Churrasqueiras a Carvão
Domésticas e Equipamento
Doméstico

Qualidade / Inovação

Churrasqueira Tripé - Grelha Estática
REF.

VALOR
Totalmente construída em aço inox AISI 304;
Pés retiráveis para fácil arrumação;
Grelha interior inox de suporte a carvão;
Pegas laterais para fácil deslocação;
Churrasqueira incluída c/ grelha estática.

001.20

Dimensões: 420 (+pegas) x 325 x760mm

Churrasqueira Tripé - 1 Frango com Motor 220 V
REF.

VALOR

001.21

Totalmente construída em aço inox AISI 304;
Pés retiráveis para fácil arrumação;
Grelha interior inox de suporte a carvão;
Pegas laterais para fácil deslocação;
Churrasqueira incluída c/ 01 grelha estática, 01
grelha para frango aberto e 01 espeto p/ pernil.
Dimensões: 420 (+pegas) x 325 x 1060mm

Churrasqueira Tripé - 2 Frangos com Motor 220 V
REF.

VALOR

001.22

Totalmente construída em aço inox AISI 304;
Pés retiráveis para fácil arrumação;
Grelha interior inox de suporte a carvão;
Pegas laterais para fácil deslocação;
Churrasqueira incluída c/ 01 grelha estática, 01
grelha para frango aberto e 01 espeto p/ pernil.
Dimensões: 580 (+pegas) x 425 x 1060mm

Churrasqueira Tripé - 4 Frangos com Motor 220 V
REF.

001.23

VALOR
Totalmente construída em aço inox AISI 304;
Pés retiráveis para fácil arrumação;
Grelha interior inox de suporte a carvão;
Pegas laterais para fácil deslocação;
Churrasqueira incluída c/ 01 grelha estática, 01
grelha para frango aberto e 01 espeto p/ pernil.
Dimensões: 770 (+pegas) x 425 x 1060mm
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Churrasqueira Tripé Fixo - 2 Frangos com Motor 230 V - ECO
REF.

VALOR
Totalmente construída em aço inox AISI 404;

001.E220

Grelha interior inox de suporte a carvão;
Pegas laterais para fácil deslocação;
Churrasqueira incluída c/ 01 grelha estática e 01
grelha para frango aberto.
Dimensões: 585 (+pegas) x 395 x 800mm

Churrasqueira de Embutir AISI 304
REF.

001.24

VALOR
Totalmente construída em aço inox AISI 304;
Gaveta Aparadeira de Cinzas e gordura;
02 Grelhas para frangos abertos ( 02 Cada);
01 Grelha estática amovível para 03 Níveis.
Dimensões: 600 x 400 x 350mm

Churrasqueira de Embutir AISI 304 com motores 230V
REF.

001.24.M

VALOR
Totalmente construída em aço inox AISI 304;
Gaveta Aparadeira de Cinzas e gordura;
02 Grelhas para frangos abertos ( 02 Cada);
01 Grelha estática amovível para 03 Níveis.
Dimensões: 600 x 500 x 350mm

Churrasqueira móvel com motor 230V e rodas giratórias
REF.

VALOR
Totalmente construída em aço inox AISI 304;
Gaveta Aparadeira de Cinzas e gordura;
Móvel neutro equipado com rodas

001.CH.MV

Churrasqueira incluída c/ 01 grelha estática, 01
grelha para 2 frangos abertos e 01 espeto p/ pernil.
Dimensões: 600 x 400 x 850+350mm
www.impormartinho.pt
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Churrasqueira a
Carvão de Móvel Doméstica
- 01 Grelha (04 Frangos) com Motor Incorporado – 230 V

● Totalmente Revestida em aço inox;
● Motor rotativo a 230V;
● Zona de calor forrada em barro cerâmico especial (tijolo
refractário);
● Gaveta para Cinzas;
● Isolamento Lã de Rocha;
● Rodas para facilitar deslocação;
● Porta de abrir para arrumos ou estufa;
● Máquina incluída c/ 01 grelha estática e 01 grelhas para
frangos abertos (4 Frangos 800/900g);
● Dimensões: 855 x 570 x 870+165mm

REF.
001.26.N

REF.
001.26.N.CUP
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VALOR

VALOR
Com Cúpula
855x570x2350 mm

Churrasqueira a
Carvão Semi-Industrial
- 02 Grelhas (08 Frangos) com motor Incorporado – 230 V

