
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

MODELO 4 Esp. 5 Esp. 6 Esp.

ALTURA

LARGURA

PROFUNDIDADE

310 mm

485 mm

430 mm

310 mm

600 mm

430 mm

310 mm

715 mm

430 mm

Siga esta ordem para montagem
do Kit Churrasqueira

1 - