
MANUAL DE MONTAGEM
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.
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EXPLICAÇÃO DOS SIMBOLOS
ATENÇÃO!
O mau uso deste equipamento pode transforma-lo em um instrumento perigoso, podendo assim causar ferimentos graves ou ate mesmo morte ao usuário, animais ou crianças. É de
extrema importância ler e compreender o conteúdo deste manual do usuário
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA FUTURA.

PERIGO!
Uma declaração precedida de "PERIGO" contém informações que devem ser postas em prática para evitar lesões físicas graves ou morte.

CUIDADO!
Uma indicação precedida pela palavra "CUIDADO" contém informações que devem ser postas em prática para evitar danos ao produto.

ATENÇÃO!
Uma declaração precedida de "ATENÇÃO" contém informações que devem ser postas em prática para evitar algum dano físico ao usuário.

Guarde este manual para consulta-lo mais tarde caso surja qualquer tipo de dúvida.
Leia e compreenda este manual.
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INTRODUÇÃO

Com o objetivo de oferecer produtos, serviços e soluções inovadoras que atendam à necessidade de lazer, bem-estar e conforto, despertando as pessoas
para uma vida mais prazerosa e saudável, a Brudden Equipamentos Ltda. criou a marca MOVEMENT.

Fundada para desenvolver e produzir equipamentos de ginástica, a Movement logo se destacou no mercado brasileiro pela tradição em praticidade e
durabilidade, que faz da Brudden ícone em qualidade nos mercados em que atua.

Com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento junto à instituições de renome, como a Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de
São Paulo - EEFE/USP, a Movement promove a melhoria da qualidade de vida aos mais diferentes perfis e hábitos, com a presença marcante em
Residência, Condomínios, Academias, Clubes, Hotéis, Clínicas, Empresas e Organizações.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla rede de atendimento e Pontos Autorizados, espalhados por todo
território nacional.

Trazendo a Movement sempre próxima a você e sua família em prol de uma vida mais saudável, rentável aos investidores e prazerosa e saudável a quem
treina em um dos nossos equipamentos.

Acesse nosso site, registre seu produto e saiba mais sobre o que nossa empresa oferece para melhorar a qualidade da sua vida.

SEJA BEM VINDO À MOVEMENT!

Parabéns, agora você faz parte do universo MOVEMENT!

Para confirmar a Garantia MOVEMENT, registre seu equipamento no site www.movement.com.br/garantia.
O cadastro é gratuito, prático e rápido. Ele permitirá uma maior cobertura do seu investimento, facilitando nossa comunicação e agilizando eventuais
pedidos de serviços ou assistência técnica.
De acordo com o manual de instruções, a ausência do cadastro prejudicará seu direito de garantia. Para mais informações, consulte a página de
GARANTIA deste manual.
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CONHECENDO O EQUIPAMENTO
OBJETIVO: O equipamento tem como função, guiar os movimentos de agachamento e de levantamento de peso de forma segura e natural, através da barra fixa que desliza ao longo das
colunas. Proporcionando varias posições de saída, adequando as estaturas dos usuários a uma gama de variações de exercícios. Em todo seu movimento o equipamento pode ser travado
através da barra giratória que possui um gancho aonde é possível travar a barra giratória ao termino de cada exercício.
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Barra giratória

GanchoTravessa
inferior

Travessa
intermediária

Travessa
de ligação

Adaptador
Olímpico

(OPCIONAL)*
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Trava de
segurança

Trava de
segurança

O adaptador olímpico é uma peça opcional, portanto é vendido separadamente.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA
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PERIGO!
•Leia atentamente este manual do usuário. Tenha certeza de que

compreende como utilizar este equipamento. Se não o fizer poderá
acarretar em ferimentos graves ou morte ao usuário.

•É de inteira do comprador dos produtos MOVEMENTRESPONSABILIDADE
ler o manual de instruções e os adesivos de advertência do equipamento. É
também de inteira responsabilidade do comprador instruir os usuários finais
sobre o uso correto do equipamento.