● Totalmente Revestida em aço inox;
● Motor rotativo a 230V;
● Zona de calor forrada em barro cerâmico especial (tijolo
refractário);
● Gaveta para Cinzas;
● Isolamento Lã de Rocha;
● Rodas para facilitar deslocação;
● Porta de abrir para arrumos ou estufa;
● Máquina incluída c/ 01 grelha estática e
02 grelhas para frangos abertos (8 Frangos 800/900g);
● Dimensões: 980 x 610 x 870+175mm

REF.
001.27.100
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VALOR
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Churrasqueira a
Carvão Semi-Industrial Para SNACK-BARES
- 02 Grelhas (08 Frangos) com Motor Incorporado – 230 V

● Totalmente Revestida em aço inox;
● Motor rotativo a 230V;
● Zona de calor forrada em barro cerâmico especial (tijolo
refractário);
● Gaveta para Cinzas;
● Isolamento Lã de Rocha;
● Rodas para facilitar deslocação;
● Porta de abrir para arrumos ou estufa;
● Máquina incluída c/ 01 grelha estática e
02 grelhas para frangos abertos (8 Frangos 800/900g);
● Dimensões: 610 x 980 x 870+175mm

REF.
001.SNACK
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VALOR

Churrasqueira a
Carvão Semi-Industrial de Espetos
- 07 Espetos Rotativos – 230 V

● Totalmente Revestida em aço inox;
● Motor rotativo a 230V para cada espeto;
● Zona de calor forrada em barro cerâmico especial (tijolo
refractário);
● Gaveta para Cinzas;
● Isolamento Lã de Rocha;
● Rodas para facilitar deslocação;
● Porta de abrir para arrumos ou estufa;
● Máquina incluída c/ 07 espetos inox.
● Dimensões: 610 x980 x 870+330mm

REF.
001.CH7ESP
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VALOR
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Churrasqueira a
Carvão Semi-Industrial MÓVEL
- 02 Grelhas (04 Frangos) com Motor Incorporado – 230 V

● Revestida em aço inox;
● Motor rotativo a 230V;
● Zona de calor forrada em barro cerâmico especial
(tijolo refractário);
● Gaveta para Cinzas;
● Isolamento Lã de Rocha;
● Rodas para facilitar deslocação no modelo com base;
● Máquina incluída c/ 01 grelha estática e
02 grelhas para frangos abertos (4 Frangos 800/900g);
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REF.

Churrasqueira com Base e Rodas

097.CHMC07

Dimensões: 705 x 640 + 110 x 1030 mm

REF.

Churrasqueira de Bancada

097.CHM

Dimensões: 705 x 640 + 110 x 570 mm
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VALOR

VALOR

Churrasqueira de Feira
a Carvão Para Porco no Espeto e Frangos
● Construída em aço inox AISI 304;
● Grelha interior do carvão em aço;
● Tampa de abrir para entrada de ar e limpeza de cinzas;
● Construção em redondo (quinagens) para evitar
aberturas,
● Totalmente reforçada em chapa de 2mm.
● EQUIPADA COM:
● Rodas para facilitar deslocação;
● 01 Espeto em aço inox com volante equipado c/ os
acessórios utilizáveis;
● 02 Tripes em aço inox de apoio ao espeto;
● 01 Aparadeira de molhos em Inox aisi 404
c/ 1440x590x30mm.
● Dimensões interiores: 1500x640 mm
● Dimensões Exteriores: 1580x725x850+420mm
REF.
001.44

UTENSÍLIOS PARA CHURRASQUEIRA DE PORCO NO ESPETO
001.44.PI

Painéis Inox laterais para uma estética melhor

001.45

Grelha inox p/ Frangos Abertos (+-20 Frangos 8/9Gr)

001.45.E

Espeto com Volante e Acessórios

001.48ESP.IND

Motor 230V amovível c/ acessórios de encaixe P/80 KG

001.COINOX

Conjunto de acessórios para vara de porco no espeto

001.TP.001.44

Tripés c/ aparadora inox

001.03.90.P01

Grelha estática c/ 495 mm

www.impormartinho.pt

VALOR

VALOR
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Churrasqueira de Feira
a Carvão Para Pernil, Leitão e Grelhados

