Qualidade / Inovação

Catálogo
Churrasqueiras a
Carvão Industriais

Churrasqueiras a
Carvão
Industrias
- Todas as churrasqueiras são extremamente
funcionais, tendo a possibilidade de ter grelhas
rotativas, grelhas fixas (estáticas) ou ambas a
trabalhar em simultâneo (Ideal para frangos e todo
o tipo de grelhados):
- Zona de calor forrada a barro cerâmico especial
(tijolo refractário) proporcionando melhor
aproveitamento de calor e economia do carvão ;
- Revestimento em aço inox;
- Estrutura interior reforçada com chassis;
- Sistema de tracção com motor e redutor com
embraiagem;
- Chumaceira lubrificada de fácil manutenção;
- Gavetão inox para resíduos e estufa-02+02;
- Punhos em Baquelite;
- Fácil acessibilidade para limpeza e higiene diária;
- Rodas para facilitar a deslocação;
- Excelente isolamento térmico c/ lã de rocha de alta
densidade.
- Motor Monofásico (220V) ou Trifásico (380V);
- A Qualidade dos grelhadores é inigualável.
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2

REFERÊNCIA

DESIGNAÇÃO

001.603149

Churrasqueira grelhas fixas ( estáticas) – 1000x800x900 mm

001.603156

Churrasqueira 3 grelhas rotativas + 1 fixa – 1200x800x900 mm

001.603158

Churrasqueira 4 grelhas rotativas – 1000x800x900 mm

001.603159

Churrasqueira 4 grelhas rotativas + 1 fixa – 1300x800x900 mm

001.603161

Churrasqueira 5 grelhas rotativas – 1300x800x900 mm

001.603164

Churrasqueira 6 grelhas rotativas – 1400x800x900 mm

001.603166

Churrasqueira 7 grelhas rotativas – 1500x800x900 mm

001.603167

Churrasqueira 7 grelhas rotativas + 1 fixa – 1800x800x900 mm

001.603168

Churrasqueira 8 grelhas rotativas – 1800x800x900 mm

001.603170

Churrasqueira 9 grelhas rotativas – 1900x800x900 mm

001.603172

Churrasqueira 10 grelhas rotativas – 2000x800x900 mm

Utensílios Churrasqueiras
a Carvão Industrias

002.SPUI
002.TINA
AK.3265698

113.TAV
076.DSEX

REFERÊNCIA

DESIGNAÇÃO

001.01

Grelha rotativa para frangos abertos

001.02

Grelha rotativa para coxas/asas/carnes miúdas

001.502

Grelha rotativa para salsichas

001.03

Grelha fixa (estática) com 300 mm

001.04

Grelha rotativa para batatas a murro

001.05

Espeto rotativo para carne

001.06

Espeto rotativo para pernil

001.07

Espeto rotativo para corações

001.08

Espeto rotativo para frango fechado

002.09

Bancada inox p/ prep. de Frango c/ tampo rebaixado

002.SPUI

Suporte de grelhas Inox c/ aparadora (12 Grelhas)

002.TINA

Tina inox para lavagem de grelhas (12 Grelhas)

002.BTULHAC

Bancada inox de apoio c/ tulha p/ carvão equip. c/ rodas

002.CARRSG

Carro de transporte inox c/ suporte para grelhas

076.DSEX

Produto para lavagem de grelhas e filtros – 5 Litros

001.10

Tabuleiro inox para corte de frango

113.TAV

Tesoura inox p/ corte de frango

AK.3265698

Aspirador de cinzas – Impor

002.PACH

Pá em aço inox para churrasqueira c/ pega

076.PACH
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Hottes (campânulas) de
Exaustão Industriais e
Motores
004.EC204

004.STL10

004.DD10

002.HT1500.N

002.HT1500.N
004.PAG1

Também Por Medida
-Todas as Hottes (Campânulas), são construídas
em aço inox AISI 304, tendo a possibilidade de colocar
filtros anti-gorduras, e motores incorporados. Poderão
também ser fabricadas por medida.
- Como estética poderão ser fabricas em modelos
Inclinados ou Direitos, conforme fotos.

004.F350
003.VAD-F006

REFERÊNCIA

DESIGNAÇÃO

004.EC204

Ventilador de cobertura EC2-400-4M-220V (1500 r.p.m – 0.50cv)

004.DD10

Ventilador centrifugo DD 10-10-14 – 220V (1400 r.p.m)

004.STL10

Variador de velocidades p/ motores monofásicos

004.PAG1

Protecção anti-gorduras p/ descarga de ar na vertical p/ EC.

004.F350

Cone flange para ventiladores EC. p/ conduta circular

005.01.FL.230

Filtro anti-gorduras inox 430 em lamelas - 490x490x48 mm

017.FL.220

Filtro anti-gorduras em rede galvanizado – 495x495x48 mm

003.VAD-F006

Tina c/ torneira para lavagem de filtros anti-gorduras

002.HT1500.N

Hotte (campânula) inox AISI 304 inclinada ou direita – 1500x1000x750 mm ou
por medida
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005.01.FL.230

017.FL.220

Vitrines de
Aquecimento

VITRINE DE AQUECIMENTO PARA EXPOSIÇÃO DE
FRANGO
- Vidro Frontal Curvo e iluminação com Led´s
- Temperatura de trabalho: 30 - 90 ˚C
- Potência: 1500W
- Dimensões: 865x568x670 mm
- REF: 073.160L-F
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Bancada de Apoio e de
Trabalho Aquecida
BANCADA DE TRABALHO COM AQUECIMENTO PARA
FRANGO /PRATOS ETC
- Construída em aço inox
- Temperatura de trabalho: 30 - 90 ˚C
- Aquecimento interior com resistências ventiladas
- Prateleira Ajustável
- Largura: 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm
- Profundidade: 700mm
- REF: 081.ES12
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A IMPORMARTINHO, LDA, é uma empresa sediada na Rua do junqueiro, Nº 194 – Á-dos-Ferreiros,
Préstimo - Águeda que se dedica à comercialização de Equipamentos Hoteleiros.
Iniciou a sua actividade a 01/10/2005 tendo evoluído gradualmente ao longo dos anos, apostando na
inovação e na satisfação dos seus clientes.
Damos especial atenção às necessidades dos nossos clientes, procurando responder com eficiência e
rapidez aos desafios propostos no dia-a-dia.
Estamos sempre atentos às inovações tecnológicas apresentadas, tentamos encontrar sempre a melhor
solução e a mais adequada a cada cliente.
Apostamos na qualidade e eficiência dos produtos seleccionados, procurando assim recorrer aos nossos
parceiros mais qualificados e prestigiados.
Para abranger um vasto número de clientes, a IMPORMARTINHO, coloca ao seu dispor uma vasta gama
de produtos tais como:
• Churrasqueiras a carvão Industriais;
• Fogões Industriais;
• Escaparates;
• Hottes;
• Grelhadores a gás;
• Balcões Frigoríficos/Refrigerados e neutros (sem refrigeração);
• Vitrinas Frigorificas/Refrigeradas e neutras (sem refrigeração);
• Bancadas Frigorificas/Refrigeradas e neutras (sem refrigeração);
• Todo o tipo de material em aço inox para hotelaria.

Exportação
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WWW.IMPORMARTINHO.PT

RUA DO JUNQUEIRO Nº 194
Á-DOS-FERREIROS, PRÉSTIMO
3750-676 ÁGUEDA - PORTUGAL
Tel.

+351 234 603 147 /

+351 234 025 004

geral@impormartinho.pt
www.impormartinho.pt

CT 2019

N 40.618642
O -8.384732