•Os usuários devem ser supervisionados por profissional habilitado, cabendo
ao comprador instrui-los corretamente. O uso do equipamento de forma
contrária ao previsto neste Manual pode causar acidentes aos usuários.

•Este equipamento não é destinado a pessoas com capacidade física,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e
conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à
utilização do equipamento e estejam sob supervisão de instrutor.

•ENTENDER cada adesivo de advertência é importante, caso houver algum
tipo de dúvida contate nossa central de atendimento ao consumidor pelo
telefone - 0800 772 40 80.

•Em nenhum momento permita que duas ou mais pessoas utilizem o
equipamento ao mesmo tempo.

•Não permita que terceiros fiquem próximo ao equipamento, podendo
causar ou sofrer acidentes.

•Certifique-se que o equipamento esta devidamente nivelado ao solo e
sobre uma superfície plana, longe de paredes ou obstáculos evitando
assim balanços no equipamento e qualquer tipo de acidente ao usuário.

•Nunca faça modificações no equipamento sem autorização do fabricante.
Modificações ou acessórios não autorizados podem provocar ferimentos
graves ou fatais e a não utilização do equipamento.

PERIGO!
•Não exceda a capacidade máxima do equipamento, limite de carga é de

110 kg de cada lado.

•Antes de iniciar qualquer tipo de atividade física, consulte um médico.

•Exercícios incorretos ou excessivos podem causar graves lesões. Caso sinta
qualquer tipo de dor, tonturas, sensação de desmaio, dores ou falta de ar,
pare imediatamente o exercício e consulte um médico especializado.

•Não utilize o equipamento caso esteja doente ou sobre o efeito de drogas,
álcool ou qualquer coisa que afete sua capacidade psicomotora.

•Não utilize o equipamento descalço, ou qualquer tipo de calçado com salto
ou com a sola gasta.

•Não utilize roupas folgadas, evite usar jóias, correntes, cabelos soltos e
demais objetos. Use sempre roupa destinada ao exercício físico.

•Não permita que crianças ou animais fiquem próximo ao equipamento, risco
de acidente grave ou fatal.

•Esse equipamento é destinado ao uso em áreas de treinamento pré
determinadas tais como associações desportivas, estabelecimentos
educacionais, hotéis, clubes e academias, e onde o controle de acesso são
regulamentados pelos proprietários.

ATENÇÃO!
Suporte de anilha
•Nunca exceda a carga máxima lateral de 110 kg.
•Nunca utilize o equipamento com pesos somente em um dos lados.
•Assegure que todas as anilhas estão posicionadas corretamente. Sempre

utilize dispositivos para retenção de anilhas, exemplos: grampos,
presilhas e etc.

•É recomendado apenas utilização de anilhas estilo olímpico para
treinamento;

•Entre em contato com um representante Movement para maiores
esclarecimentos a respeito de pesos, cargas e utilização do equipamento.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA
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ALERTAS
Os adesivos em forma de Triângulo, na cor amarela,
indica relativo risco ao usuário, caso as instruções
não sejam seguidas.

NÃO COLOCAR AS MÃOS NAS ROLDANAS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.

EQUIPAMENTO NÃO DESENVOLVIDO PARA
CRIANÇAS. MANTENHA CRIANÇAS LONGE

DO EQUIPAMENTO.
RISCO DE ACIDENTES.

PERIGO!

PERIGO!

PERIGO!

NÃO COLOCAR OS MEMBROS NO EQUIPAMENTO.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA
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PERIGO!
1- ANTES DE USAR LEIA TODAS
AS INSTRUÇÕES DE USO DESTE
EQUIPAMENTO.
2- NÃO UTILIZE ESTA
BARRA PARA LIBERAR CARGA
EM QUEDA LIVRE.
RISCO DE ACIDENTES GRAVES
AO USUÁRIO E/OU DANOS
AO EQUIPAMENTO
3 - MANTENHA O CORPO,
CABELO E ROUPAS LONGE
DAS PARTES MOVEIS.
4 - NÃO UTILIZAR O
EQUIPAMENTO CASO ESTEJA
DANIFICADO.
5 - NÃO REMOVA ESTE
ADESIVO, SUBSTITUA SE FOR
NECESSÁRIO.