● Construída em aço inox AISI 304;
● Grelha interior do carvão em aço;
● Tampa de abrir para entrada de ar e limpeza de cinzas;
● Construção em quinagens para evitar aberturas,
● Totalmente reforçada em chapa de 2mm de espessura.
● EQUIPADA COM:
● Rodas para facilitar deslocação;
● 01 Grelha estática com pegas amovível
● Painel traseiro e lateral c/ 300mm de altura de 4 níveis.
● Dimensões Interiores: 1200x600mm
● Dimensões exteriores : 1265x665x860+300mm

REF.
002.CHF01

UTENSÍLIOS PARA CHURRASQUEIRA
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002.PLP

Painéis Inox laterais para uma estética melhor

001.G.P

Grelha em inox p/ Frangos Abertos (+-12 Frangos 8/9Gr)

001.E.P

Espeto para Pernil

001.47

Motor 230V amovível c/ acessórios de encaixe - 30 Kg
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VALOR

VALOR

Churrasqueira de Feira
a Carvão Para Frangos Abertos
- 03 Grelhas (15 Frangos) com Motor Incorporado – 230 V

● Construída em aço inox ;
● Grelha interior do carvão em aço;
● Tampa de abrir para entrada de ar e limpeza de cinzas;
● Construção em quinagens para evitar aberturas,
● Totalmente reforçada em chapa de 2mm de espessura.
● EQUIPADA COM:
● Rodas para facilitar deslocação c/ pés removíveis.;
● 03 Grelhas rotativas para frangos abertos;
● Capacidade para 5 Frangos abertos por grelha.
● Dimensões Interiores: 630x1210x210 mm
● Dimensões exteriores : 720x1420+120x970 mm

UTENSÍLIOS PARA CHURRASQUEIRA
001.GR.F03

Grelha estática para carne e peixe c/ 600mm

001.GR.F04

Grelha inox para frango aberto

VALOR

REF.
001.F03
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VALOR
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Churrasqueira domésticas de Jardim
MODELO

TIPO

CARACTERISTICAS

c/ 62 cm

CHURRASQUEIRA
MART1-IN

INOX

MESA
CHAMINÉ

CHURRASQUEIRA
MART1-FE

FERRO

MESA
CHAMINÉ

CHURRASQUEIRA
MART2-IN

INOX

MESA
CHAMINÉ

CHURRASQUEIRA
MART2-FE

FERRO

MESA
CHAMINÉ

CHURRASQUEIRA
MART3-IN

INOX

MESA
CHAMINÉ

CHURRASQUEIRA
MART3-FE

FERRO

MESA
CHAMINÉ
Acessórios
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MART.TBI

TUBO QUADRADO EM INOX

MART.TBF

TUBO QUADRADO EM FERRO

MART.CPI

CHAPÉUS EM INOX

MART.CPF

CHAPÉUS EM FERRO

MART.ATI

ADAPTADOR P/ TUBO RED. 150 EM INOX

MART.ATF

ADAPTADOR P/ TUBO RED. 150 EM FERRO
www.impormartinho.pt

C/ 75 cm

Churrasqueira de Chouriças de Espeto
REF.

VALOR
Totalmente construída em aço inox;
Espeto para suportar 02 Chouriças.

001.29
Dimensões: 270 x 115 x 155mm

Churrasqueira de Chouriças de Grelha
REF.

VALOR
Totalmente construída em aço inox AISI 304;
Grelha para suportar uma chouriça.

002.118
Dimensões: 250x175x115mm

Churrasqueira Parrila
REF.

001.40

VALOR
Totalmente construída em aço inox;
Equipada com grelha amovível;
Pegas laterais;
Grelha interior de apoio a carvão;
Aparadeira para molhos.
Dimensões: 300+Pegas x 200 x 150mm

Tábua Para Naco Na Pedra
REF.

FI001

Equipada com a Pedra;
Tábua com rebaixe para Taças de molhos;
Aparadeira inox.

VALOR

Dimensões:260x240x50mm
Pedra: 195x125x30mm

www.impormartinho.pt

13

Grelha INOX 22 x 30 Multi - Usos
REF.

VALOR
Totalmente construída em aço inox AISI 304;
Grelha para todo o tipo de grelhados;
Bastante Robusta e fiável.

001.31
Dimensões: 220x300mm

Grelha INOX 27 x 32 Multi - Usos
REF.

VALOR
Totalmente construída em aço inox AISI 304;
Grelha para todo o tipo de grelhados;
Bastante Robusta e fiável.

