CHURRASQUEIRAS

CEC
Churrasqueiras Exclusivas Construarttis
A CEC é uma linha de Churrasqueiras Exclusivas
da Construarttis. Foi criada pensando em cada
detalhe, para que atenda suas necessidades de
maneira prática, com durabilidade, qualidade e
muito bom gosto.
As CEC’s garantem maior eficiência na exaustão
da fumaça, facilidade na manutenção e limpeza.
Suas características foram minuciosamente
pensadas, desde sua estrutura, acabamento e até
os acessórios, possuem design inovador e
diferenciado, valorizando o espaço gourmet.

CEC Caixa
Construarttis

FOTO

Características
- Painel inox na área de preparo do churrasco
- Coifa Interna com pintura preta epóxi
- Caixa braseiro com isolação térmica com placas de fibra cerâmica
(maior eficiência na isolação térmica)
- Gaveta inox slim CEC, conforme medida caixa braseiro
(maior facilidade de retirada dos resíduos do carvão)
- Moldura nicho inox
- Saída tubulação interna com pintura preta epóxi
- Gavetão nicho inox ou com pintura epóxi (vendida separadamente)

Modelo CEC Caixa

Modelo

Largura
Interna (A)

Largura
Externa (B)

Lagura
Braseiro (C)

Profundidade
Braseiro (D)

CEC 50

60 cm

83 cm

50 cm

40 cm

CEC 60

72 cm

95 cm

60 cm

40 cm

CEC 70

84 cm

1 m 06 cm

70 cm

40 cm

CEC Coifa Piramidal
Construarttis

FOTO

Características
- Coifa Aparente: Pintura preta epóxi ou inox 430;
- Caixa braseiro com isolação térmica com placas de fibra cerâmica;
- Gaveta inox slim CEC acompanhando a medida da caixa braseiro
para facilitar a limpeza das cinzas
- Moldura nicho inox 430 ou com pintura epóxi;
- Tijolo aparente ou reboco;
- Tubulação para exaustão de fumaça - Inox 430 ou Pintura preta epóxi;
- Gavetão inox nicho ou com pintura epóxi, vendido separadamente.

CEC Coifa Gomada
Construarttis

Características
- Coifa: Pintura preta epóxi ou inox 430, com capa gomada, oferece
um acabamento diferenciado às churrasqueiras de vidro tradicionais;
- Caixa braseiro com isolação térmica com placas de fibra cerâmica;
- Gaveta inox slim CEC acompanhando a medida da caixa braseiro
para facilitar a limpeza das cinzas;
- Moldura nicho inox 430 ou com pintura epóxi;
- Tijolo aparente ou reboco;
- Tubulação para exaustão de fumaça - Inox 430 ou Pintura preta epóxi;
- Gavetão inox nicho ou com pintura epóxi, vendido separadamente.

Modelo CEC Coifa Piramidal

Modelo CEC Coifa Gomada

Modelo

Largura
(A)

CEC 50

83 cm

CEC 60

95 cm

CEC 70

106 cm

CEC Forno Igloo
Construarttis

Características
- Base alvenaria;
- Forno igloo de concreto refratário;
- Porta forno igloo inox 430 ou ferro fundido;
- Isolação Térmica com refratários e placas de fibra cerâmica;
- Tijolo aparente ou reboco;
- Moldura nicho inox 430 ou com pintura epóxi;
- Tubulação Isolada para exaustão de fumaça - Pintura preta epóxi ou inox 430.

Modelo CEC Forno Igloo

CEC Fogão com Forno
Construarttis

Características
- Forno Ferro Fundido ou inox 430;
- Chapa Ferro Fundido 3 ou 4 bocas com redução;
- Moldura nicho inox 430 ou com pintura epóxi;
- Tijolo aparente ou reboco;
- Isolação Térmica com refratários e placas de fibra cerâmica;
- Tubulação Isolada para exaustão de fumaça
Pintura preta epóxi ou inox 430.