PERIGO!

PERIGO!



PERIGO!

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

PERIGO!

CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA

110 kg / 242,5 lb
CADA LADO

CARGA INICIAL

9 kg / 19,8 lb
CADA LADO

POSICIONE CORRETAMENTE
O GANCHO, PARA QUE
A BARRA GIRATÓRIA
NÃO SOFRA QUEDAS
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MONTAGEM DO EQUIPAMENTO
CUIDADO!
Antes de iniciar a montagem de seu equipamento alguns pontos devem ser
destacados para uma perfeita montagem do seu equipamento.

•Certifique que a embalagem não esta danificada, o que pode indicar em
partes danificadas no equipamento.

•Desembale o seu equipamento sempre no local onde o mesmo sera montado
para assim facilitar a montagem.

•O local onde o seu equipamento será montado deve estar limpo, livre de
poeira e outros materiais.

•O piso onde o equipamento será montado deve ser uma superfície plana sem
elevações, para evitar que o equipamento sofra torções.

•Deixe o espaço livre ao redor do equipamento conforme descrito neste
manual. É necessário deixar determinadas áreas livres para a movimentação
do usuário e do equipamento
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FERRAMENTAS
Ferramentas necessárias para fazer a montagem do equipamento de forma rápida e
segura.

Allen n°6

Allen n°8 Chave fixa 13
Trava rosca

torque médio
Chave
philips

ICONES
Os icones tem como função instruir na montagem para saber o aperto dos parafusos, quais
ferramentas usar e quantidades de pessoas para executar a montagem. Abaixo seguem os
icones deste manual:

50% 100%

Dar aperto
total nos
parafusos

Não dar o
aperto

total nos
parafusos

Para esta montagem
sugerimos que seja

feita com duas pessoas

Usar a chave
Alien N°6 ou 8

N°6 N°13

Usar a
Chave fixa

Philips

Usar a chave
Philips

Usar trava
rosca*

Trava
rosca

A B C

E F

Travessa inferior Travessa
intermediária

Travessa de
ligação

Suporte de
anilhas

D

Barra giratória

Adaptador
olímpico (OPCIONAL)

LISTA DE COMPONENTES
Componentes que acompanham o seu equipamento para serem montados.

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE
TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS

*OBS: A superficie da rosca dos
parafusos deve ser limpa, sem

graxa ou óleo.