001.32
Dimensões: 270x320mm

Grelha INOX 42 x 33 Multi - Usos
REF.

VALOR
Totalmente construída em aço inox AISI 304;
Grelha para todo o tipo de grelhados;
Bastante Robusta e fiável.

001.34
Dimensões: 420x330mm

Tenaz de LUME Inox
REF.

VALOR
Totalmente construídas em aço inox AISI 304;
Completamente robustas.

001.TN
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Vara Inox para Leitões
REF.

VALOR
Totalmente construída em aço inox AISI 304;
Completamente robusta;
Tubo de 30mm Ø.

001.41
Dimensões: 1600+800mm (Pega)

Chaminé em Aço Inox para Condutas em Cimento
REF.

VALOR
Totalmente construída em aço inox AISI 304

001.36

Fácil Aplicação;
Para um melhor design;
Faz-se por medida.
Dimensões: 500x500x250mm

Chaminé em Aço Inox para Condutas em Cimento Antiga Portuguesa
REF.
VALOR
Totalmente construída em aço inox AISI 304;

001.37

Fácil Aplicação;
Para um melhor design;
Faz-se por medida.
Dimensões: 570x800x360mm

Balde de Lixo para Jardim Inox
REF.

002.BPR

VALOR
Totalmente construído em aço inox AISI 304;
Completamente robusto;
Abertura da tampa com sistema pedonal;
Rodas para facilitar deslocação.

Dimensões: 500x500x1000mm

www.impormartinho.pt
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Tanque em Aço Inox 01 Cuba + Esfregador
REF.

002.119

VALOR
Totalmente construído em aço inox AISI 304;
Completamente robusto;
Esgoto com torneira;
Ideal para Lavagem de roupa.

Dimensões: 900x650+125x850mm

Tanque em Aço Inox 02 Cubas + Esfregador
REF.

002.120

VALOR
Totalmente construído em aço inox AISI 304;
Completamente robusto;
02 Esgotos com torneira;
Ideal para Lavagem de roupa.

Dimensões: 1200x650+125x850mm

Cepo de Corte com Placa em Rilene
REF.

002.CP5.5

VALOR
Totalmente construída em aço inox AISI 304;
Placa de rilene 500x500x50mm;
Bastante Robusto e fiável.
Várias cores de placa por consulta.

Dimensões: 500x500x850mm

Bailarinas Equipadas c/ Termómetro - Válvula de Segurança e Cordão Refratário

REF.
074.90
074.90T
074.120
074.120T
074.150
074.150T
074.200
074.200T
16

VALOR
Bailarina 90 litros Normal - 320Ø x 1730mm
Bailarina 90 litros Térmica - 350Ø x 1730mm
Bailarina 120 litros Normal - 320Ø x 1970mm
Bailarina 120 litros Térmica - 350Ø x 1970mm
Bailarina 150 litros Normal - 480Ø x 1770mm
Bailarina 150 litros Térmica - 520Ø x 1770mm
Bailarina 200 litros Normal - 510Ø x 2030mm
Bailarina 200 litros Térmica - 540Ø x 2030mm
www.impormartinho.pt

Motores Para Churrasqueiras
Domésticas e Industriais

● Fácil Aplicação;
● Voltagem: 230 V;
● Ideal Para Grelhas de Frangos e Espetos para Pernil.

Motor para Churrasqueiras Domésticas Pequeno - 230 V
REF.

VALOR
Motor completo com os acessórios de encaixes;
Equipado Com Caixa Inox.

001.42

ROTAÇÕES: 2,4 r.p.m
Capacidade: +- 3/4 KG

Motor para Churrasqueiras Domésticas (Grande) - 230V
REF.

VALOR
Motor completo com os acessórios de encaixes;
Equipado Com Caixa Inox.

001.47

ROTAÇÕES: 4,5 r.p.m
Capacidade: +- 35 KG

Motor para Churrasqueiras Industriais 380 ou 230V
REF.

VALOR
Motor completo com redutora

001.48

Voltagem: 380 ou 230 V

www.impormartinho.pt
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Trempe Inox Ar Livre 80x40
REF.

VALOR
Trempe Inox Ar Livre
Queimadores: 100+80mm

130.25.TRE016D

Dimensões: 800x400x200mm

Trempe Inox c/ Valv. Seg. 80x40
REF.

VALOR
Trempe inox c/ Válvula de Segurança ;
Queimadores: 100+80mm

002.120

.

Dimensões: 800x400x200mm

Placa de Grelhar Lisa
REF.
130.23PLA004
130.23PLA003

VALOR
300x300
400x400

Placa de Grelhar Lisa Esmaltada
REF.
130.23PLA004A
130.23PLA003A

VALOR
300x300
400x400

Placa de Grelhar com Friso
REF.
130.23PLA002
130.23PLA001

VALOR

300x300
400x400

Placa de Grelhar com Friso Esmaltada
REF.
130.23PLA002A
130.23PLA001A
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VALOR
300x300
400x400
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Fornos Verticais a Lenha de Assar
e Assar Leitões
● Pretende-se com o modelo Forno a Lenha de Assar Leitões, a máxima
eficácia e rentabilidade ao mais baixo custo, que a sua fonte energética seja
a mais económica, ecológica e de fácil acessibilidade, promotora do bemestar pessoal, bem como de toda a sociedade em que nos inserimos,
evitando assim o consumo de outras fontes energéticas não nossas,
tornando-nos em consequência mais independentes e sustentáveis.
● O modelo Forno a Lenha de Assar Leitões, transporta uma enorme
vantagem funcional para as opções que foi projectado.
Consegue superar as maiores expectativas nas variáveis de rapidez e
qualidade dos assados, sejam eles com carne convencional, ou de leitão no
espeto.
● O queimador é de grande capacidade de queima, podendo na sua máxima
potência facilitar a rapidez da confecção dos assados.
● Características de construção:
- Estrutura interior forno: Toda inox 2mm.
- Estrutura exterior: Em ferro de 4mm.
- Estrutura frontal: Em ferro de 4mm, toda ela protegida interiormente.
- Estrutura externa: Toda em inox.
- Suportado: 4 rodas, 2 fixas 2 giratórias.

DESIGNAÇÃO DO FORNO

VALOR

Forno vertical com 630x590x1400mm - (3 assadeiras)
Dimensão do forno : 450x500x400mm (LxPxA)
REF: 124.3AS
Forno vertical com 730x590x1400mm - (6 assadeiras)
Dimensão do forno : 550x500x400mm (LxPxA)
REF: 124.6AS.59
Forno vertical com 730x690x1400mm - (6 assadeiras)
Dimensão do forno : 550x600x400mm (LxPxA)
REF: 124.6AS.69
Forno Vertical com 630x950x1500mm - (1 leitão)
Dimensão do forno : 450x850x400mm (LxPxA)
REF: 124.1L
Forno Vertical com 730x950x1500mm - (1 leitão)
Dimensão do forno : 550x850x400mm (LxPxA)
REF: 124.1L-L
Forno vertical com 880x950x1500mm - (2 leitões)
Dimensão do forno : 700x850x400mm (LxPxA)
REF: 124.2L
Forno vertical com 880x950x1650mm - (4 leitões)
Dimensão do forno : 700x850x650mm (LxPxA)
REF: 124.4L
Forno vertical com 980x1000x1700mm - (5 leitões)
Dimensão do forno : 800x900x700mm (LxPxA)
REF: 124.5L
www.impormartinho.pt
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Condições Gerais de venda e Garantia
01. Tabelas IMPORMARTINHO,LDA
Nas nossas tabelas acresce o IVA á taxa legal em vigor aos preços apresentados.
Os produtos constantes nas nossas propostas, catálogos e tabelas poderão sofrer eventuais modificações sempre que se verifiquem alterações imprevisíveis e
por nós incontroláveis.
As Imagens exibidas podem não corresponder concretamente ao produto final.
02. Orçamentos
Os orçamentos são sempre efectuados por escrito, numerados e enviados física ou electronicamente para o Cliente;
Os orçamentos são válidos por quinze dias, excepto quando neles seja mencionada outra validade;
As meras estimativas verbais ou mesmo escritas não são orçamentos e nunca implicam a aceitação de qualquer valor ou quantidade por parte da
IMPORMARTINHO.
Sobre os valores apresentados será aplicado o I.V.A. à taxa legal em vigor.
A Proposta/Orçamento é considerada aceite pelo Cliente quando este o manifeste por escrito.
03. Condições de Pagamento
O pagamento dos artigos deve ser efectuado aquando do seu levantamento ou na contra entrega do produto; 40% Com a encomenda – 60 % com entrega do
material.
Os artigos consideram-se pagos após boa cobrança do meio de pagamento.
O levantamento ou entrega dos artigos deverá ocorrer após o momento da boa cobrança do meio de pagamento.
Os artigos facturados sem IVA, por se destinarem ao mercado externo, estão sujeitos à entrega de caução
correspondente ao valor do IVA no acto do seu levantamento/entrega, que será devolvida quando for entregue o certificado de exportação.
04. Local de Entrega
O material poderá ser levantado nas nossas instalações ou quando solicitado pode ser enviado por transportador, acrescendo no valor final da factura a taxa
do transporte.
05. Transporte
As presentes Condições Gerais de Venda são válidas à saída do nosso armazém. As mercadorias viajam
sempre por conta e risco do comprador;
Qualquer anomalia resultante do transporte deve ser identificada e registada pelo Cliente na presença e com a validação do transportador aquando da
entrega.
06. Montagem do Material
Não Incluída nos Preços.
07. Garantia
Os nossos produtos, sempre e quando sejam utilizados em condições normais e instalados de acordo com as normas em vigor, estão garantidos contra todos
os defeitos de fabrico durante o prazo de 12 Meses da data de saída do armazém. Para usufruir desta garantia será necessário, em cada caso, a aceitação do
defeito pelo nosso departamento técnico, devendo ser enviados os produtos defeituosos ao nosso armazém. A nossa garantia cobre unicamente substituição
de acessórios. Não Inclui reposição de gás, fréon, filtros, mão-de-obra, soldas e deslocações. Em caso algum poderemos ser responsabilizados pelos danos e
prejuízos que pelo seu defeito se verifique, directa ou indirectamente. Só abrange defeitos de fabrico. Nunca defeitos de funcionamento originados por
deficiências nos fornecimentos de água, electricidade ou de instalação independentes dos primeiros. Os gastos, portes, embalagens, etc. que se originem nas
reparações ao abrigo da garantia são por conta do cliente.
08. Não está incluído na Garantia
Lâmpadas, díodos, válvulas, transístores, vidros, plásticos e demais partes
quebráveis, partes eléctricas, partes electrónicas, resistências, motores, etc.
Situações em que a garantia não pode ser exigida:
Sempre que o parelho não seja utilizado de acordo com o modo de emprego.
Se a chapa de identificação se encontrar arrancada ou modificada.
Se o aparelho for modificado.
Quando o funcionamento deficiente se deva a maus tractos, causas externas (valores incorrectos de tensão, descargas atmosféricas), exposições ás
intempéries etc.
09. Devoluções
Não são aceites devoluções;
Excepcionalmente, poderá ser aceite a devolução de artigos que não tenham sofrido alteração de forma, não apresentem vestígios de uso e se encontrem na
embalagem original devidamente acondicionada, desde que o motivo da devolução seja apresentado por escrito no prazo máximo de oito dias e desde que
esse motivo seja considerado pela IMPORMARTINHO justificável.
10. Prazo de entrega
A Impormartinho, Lda. considera tempo útil para a execução da encomenda 15 dias úteis para artigos de catálogo e 30 dias para modelos ou quantidades
especiais.
Outros prazos só são aceites quando há acordo explícito entre as partes.
A empresa não se responsabilizada por causas externas nomeadamente por ruptura de stocks por parte dos nossos fornecedores.
11. Lei Aplicável e Jurisdição Competente
Os contratos de compra e venda celebrados entre a Impormartinho, Lda e os compradores regem-se pela lei portuguesa. Para a resolução de qualquer litígio
emergente da interpretação e execução dos contratos de compra e venda celebrados entre a Impormartinho, Lda e os compradores, incluindo os que digam
respeito à garantia das mercadorias ou que envolvam uma pluralidade de intervenientes, são competentes os tribunais da Comarca de Aveiro.
12. Declaração de Privacidade
Na Impormartinho compreendemos a importância da utilização confidencial dos dados dos nossos clientes. Por conseguinte cada utilizador só é obrigado a
fornecer os dados indispensáveis à realização da encomenda.
Os dados pessoais dos clientes registados no Web Site da Impormartinho serão utilizados exclusivamente pela Impormartinho para processamento das
encomendas efectuadas, para comunicações institucionais e newsletters. O utilizador poderá em qualquer momento cancelar o envio destas comunicações.
A informação que nos disponibiliza não será vendida ou cedida a terceiros.
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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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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
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