Modelo CEC Fogão com Forno

Modelo

Largura
(A)

Chapa 3 bocas

80 cm

Chapa 4 bocas

110 cm

CEC Conjugado Caipira
Construarttis

FOTO

Características
- Churrasqueira CEC Caixa*
- Forno igloo de concreto refratário;
- Porta forno igloo inox 430 ou ferro fundido;
- Moldura nicho inox 430 ou com pintura epóxi;
- Tijolo aparente ou reboco;
- Isolação Térmica com refratários e placas de fibra cerâmica;
- Tubulação Isolada para exaustão de fumaça
Pintura preta epóxi ou inox 430.

* Características conforme CEC Caixa

Modelo CEC Conjugado Caipira

Modelo

Largura
(A)

CEC 50

83 cm

CEC 60

95 cm

CEC 70

106 cm

CEC Napolitano
Construarttis

Características
- Churrasqueira CEC Caixa*
- Forno igloo de concreto refratário;
- Porta forno igloo inox 430 ou ferro fundido;
- Moldura nicho inox 430 ou com pintura epóxi;
- Tijolo aparente ou reboco;
- Isolação Térmica com refratários e placas de fibra cerâmica;
- Tubulação Isolada para exaustão de fumaça
Pintura preta epóxi ou inox 430.

* Características conforme CEC Caixa

Modelo CEC Napolitano

Modelo

Largura
(A)

CEC 50

83 cm

CEC 60

95 cm

CEC 70

106 cm

CEC Conjugado Coifa Piramidal
Construarttis

FOTO

FOTO

Características
- Coifa Aparente - Pintura preta epóxi ou inox 430, com medida de
1,50 a 2 metros;
- Caixa braseiro com isolação térmica com placas de fibra cerâmica;
- Gaveta inox slim CEC acompanhando a medida da caixa braseiro
para facilitar a limpeza das cinzas
- Moldura nicho inox 430 ou com pintura epóxi;
- Tijolo aparente ou reboco;
- Tubulação para exaustão de fumaça - inox 430 ou Pintura preta
epóxi.

CEC Conjugado Coifa Gomada
Construarttis

Características
- Coifa: Pintura preta epóxi ou inox 430, com capa gomada, oferece um
acabamento diferenciado às churrasqueiras de vidro tradicionais, com
medida de 1,50 a 2 metros;
- Caixa braseiro com isolação térmica com placas de fibra cerâmica;
-Gaveta inox slim CEC acompanhando a medida da caixa braseiro para
facilitar a limpeza das cinzas;
- Moldura nicho inox 430 ou com pintura epóxi;
- Tijolo aparente ou reboco;
- Tubulação para exaustão de fumaça - inox 430 ou Pintura preta epóxi;
- Gavetão inox nicho ou com pintura epóxi, vendido separadamente.

Modelos CEC Conjugado - Coifa Piramidal e Coifa Gomada

Modelo

Largura
(A)

CEC 50

83 cm

CEC 60

95 cm

CEC 70

106 cm

CEC Trio
Construarttis

Características
- Churrasqueira CEC Caixa*
- Forno Ferro Fundido ou inox 430;
- Chapa Ferro Fundido 3 ou 4 bocas com redução;
- Moldura nicho inox 430 ou com pintura epóxi;
- Tijolo aparente ou reboco;
- Isolação Térmica com refratários e placas de fibra cerâmica;
- Tubulação Isolada para exaustão de fumaça - Pintura preta
epóxi ou inox 430;

* Características conforme CEC Caixa

Modelo CEC Trio

Modelo

Largura
(A)

CEC 50

83 cm

CEC 60

95 cm

CEC 70

106 cm

Modelo

Largura
(A)

Chapa 3 bocas

80 cm

Chapa 4 bocas

110 cm

CEC Quarteto
Construarttis

Características
- Churrasqueira CEC Caixa*
- Porta forno igloo inox 430 ou ferro fundido;
- Forno Ferro Fundido ou inox 430;
- Forno igloo de concreto refratário;
- Chapa Ferro Fundido 3 ou 4 bocas com redução;
- Moldura nicho inox 430 ou com pintura epóxi;
- Tijolo aparente ou reboco;
- Isolação Térmica com refratários e placas de fibra cerâmica;
- Tubulação Isolada para exaustão de fumaça
Pintura preta epóxi ou inox 430;