MONTAGEM
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PASSO 01

Parafuso Cab. Cil. Sext. Int.
M10X80

NOME Qtd
1x

01

1

Pés reguláveis
NOME Qtd

2x
08

8

8

50%

Travessa inferior
NOMEA

A

13

Arruela lisa
M10

NOME Qtd
1x

13

N°8



PASSO 02

Parafuso Cab. Cil. Sext. Int.
M10X70

NOME Qtd
2x

02
2

B

Travessa intermediária
NOMEB

MONTAGEM
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50%

N°8



PASSO 03

Parafuso Cab. Cil. Sext. Int.
M10X80

NOME Qtd
1x

01

Parafuso Cab. Sextavada
M10X80

NOME Qtd
1x

03

Arruela lisa
M10

NOME Qtd
1x

04

Plug
NOME Qtd

1x
05

1

5

3

4

Tampão externo
NOME Qtd

1x
06

Tampão interno
NOME Qtd

1x
07

6

7

C

Travessa de ligação
NOMEC

MONTAGEM

13

Arruela lisa
M10

NOME Qtd
1x

13

13

Parafuso Cab. Pan. Fenda Philips
4X16

NOME Qtd
4x

14

14

14

50%

N°8

N°13

Philips

Trava
rosca



PASSO 04

7

6

1

4
3

5

2

1

MONTAGEM

8

8

14

14

14

13

Parafuso Cab. Cil. Sext. Int.
M10X80

NOME Qtd
1x

01

Parafuso Cab. Sextavada
M10X80

NOME Qtd
1x

03

Arruela lisa
M10

NOME Qtd
1x

04

Plug
NOME Qtd

1x
05

Tampão externo
NOME Qtd

1x
06

Tampão interno
NOME Qtd

1x
07

Arruela lisa
M10

NOME Qtd
2x

13

Parafuso Cab. Pan. Fenda Philips
4X16

NOME Qtd
4x

14

13

Pés reguláveis
NOME Qtd

2x
08

100%

N°8

N°13

Philips

Trava
rosca

Parafuso Cab. Cil. Sext. Int.
M10X70

NOME Qtd
2x

02



PASSO 05

Guia da barra
NOMED

D

MONTAGEM

15

Utilizar gancho de segurança



PASSO 05 (CONTINUAÇÃO)

Parafuso Cab. Aba. Sext. Int.
M8X30

NOME Qtd
2x

09

9

Suporte de anilhas
NOMEE

E

E

MONTAGEM
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9100%

N°6
Trava
rosca
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PASSO 05 (CONTINUAÇÃO)

MONTAGEM

Após o término da montagem do seu
equipamento, certifique-se que a barra
giratór ia está perfeitamente na
horizontal e as hastes laterais estão na
vertical. Devidamente alinhadas ao
equipamento.

Haste
lateral

Haste
lateral

Barra giratória
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100%



PASSO 06 (OPCIONAL)

Arruela de borracha
NOME Qtd

2x
10

Parafuso Cab. Cil. Sext. Int.
M8X16

NOME Qtd
2x

11

Bucha
NOME Qtd

2x
12

Adaptador olímpico
NOME Qtd

2x
F

11 12

10

11
12

10

F

F

MONTAGEM
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100%

N°6



INSTRUÇÕES OPERACIONAIS
ESPAÇO
Indicação para a segurança do usuário a
utilização de uma área mínima de acesso e
escape conforme figura ao lado. A área de
acesso e escape pode ser comum entre os
equipamentos utilizados.

10 m0c
1m

50cm 1/2m

50cm 1/2m

TRAVA DE SEGURANÇA
Antes de iniciar qualquer exercício posicione a
trava de segurança na altura desejada.
A trava de segurança tem como função segurar a
barra giratória, ela serve como apoio a barra
giratória ao início do exercício quanto no
termino. Para usar a trava de segurança deve-se
seguir alguns passos.
1 - Segure a trava de segurança e a rotacione para
fora.
2 - Em seguida apoio a trava de segurança em um
dos eixos posicionadores.

PERIGO
Não solte a barra giratória em queda
livre sobre as travas de segurança, caso
essa ação pode causar acidentes graves
ao usuário e dano ao equipamento.

INICIANDO O EXERCÍCIO.
1-Posicione-se a execução do exercício
desejado utilizando as mãos e os ombros
para destravar o gancho da barra giratória.
Posicione-se de forma correta antes de
executar o exercício.

2-Com o corpo devidamente posicionado no
equipamento, eleve a barra para que assim o
gancho da barra giratória possa se
desprender dos eixos posicionadores. Em
seguida execute o exercício desejado.

3-Retorne a barra para a posição de inicio e
movimente o gancho de forma que ele venha
a se prender nos eixos posicionadores,
garantindo o travamento da barra giratória.

PERIGO
Antes de iniciar qualquer exercício
assegure-se de sempre usar a trava
de segurança para evitar acidentes
graves e danos ao equipamento.
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MANUTENÇÃO
RECOMENDAÇÕES
Para manter uma maior durabilidade do seu equipamento é importante seguir uma
série de precauções para evitar qualquer tipo de problema no seu equipamento ou aos
usuários e/ou terceiros. Em caso de quebra de qualquer parte do seu equipamento,
coloque o equipamento fora de uso ate que a parte que foi comprometida seja
devidamente consertada.

