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Parabéns! você acaba de adquirir produtos com 
a qualidade e tradição da Jr Urnas a quase 

meio século no mercado de Urnas.          

O manual do cliente Jr Urnas Foi criado e desenvolvido 
com intuito de orientar você no uso e manuseio de 

nossos produtos e também para ajudar a esclarecer 
suas dúvidas.

Todos nossos produtos são produzidos com 
qualidade, utilizando madeira de reflorestamento,  
todas nossas urnas são submetidas a testes de 

resistência e passam por inspeção de 
qualidade garantindo assim nossa qualidade .



Para conferência a empresa utiliza o numero de serie encontrado no 
fundo da urna conforme mostrado na imagem a baixo.

Todos os produtos Jr Urnas possuem garantia de troca e garantia de 
reparo seguindo a risca todas as leis do código de defesa do 
consumidor.

Troca Via Análise: 90 Dias

Os dias são corridos e se iniciam a partir da emissão da nota para o 
cliente.

                                             Garantia Jr Urnas

Troca Imediata :    07 Dias

 

Urnas que aparentemente foram usadas, contendo manchas de 
sangue, fluídos 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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Embalagem



JR Pós Vendas

Caso algum produto apresente defeito referenciar no verso da nota fiscal 
o produto e seu numero de série, escrito de próprio punho, informando o 
desejo de troca ou recusa, para que assim todas as providencias sejam 
tomadas o mais rápido possível.

Recebimento de Urnas

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, para 
identificação de possíveis avarias.

melhorar e ampliar sua satisfação conosco.

Tenha sempre em mãos o numero de serie e referência do produto.

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 

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.

AVISO: TENHA SEMPRE EM MÃOS NUMERO
DE SERIE E REFERENCIA DO PRODUTO



· A amarração não deve ter contato direto com as urnas;

· Não transportar as urnas soltas, nem em contato direto umas com as 
outras;

Para garantir a qualidade e manter o produto em perfeito estado é de 
extrema importância seguir as orientações no manuseio e transporte 
das urnas.

· Evitar batidas, quedas e atritos.

Manuseio e Transporte

· Empilhamentos devem ser fundo contra fundo, boca contra boca;

AVISO: NÃO PISAR NAS ALÇAS / VARÕES
RISCO DE QUEBRA

   urnas de altura;

Armazenagem

· O empilhamento não deve passar de 6 

·  As urnas não devem estar em contato 
   com o piso;

  boca, fundo com fundo;
·  Evitar Ambientes Úmidos no 
  armazenamento.

·  O posicionamento deve ser boca com 

·  Também fornecemos Paletes em 
condições especiais para sua melhor 
acomodação.



Utilização das Urnas

2) Verifique-se a urna possui alguma avaria aparente;

Preparando a urna para o uso:
1) Remova o plástico protetor;

AVISO: NÃO REMOVA OS ADESIVOS 
DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

3) utilizando um martelo com orelhas ou pé de cabra remova os pregos 
que prendem a tampa a caixa, conforme demonstra imagem abaixo.

AVISO: NÃO PUXAR PELA TAMPA FORÇANDO
A PARA CIMA RISCO DE QUEBRA

5) Com uma flanela seca remova possíveis focos de poeira;

4) Verifique o interior da urna e caso haja alguma avaria, informe a 
empresa antes de utiliza-la;



MODELO MEDIDA

1,60 m

1,70 m

1,80 m

1,90 m

2,10 m

Gorda (G)

S.Gorda (GG)

Baleia (EG)

As Urnas Jr urnas Foram desenvolvidas para suportar um acumulo 
máximo de carga específico, conforme recomenda a tabela de carga 
máxima abaixo:

Capacidade e Carga:

AVISO:

Nunca ultrapassar a 
capacidade de carga
para qual a urna foi

concebida

RISCO DE QUEBRA

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;

AVISO:
NUNCA ARREMESSAR O CORPO

DENTRO DA URNA
RISCO DE QUEBRA

Padrão

Comprida

Padrão

Padrão

Padrão

Gigante (XG)

1,70 - 1,90 - 210

90 Kg

CAPACIDADE

90 Kg

90 Kg

90 Kg

90 Kg

120 Kg

220 Kg

320 Kg

270 Kg

1,70 - 1,90 - 210

2,10 m

2,10 m



 

 Durante o caminho para o sepultamento a urna deve ser carregada 
em carinho com o fundo apoiado ou com a utilização de todas as alças de 
maneira equilibrada e sem solavancos.

1) A urna deve estar com seu fundo apoiado em pelo menos 2 pontos 
distintos e com 70% da área do fundo sobre o apoio;

SEPULTAMENTO

Para o sepultamento a urna deve ser alçada por cordas apoiadas em seu 
fundo em 3 pontos distintos, conforme demonstra imagens abaixo.

Funeral

2) A tampa deve ser colocada sobre o suporte vertical ou sobre 
superfície plana com sua boca para baixo;

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

AVISO:
NUNCA COLOQUE CARGA SOBRE A URNA

DURANTE O SEPULTAMENTO
RISCO DE QUEBRA DO TAMPO



· As urnas não devem estar expostas diretamente a luz solar;

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

Mostruário

AVISO: RISCO DE PERDA DE BRILHO
E MANCHAS

· As urnas devem estar expostas em expositores, que 
proporcionem maior firmeza e equilibrio.

· As urnas não devem ser apoiadas diretamente no chão;



Assistência Técnica 

 
Para facilitar o contato com a assistência técnica tenha sempre em 
mãos o número de série da urna e o código do produto.

 Ao entrar em contato tenha ciência de onde o defeito pode ser 
localizado para facilitar e agilizar o reparo da urna. Indique pontos da 
urna em que necessita o reparo, sobre-tampo, tampo, caixa, alça, 
chaveta, fundo.

Caixa

Alça

Tampo
Sobre-Tampo

Chaveta

1

26

35

4



JR URNAS 

 
TRADIÇÃO & QUALIDADE

Nossa missão é:
‘‘Permitir Uma Despedida Justa e 
Digna para Homenagear a História 
de quem estiver partindo.’’

www.jrurnas.com.br