* Características conforme CEC Caixa

Modelo CEC Quarteto

Modelo

Largura
(A)

Modelo

Largura
(A)

CEC 50

83 cm

Chapa 3 bocas

80 cm

CEC 60

95 cm

Chapa 4 bocas

110 cm

CEC 70

106 cm

PORTÁTEIS
As churrasqueiras portáteis são práticas e eficientes,
e ajudam a economizar espaço, uma vez que são
mais compactas do que o modelo feito de alvenaria.
As portáteis podem ser transportadas para outros
ambientes e garantem mais praticidade, facilitando
o trabalho do churrasqueiro. Podem ser encontradas
nos modelos Carvão e Gás, e ainda contam com
diferentes funções que se adequam às suas
necessidades.

Smokey Joe - Weber

Jumbo Joe - Weber

Carvão

Carvão

Características

Características

• Produzida em aço esmaltado preto
• Grelha em aço
• Compacta, design tradicional
• Fácil transporte
• Sistema de entrada e saída de ar em
alumínio que não enferruja e
proporciona a ventilação perfeita
para o preparo do churrasco
• Prato removível em alumínio para
coletar as cinzas com facilidade
• Suporte para a tampa para facilitar o
manuseio
• Alça em nylon ultra resistente

Dimensões
Altura: 43cm
Largura: 36cm
Profundidade: 37cm
Peso: 5kg
Área de cozimento
34cm diâmetro

• Produzida em aço esmaltado preto
• Grelha em aço
• Compacta, design tradicional
• Fácil transporte
• Sistema de entrada e saída de ar em
alumínio que não enferruja e
proporciona a ventilação perfeita
para o preparo do churrasco
• Prato removível de alumínio para
coletar as cinzas com facilidade
• Suporte de metal que trava a tampa
e serve também para locomover a
churrasqueira

• Alça em nylon ultra resistente
Dimensões
Altura: 50cm
Largura: 52cm
Profundidade: 50cm
Peso: 8kg
Área de cozimento
47cm diâmetro

One Touch Silver - Weber

Performer Silver - Weber

Carvão

Carvão

Características

Características

• Produzida em aço esmaltado preto
• Grelha em aço
• Prato removível em alumínio para
coletar as cinzas com facilidade –
Sistema One Touch
• Sistema de entrada e saída de ar em
alumínio que não enferruja e
proporciona a ventilação perfeita
• Acessório interno para separação do
carvão
• 2 alças em nylon reforçado com fibra
de vidro, ultra resistente
• Suporte para a tampa para facilitar o

manuseio
• Rodas resistentes
Dimensões
Altura: 98cm
Largura: 63cm
Profundidade: 57cm
Peso: 15kg
Área de cozimento
52cm diâmetro

• Produzida em aço esmaltado preto
• Grelha em aço
• Termômetro integrado na tampa
• Alça em nylon reforçado com fibra
de vidro, ultra resistente
• Sistema de entrada e saída de ar em
alumínio que não enferruja e
proporciona a ventilação perfeita
para o preparo do churrasco
• Sistema One Touch com coletor de
cinzas removível que facilita a
limpeza
• Suporte para tampa para facilitar

manuseio
• Bancada lateral resistente ao calor
• Bancada lateral dobrável
• 3 ganchos – porta acessórios
• Rodas resistentes
Dimensões
Altura: 106cm
Largura: 99cm
Profundidade: 72cm
Peso: 26kg
Área de cozimento
57cm diâmetro