LIMPEZA
Semanalmente, limpe o equipamento utilizando uma escova de nylon macia. Passe aspi-
rador de pó embaixo do equipamento para evitar o acúmulo de sujeira e pó, que podem
afetar o funcionamento do equipamento.
Utilize sempre um pano macio para executar a limpeza do equipamento. Nunca utilize
produtos de limpeza ácidos. Jamais despeje água no equipamento ou aplique líquidos
em spray, mesmo com a utilização de pano macio e úmido espere o produto secar por
completo para assim iniciar um novo treino.

PERIGO!
Não estique demais o cabo de aço, a alta tensão do cabo pode causar sua
ruptura, provocando acidentes graves ou fatais ao usuário e/ou terceiros.

CONDIÇÕES DO CABO
Caso note algum desses danos no cabo de aço pare imediatamente o exercício e acione
a assistência técnica mais próxima a você.

Durante o uso do equipamento o cabo pode se danificar por
mau uso ou por falta de manutenção, caso o cabo venha a se
danificar mesmo que a fratura não fique exposta.

Verifique sempre o cabo de aço. Caso encontre torções faça a
substituição do cabo imediatamente.

Caso o cabo se rompa internamente uma protuberância pode
vir a surgir na parte externa do cabo. Fazer a substituição do
cabo imediatamente.

Substituia qualquer cabo de aço exposto nas extremidades.

Cabo de aço amassado ou fora da sua forma original pode causar
rompimento ou danos a outras partes do equipamento

Cabo de aço torcido ou fora de sua forma original pode causar
rompimento ou danos a outras partes do equipamento.

Exposição da ponta do cabo de aço
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PÉS REGULÁVEIS - Para fazer o nivelamento utilize os 4 pés
reguladores que ajudam a manter o equipamento nivelado.
Sempre verifique se o equipamento esta nivelado, pois o des-
nivelamento pode causar danos ao equipamento.



MANUTENÇÃO
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AÇÕES DIARIAMENTE SEMANAL MENSAL

Parafusos

Cabo de aço

Limpeza

Verificar se todos
os parafusos estão

apertados. Caso não
estejam fazer o

reaperto

Verificar qualquer tipo
de dano ao cabo de aço.

Caso houver dano
fazer a troca imediata

do cabo.

Limpe todo o
equipamento com um

pano úmido. limpe
principalmente as
hastes verticais e
barra giratória

Haste lateral

Barra giratória

Caso encontre qualquer problema com seu equipamento entre em contato com um ponto
autorizado mais próximo a você e solicite uma visita técnica. Qualquer tipo de dúvida pode
ser sanada através da nossa central de atendimento ao consumidor pelo telefone 0800-
7724080. Nunca tente trocar qualquer tipo de peça ou faça modificações em seu
equipamento. Você perderá a sua garantia.
Para encontrar um ponto autorizado próximo site http://movement.com.br/assistencia-
tecnica. Permita que o navegador acesse sua localização para assim facilitar a encontrar o
ponto mais próximo.

Use as informações abaixo para saber quais são as devidas manutenções a serem feitas no
equipamento e os períodos dessas manutenções

Barra giratória

Verificar se a barra
giratória não apresenta
deformações e verifique

se a barra esta
movimentando

livremente em todo o
curso do equipamento.

Nivelamento

Verifique se o
equipamento esta

devidamente nivelado
para evitar danos

ao produto.

Verifique se o
o movimento de

rotação
da barra giratória
não esta travando,
impedindo assim o

seu movimento.



GARANTIA
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GARANTIA LIMITADA - LINHA MUSCULAÇÃO

Por favor, leia cuidadosamente os termos e condições dessa garantia antes de utilizar seu equipamento MOVEMENT.
Ao utilizar o equipamento, você estará concordando em seguir os seguintes termos e condições da garantia.
A BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA garante todos os produtos novos MOVEMENT livre de defeitos em materiais e fabricação para os períodos de garantia estabelecidos abaixo.
Os períodos de garantia iniciam-se na data de emissão da nota fiscal da compra do produto emitida pela BRUDDEN ou pelo revendedor credenciado.
Essa garantia se aplicará somente em defeitos descobertos durante o período de garantia e somente ao comprador original do produto. Para utilizar-se desta garantia, o comprador
deverá entrar em contato com um assistente técnico autorizado MOVEMENT em menos de 30 dias após descobrir qualquer não conformidade e deixar o equipamento disponível para
inspeção da BRUDDEN ou de sua assistência técnica autorizada. O compromisso da BRUDDEN nesta garantia está limitado como demonstrado adiante.

GANHE ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA CADASTRANDO SEU EQUIPAMENTO NA GARANTIA ONLINE MOVEMENT!

IMPORTANTE: É NECESSÁRIO REGISTRAR SEU PRODUTO www.movement.com.br/garantia.para ser coberto totalmente pelo prazo descrito, no site Caso o cadastro NÃO SEJA
EFETUADO, SOMENTE a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias será válida.

3 (Três) anos, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias:
Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas·

1 (um) anos, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias:
Partes e peças mecânicas·
Polias·
Mosquetões·
Rolamentos·
Molas·
Componentes de fixação·
Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados.·

6 meses - já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias:
Cabo de aço·

90 dias - Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II)
Mão de obra.·
Knob·
Rodas de transporte·
Carenagens e acabamentos plásticos·
Adesivos·
Estofados em geral·
Manoplas·



GARANTIA
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CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES

A GARANTIA É VÁLIDA SE ESTIVER DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ABAIXO:
1. A garantia aplica-se aos produtos Movement somente quando:

1-1. O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (nota fiscal de compra);
1-2. Não tiver sido objeto de: acidentes, uso inadequado ou negligência, operação indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em

desacordo com as especificações contidas no manual de instruções, serviço impróprio, ou modificação não realizada pela Brudden;
1-3. As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela Brudden;
1-4. Reclamações feitas dentro do prazo de garantia.

2. Esta garantia não cobre danos ou falhas em equipamentos causados por falha na manutenção básica e necessária como descrita no manual.

A GARANTIA NÃO SE APLICA:
* Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia autorização por escrito da Brudden;
* Chamada de serviços para instalação do produto ou instruções aos proprietários sobre como utilizar o produto;
* Consertos efetuados em produtos Movement sem o número de série ou com a identificação alterada ou danificada;
* Retirada e entrega referente a consertos;
* Nenhuma despesa de serviços ocorrida após o período de garantia de serviços.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA
O serviço da Garantia Limitada Brudden pode ser obtido contatando-se um revendedor autorizado ou de quem foi comprado o produto.
As despesas decorrentes de eventuais transportes do produto até uma assistência técnica deslocamento (visita técnica) realizada por assistente autorizado ocorrem por conta do
comprador, estando ou não o produto coberto por esta garantia.
A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido.
A Brudden não se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos e instalações, lucro cessante ou quaisquer danos emergentes.
À Brudden reserva-se o direito de paralisar a fabricação de seus produtos sem prévio aviso e/ou modificar as especificações e introduzir melhoramentos nos produtos em qualquer
época, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo em produtos anteriormente fabricados.



FABRICADO POR:

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
AV. INDUSTRIAL, 700  DISTRITO INDUSTRIAL.

CEP 17580-000  POMPÉIA  SP
CNPJ:43.061.654/0001-38

Conheça outros equipamentos e saiba mais sobre
linhas de Produtos Movement, acessando nosso site

www.movement.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Cx. Postal 11 - CEP 17580-000 - Pompéia - SP - Tel.0800-7724080

falecom@brudden.com.br

A Brudden reserva-se o direito de paralisar a fabricação de seus produtos sem prévio
aviso e/ou modificar as especificações e introduzir melhoramentos nos mesmos

produtos em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo em
produtos anteriormente fabricados.

www.brudden.com.br


