema importância 
seguir as orientações  no           
manuseio e transporte das 
urnas:

- Não transportar as urnas 
soltas, nem em contato direto 
umas com as outras;
- Empilhamentos devem ser 
fundo contra fundo, boca contra 
boca;
- A amarração não deve ter 
contato direto com as urnas;
- Evitar batidas, quedas e 
atritos.
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- O empilhamento não 
deve passar de 6 (seis) 
urnas de altura;
- As urnas não devem 
estar em contato direto com 
o piso;
- O posicionamento deve 
ser boca com boca, fundo 
com fundo;
- Evitar ambientes 
úmidos no armazenamento.



 Preparando a urna para o uso:

 1) Remova o plástico transparente protetor;
 2) Verifique-se a urna possui alguma avaria 
aparente;

Utilização das Urnas

Não Remova os Adesivos
de Iden�ficação da EmpresaAVISO:

 3) Utilizando um martelo com orelhas ou um pé 
de cabra remova os pregos que prendem a tampa ao 
caixão, conforme demonstra imagem a baixo.

Ferramenta Tampa

Prego

Ferramenta Tampa

Prego

Não executar está operação 
‘‘puxando’’ a tampa para cima.

RISCO DE QUEBRA
AVISO:

 4) Verifique o interior da urna e caso haja 
alguma avaria, informe a empresa antes de utiliza-
-la;
 5) Com um uma flanela seca remova possíveis 
focos de poeira;



 Capacidade e Carga:

 As Urnas Bignotto foram desenvolvidas para  
suportar um acumulo máximo de carga especifico, 
conforme recomenda a tabela de carga máxima 
abaixo:

Nunca ultrapassar a 
capacidade de carga
para qual a urna foi

concebida.
RISCO DE QUEBRA

AVISO:

 Acomodação do corpo:

 1) A urna deve estar apoiada 80% em               
superfície plana e inteiriça;
 2) Ao colocar o corpo dentro da urna deve-se 
equilibrar o peso, para que em nenhum momento 
uma única parte receba toda a carga;

Nunca arremessar o corpo
dentro da urna.

RISCO DE QUEBRA
AVISO:

Modelo Carga

STD 90 kg

MDF 80 kg

STD C 100 kg

G 120 kg

G C 140 kg

GG 160 kg

XG 200 kg



 Acomodação do corpo:

 1) A urna deve estar apoiada 80% em               
superfície plana e inteiriça;
 2) Ao colocar o corpo dentro da urna deve-se 
equilibrar o peso, para que em nenhum momento 
uma única parte receba toda a carga;

 Funeral:

 1) A urna deve estar com seu fundo apoiado em 
pelo menos 3 pontos distintos e com 70% da área do 
fundo sobre o apoio;
 2) A tampa deve ser colocada sobre o suporte 
vertical  ou sobre superfície plana com a sua boca 
para baixo;
 
 Sepultamento:

 Durante o caminho para o sepultamento a urna 
deve  ser carregada em carrinho com o fundo apoia-
do ou com a utilização de todas as alças de maneira 
equilibrada e sem solavancos.
 Para o sepultamento a urna deve ser alçada por 
cordas apoiadas em seu fundo em 3 pontos distin-
tos, conforme demonstra imagens abaixo.

SEMPRE PASSAR FAIXA CORDA OU CORRENTE  ,   
PELO FUNDO DA URNA NO SEPULTAMENTO.

AVISO:

NUNCA COLOCAR CARGA SOBRE A URNA
RISCO DE QUEBRA

AVISO:



 Urnas que ficam expostas em         
mostruários devem tomar algumas         
precauções para que as mesmas não 
percam suas propriedades estéticas e       
físicas:

- As urnas não devem estar expostas 
diretamente a luz solar;
- As urnas não devem ser apoiadas      
diretamente no chão;
- As urnas devem estar expostas em 
expositores, que proporcionem maior      
firmeza e equilíbrio.
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Risco de perda de brilho
e manchas. Aviso:

 Para facilitar o contato com a assis-
tência técnica tenha sempre em mãos o 
número de série da urna e o código do pro-
duto.
 Ao entrar em contato tenha ciência de 
onde o defeito pode ser localizado, para 
facilitar e agilizar o reparo da urna.
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Industria de Urnas Bignotto EIRELI
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Tel (19) 3546-9400 - www.bignotto.com.br