Ranch Kettel - Weber

Perfomer - Weber

Carvão

Carvão

Características

Características

• Produzida em aço esmaltado preto
• Grelha em aço com laterais móveis
para adicionar carvão
• Prato removível para coletar as
cinzas com facilidade
• Sistema de entrada e saída de ar em
alumínio que não enferruja e
proporciona a ventilação perfeita
para o preparo do churrasco
• Sistema One Touch com coletor de
cinzas removível que facilita a
limpeza
• 2 alças em nylon ultra resistente

• Suporte para tampa para facilitar
manuseio
• Ganchos para acessórios
• Rodas resistentes
Dimensões
Altura: 106cm
Largura: 96cm
Profundidade: 114cm
Peso: 62kg
Área de cozimento
96cm diâmetro

• Produzida em aço esmaltado preto
• Grelha em aço com laterais dobráveis
facilita o reabastecimento de carvão
• Termômetro integrado na tampa
• Alça em nylon reforçado com fibra de
vidro, ultra resistente
• Sistema de entrada e saída de ar em
alumínio que proporciona a ventilação
perfeita e não enferruja
• Sistema One Touch com coletor de
cinzas removível com alta capacidade
que facilita a limpeza
• Dois cestos para separação do carvão
• Suporte para tampa para facilitar

manuseio
• Mesa lateral resistente ao calor
• Cesto para carvão com capacidade de
até 9Kg
• 3 ganchos – porta acessórios
• Rodas resistentes
Dimensões
Altura: 102cm
Largura: 128cm

Profundidade: 72cm
Peso: 45kg
Área de cozimento
57cm diâmetro

Go Anywhere - Weber

Compact - Weber

Carvão

Carvão

Características

Características

• Produzida em aço esmaltado preto
• Grelha em aço
• Sistema de entrada e saída de ar em
alumínio que proporciona ventilação
perfeita para o preparo do churrasco
e não enferruja
• 1 alça em nylon ultra resistente
• Suporte para tampa para facilitar
manuseio
• Ganchos para acessórios
• Base giratória que trava a
churrasqueira e facilita o transporte

Dimensões
Altura: 37cm
Largura: 53cm
Profundidade: 31cm
Peso: 7kg
Área de cozimento
40cm larg. x 25cm comp.

• Produzida em aço esmaltado preto
• Grelha em aço
• Prato removível em alumínio para
coletar as cinzas com facilidade
• Sistema de entrada e saída de ar em
alumínio que proporciona ventilação
perfeita para o preparo do churrasco
e não enferruja
• Suporte para tampa para facilitar o
manuseio
• 2 alças em nylon reforçado com fibra
de vidro, ultra resistente
• Rodas resistentes

Dimensões
Altura: 91cm
Largura: 61cm
Profundidade: 61cm
Peso: 12kg
Área de cozimento
52cm diâmetro

CBG 10 - Buffalo Grill

CBG 10 Baby - Buffalo Grill

Carvão / Gás

Carvão / Gás

Características

Características

• Comprimento: 57 cm
• Largura: 33 cm
• Altura: 82 cm
• Inox 430 Brilhante ou Aço Carbono
pintado
• Gás e carvão
• Capacidade 10kg

• Comprimento: 57 cm
• Largura: 33 cm
• Altura: 69 cm
• Inox 430 Brilhante ou Aço Carbono
pintado
• Gás e carvão
• Capacidade 10kg

CBG 15 - Buffalo Grill

CBG 20 - Buffalo Grill

Carvão / Gás

Carvão / Gás

Características

Características

• Comprimento: 80 cm
• Largura: 33 cm
• Altura: 82 cm
• Inox 430 Brilhante ou Aço Carbono
pintado
• Gás e carvão
• Capacidade 15kg

• Comprimento: 80 cm
• Largura: 41 cm
• Altura: 82 cm
• Inox 430 Brilhante ou Aço Carbono
pintado
• Gás e carvão
• Capacidade 20kg

CBG 25 - Buffalo Grill

CBG 50 - Buffalo Grill

Carvão

Carvão

Características

Características

• Comprimento: 80 cm
• Largura: 63 cm
• Altura: 82 cm
• Inox 430 Brilhante ou Aço Carbono
pintado
• Gás e carvão
• Capacidade 25kg

• Comprimento: 115 cm
• Largura: 61 cm
• Altura: 105 cm
• Inox 430 Brilhante ou Aço Carbono
pintado.
• Gás e carvão
• Capacidade 50kg

P 25 - Globo

P 45 - Globo

Carvão

Carvão

Características

Características

• Altura: 113 cm
• Largura Externa: 98 cm
• Largura Interna: 80 cm
• Profundidade Externa: 61 cm
• Capacidade de carne até 25 kgs
e até 13 kgs no espeto
• Rodas e Kit Gás Opcional

• Altura: 116 cm
• Largura Externa: 102 cm
• Largura Interna: 90 cm
• Profundidade Externa: 69 cm
• Capacidade de carne: até 45 kgs
• Rodas e Kit Gás Opcional

Gengis Khan

Spirit E210 - Weber

Carvão

Gás

Características

Características

Medidas
Diâmetro: 32cm
Altura: 19,5cm

• Produzida em aço esmaltado
• Tampa com termômetro integrado
• Laterais da tampa de alumínio
fundido e corpo de aço esmaltado
• Grelhas de aço esmaltado
• Barras flavorizantes de aço
esmaltado - para realçar o sabor do
churrasco
• Dois queimadores internos de aço
inoxidável que podem ser acendidos
simultânea ou separadamente,
dependendo do alimento a ser
preparado

Material confeccionado:
Ferro fundido
Contém 4 Peças
- Grelha japonesa
- Chapa bifeteira 32cm
- Suporte para espetos
- Pedestal (item opcional, vendido
separadamente)

• Bancada lateral de aço inoxidável
• Grelha superior para manter os
alimentos aquecidos
• Sistema de ignição eletrônica –
acendimento automático
• 6 ganchos – porta acessórios
• Rodas com travas
Dimensões com a tampa aberta
Altura: 160 cm
Largura: 127cm
Profundidade: 81 cm
Peso: 55 kg

Q2200 - Weber

Spirit E320 - Weber

Gás

Gás

Características

Características

• Cuba e tampa em alumínio fundido
• Grelha de ferro
• Tampa com termômetro integrado
• Estrutura de nylon reforçado com
fibra de vidro ultra resistente
• Queimador de aço inoxidável com
regulagem progressiva
• 2 bandejas laterais escamoteáveis
em nylon reforçado com fibra de
vidro ultra resistente
• Acendedor automático
• 4 ganchos – porta acessórios
•Bandejas descartáveis para
recolhimento da gordura

Dimensões com a tampa aberta
Altura: 66 cm
Largura: 130 cm
Profundidade: 62 cm
Peso: 19 kg

• Produzida em aço esmaltado
• Tampa com termômetro integrado
• Laterais da tampa de alumínio
fundido e corpo de aço esmaltado
• Grelhas de ferro fundido
• Barras flavorizantes de aço
esmaltado - para realçar o sabor do
churrasco
• Três queimadores internos de aço
inoxidável que podem ser acendidos
simultaneamente ou separadamente,
dependendo do alimento a ser
preparado
• Bancada lateral de aço inoxidável

• Grelha superior para manter os
alimentos aquecidos
• Sistema de ignição eletrônica –
acendimento automático
• 6 ganchos – porta acessórios
• Rodas com travas
Dimensões com a tampa aberta
Altura: 160 cm
Largura: 137cm
Profundidade: 81cm
Peso: 60 kg

Genesis S330 - Weber

Summit S620 - Weber

Gás

Gás

Características

Características

• Produzida em aço inoxidável
• Laterais da tampa em alumínio
fundido e corpo em aço esmaltado
com termômetro integrado
• Grelhas em aço esmaltado
• Tampa com termômetro integrado
• Barras flavorizantes em aço
inoxidável
• Três queimadores internos em aço
inoxidável que podem ser acendidos
simultaneamente ou separadamente
• Duas bancadas laterais em aço
inoxidável

• Grelha superior para manter os
alimentos aquecidos
• Sistema de acendimento automático
• 6 ganchos – porta acessórios
• Rodas com travas
Dimensões com a tampa aberta
Altura: 164 cm
Largura: 152 cm
Profundidade: 76 cm
Peso: 77 kg

• Produzida em aço inoxidável
• Laterais da tampa em alumínio fundido
e corpo em aço inoxidável com
termômetro integrado
•Grelhas em aço inoxidável – com
9,5mm de diâmetro que permitem maior
resistência e melhor condução de calor
• Barras flavorizantes em aço inoxidável
•Duas bancadas laterais em aço
inoxidável
•6 queimadores internos em aço
inoxidável que podem ser acendidos
simultaneamente ou separadamente
• Acendimento automático

•Grelha superior para manter os
alimentos aquecidos
• 6 ganchos – porta acessórios
•Sistema Grill Out™. Possui um sensor
de inclinamento embutido. Ao acionar
a tecla de força, a luz acende quando
a tampa da churrasqueira é aberta.
• Rodas com travas
Dimensões com a tampa aberta:
A 145cm x L 188cm x P 76cm
Peso: 120 kg

Advantage Inox – Char Broil

Design BR– Char Broil

Gás

Gás

Características

Características

• Tampa preta tipo “Black Piano”
• Painel com 6 opções de cores
• Carrinho com a frente fechada
• Acendimento por ignição eletrônica
• Termômetro na tampa 3
queimadores principais
• Fogão lateral com tampa
• Grelhas revestidas com cerâmica

• 4 queimadores individuais
• Acendimento SureFire automático
• Forno de pizza / Tampa termômetro
• “Fogão” lateral (13.000 BTUs)
• Grelhas fáceis de limpar (Refratárias)
• 2 níveis de grelhas (68 cm x 47 cm)
• Frente em inox e armário integrado
• Compatível com botijão de 5kg
• Mobilidade total, com rodízios
•Opcional: Espeto giratório

Altura: 115 cm
Largura: 134 cm
Profundidade: 49 cm
Peso: 54 kg

Altura: 119,0cm
Largura: 140,0cm
Profundidade: 59 cm

Quickset 2B – Char Broil
Gás

Defumador Smokey Mountain
Lenha

Características

Características

• 2 queimadores principais
• Fogão lateral Carrinho aberto
• Acendimento automático
• Grelha esmaltada
• Pintura eletrostática

Pequeno
Altura: 79,7cm
Largura: 37,6cm
Profundidade: 37,6cm
Peso: 10,8kg

Altura: 108cm
Largura: 138cm
Profundidade: 45cm

Médio
Altura: 104cm
Largura: 48,26cm
Profundidade: 53,3cm
Peso: 21kg
Grande
Altura: 123cm

Largura: 60,9cm
Comprimento: 58,4cm
Peso: 30,6kg
- Globo e tampa esmaltado de
porcelana
- Duas grelhas de aço cromado
- Resistente à ferrugem
- Amortecedores: 4
- Built-in tampa termômetro
- Porta de combustível de alumínio
resistente à ferrugem
- Tampa de classe superior incluído
- Guia do proprietário

EMBUTIR
As churrasqueiras de embutir são verdadeiras
estações gourmet. Elas trazem beleza, tecnologia e
praticidade para sua área gourmet.
Além disso, são cheias de beleza em seu design,
pois as churrasqueiras embutidas incorporam a
arquitetura de seu espaço.

Florence

Pedras Vulcânicas - Metal Flama

Gás

Gás

Características

Características

• Fabricada em Aço Inox 304 e 430
• 04 Queimadores e 01 Rotisserie
• 1 Infrared
• Gás GLP
• Medidas: 74,5 x 55 x 48,46 cm
• Medidor de Temperatura
• Sistema de Ignição “Push Turn”
• Bandeja removível coletora de
gordura frontal
• 01 ano de garantia contra defeitos
de Fabricação

Altura: 74 cm
Largura: 55 cm
Profundidade: 648 cm

A partir de um novo conceito de
design, acabamento e desempenho
com o uso de materiais especialmente
desenvolvidos, adequados e de
qualidade superior proporcionam
visual personalizado e requintado
aliados à praticidade e à satisfação
para sua área de lazer.
As pedras vulcânicas aumentam
ainda mais o requinte e qualidade,
proporcionando o verdadeiro sabor
do churrasco

Altura: 81 cm
Largura: 59 cm
Profundidade: 68cm.

