
Mesa de Serviço 

CERTIFICADO DE GARANTIA

GARANTIA: 6 meses

3 – O prazo de garantia inicia-se a partir da data efetiva da entrega da Nota Fiscal, obrigando-se o 

revendedor autorizado dos produtos ITAJOBI FOGÕES a fazer constar na Nota Fiscal de vendas, a data da 

entrega do produto, deste Certificado e o manual de Instrução.

4 – Os reparos que se fizerem necessários em nossos produtos deverão ser efetuados pela Assistência 

Técnica Autorizada da marca ITAJOBI FOGÕES.

5 – Dentro do período da garantia o produto entregue em qualquer revendedor autorizado será totalmente 

revisado, mediante a apresentação da Nota fiscal e o presente termo de Garantia devidamente preenchido.

6 – Esta Garantia não cobre vidros, lâmpadas, resistências, fusíveis, solenóides e controladores digitais. 

Defeitos causados por uso impróprio, quedas, agentes de natureza, instalações em desacordo com o Manual 

de Instruções, uso de serviços de terceiros não relacionados à nossa Assistência Técnica Autorizada, 

transportes realizados por terceiros e defeitos na rede elétrica, também não são cobertos pela garantia.

anunciadas.

2 – É responsabilidade do cliente contatar a ITAJOBI FOGÕES caso haja algum defeito de fabricação do 

produto, através do SAC pelo telefone (17) 3546-9600 ou pelo e-mail sac@itajobifogoes.com.br .

8 – A montagem dos produtos deverá ser executada com equipamentos de segurança e ferramentas 

adequadas ao tipo do produto. A empresa ITAJOBI FOGÕES não se responsabilizará por danos físicos 

providos da falta de uso dos mesmos.

1 – A METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA. Garante ao primeiro Comprador/Consumidor deste 

produto adquirido do revendedor Autorizado, contra qualquer defeito de matéria prima e montagem que o 

mesmo apresentar no prazo de 90 dias (3  meses), e que impeçam seu funcionamento de acordo com as 

especificações e características

7 – Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transportes, peças e mão de obra correrão 

por conta do usuário.

Preencher os campos no ato da venda,
o não preenchimento implicará na perda da Garantia.

METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA.

Rua João Cardoso de Mattos Filho, 155
Parque Industrial Abel Pasiani
Cep: 15840-000    -    Itajobi/SP

Caixa Postal 054
Fone/Fax: (17) 3546-9600

sac@itajobifogoes.com.br

Manual de Instruções e 
Certificado de Garantia

Opcional: Estrutura Inox ou Pintada |Tampo Inox ou Polietileno



Apresentação

   A linha de mesas para serviço da Itajobi Fogões possui um design robusto e moderno. As 

mesas possuem opcionais de fabricação da estrutura em chapa de aço inox 430 ou em 

chapa de aço carbono com revestimento em pintura a pó eletrostática branca; O tampo 

também tem opcionais em fabricação de aço inox 430 ou em polietileno de 12mm.

    Os pés, em todos os modelos, possui uma proteção com sapatas de PVC, para que não 

agrida a superfície. 

   Os modelos encontram-se em diversos tamanhos diferentes para melhor atender a 

necessidade de cada cliente. 

Modelos e Medidas

Limpeza
   Deve ser feita toda vez após o uso com sabão neutro, devendo o produto ser enxaguado e 

completamente seco para garantir que não surjam pontos de ferrugem. A secagem após a 

limpeza é importante para ajudar a prevenir a formação de resíduos que possam apresentar 

manchas de ferrugem, principalmente em regiões litorâneas devido à salinidade do ar. 

   Não utilizar para limpeza produtos que contenham cloro em seus compostos, produtos à 

base de ácidos fortes, água sanitária, alvejantes e água fervente. Produtos de limpeza 

abrasivos, como saponáceos ou polidores, palha de aço comum, lixas e escovas de aço e 

ferramentas abrasivas.

Montagem

   O produto vai praticamente pronto, basta realizar a montagem do porta panelas e quando 

o mesmo estiver montado, inserir o tampo.

  1. A parte do porta-panelas é coloca por meio de 

encaixe em cada pés (total de 4 pés). 

Acompanham o produto:

16 Porcas; 16 Parafusos; 16 Arruelas

   Deve-se colocar na parte externa os parafusos e 

arruelas. Na parte interna deve ser colocadas as 

porcas.

   2. Após a montagem da parte inferior (porta-panelas) 

com os pés, basta realizar a fixação do tampo.

Espec icações Técnicas

Produto Estrutura Tampa Sup. Tampa Inferior

Mesa p/ Serviço Central - 
1.900 x 900 

Pintura Epóxi 
ou Inox

Inox 430 ou 
Polietileno 

12mm

Porta Panela - 
5 Travessas

Mesa p/ Serviço Central - 
1.800 x 700

Pintura Epóxi 
ou Inox

Inox 430 ou 
Polietileno 

12mm

Porta Panela - 
4 Travessas

Mesa p/ Serviço Central - 
1.500 x 700

Pintura Epóxi 
ou Inox

Inox 430 ou 
Polietileno 

12mm

Porta Panela -
 3 Travessas

Mesa p/ Serviço Central - 
1.200 x 700

Pintura Epóxi 
ou Inox

Inox 430 ou 
Polietileno 

12mm

Porta Panela - 
2 Travessas

Mesa p/ Serviço Central - 
700 x 700

Pintura Epóxi 
ou Inox

Inox 430 ou 
Polietileno 

12mm
Modelo H - 1 Travessa

Mesa p/ Serviço Central - 
1.800 x 800

Pintura Epóxi 
ou Inox

Inox 430  
 (0,6 mm)

Modelo H - 1 Travessa

Mesa p/ Serviço Central - 
1.800 x 600

Pintura Epóxi 
ou Inox

Inox 430  
 (0,6 mm)

Modelo H - 1 Travessa

Mesa p/ Serviço Central - 
1.500 x 600

Pintura Epóxi 
ou Inox

Inox 430  
 (0,6 mm)

Modelo H - 1 Travessa

Mesa p/ Serviço Central - 
1.200 x 600

Pintura Epóxi 
ou Inox

Inox 430  
 (0,6 mm)

Modelo H - 1 Travessa

Mesa p/ Serviço Central - 
600 x 600

Pintura Epóxi 
ou Inox

Inox 430  
 (0,6 mm)

Modelo H - 1 Travessa