SABER 4B Built-In – Char Broil

SABER 3B Built-In – Char Broil

Gás

Gás

Características

Características

• Queimadores: 4
• Tamanho da Grelha: L 89 x P 48
• Material da Grelha: Aço Inox
• Anti-Labaredas: tipo tela
• Infravermelho: 100%
• Termômetro: um por grelha
• Acendimento: Automático
• Cores Disponíveis: Prata

• Queimadores: 3
• Tamanho da Grelha: L 67 x P 48
• Material da Grelha: Aço Inox
• Anti-Labaredas: tipo tela
• Infravermelho: 100%
• Termômetro: um por grelha
• Acendimento: Automático
• Cores Disponíveis: Prata

Altura: 55 cm
Largura: 95 cm
Profundidade: 64 cm
Peso: 62 Kg

Altura: 55 cm
Largura: 73 cm
Profundidade: 64 cm
Peso: 62 Kg

Summit S460 - Weber
Gás - Modelo de Embutir

Características
• Modelo de embutir
• Produzida em aço inoxidável
• Grelhas em aço inoxidável – com
9,5mm de diâmetro que permitem
maior resistência e melhor condução de
calor
• Barras flavorizantes em aço inoxidável
• 4 queimadores internos em aço
inoxidável que podem ser acendidos
simultaneamente ou separadamente
• Smoker Burner 6.800 BTUs por hora Caixa em aço inox para incluir lenha e
defumar qualquer carne
• Acendimento automático

• Botões com auto iluminação
• Grelha superior para manter os
alimentos aquecidos
• Sistema Grill Out™ - Possui sensor de
inclinamento embutido. Ao acionar a
tecla de força, a luz acende quando a
tampa da churrasqueira é aberta.
Dimensões com a tampa aberta
Altura: 126 cm
Largura: 81 cm
Profundidade: 79 cm
Peso: 111 kg

Caixa Braseiro - CEC 50

Características

Cooktop
Dimensões Nicho
Altura: 24cm
Largura: 58cm
Profundidade: 48cm
Dimensões Internas
Altura: 20cm
Largura: 50cm
Profundidade: 40cm

Caixa Braseiro - CEC 60

Características

Cooktop
Dimensões Nicho
Altura: 24cm
Largura: 68cm
Profundidade: 48cm
Dimensões Internas
Altura: 20cm
Largura: 60cm
Profundidade: 40cm

Caixa Braseiro - CEC 70

Características

Cooktop
Dimensões Nicho
Altura: 24cm
Largura: 77,5cm
Profundidade: 48cm
Dimensões Internas
Altura: 20cm
Largura: 70cm
Profundidade: 40cm

PRÉ-MOLDADA
As Varandas Gourmet oferecem as mesmas
características, eficiência e design inovador, em
ambientes reduzidos, valorizando seu espaço
Gourmet.

Churrasqueira Predial Modular

Churrasqueira Predial Tradicional

Pré-moldada

Pré-moldada

Características

Características

Dimensões
640 mm (L ) x 480 mm (P) x 2000 mm (A)
740 mm (L ) x 560 mm (P) x 2000 mm (A)

Dimensões
540 mm (L ) x 480
640 mm (L ) x 480
740 mm (L ) x 560
840 mm (L ) x 560
840 mm (L ) x 560

mm (P) x 2000 mm (A)
mm (P) x 2000 mm (A)
mm (P) x 2000 mm (A)
mm (P) x 2000 mm (A)
mm (P) x 2000 mm (A)

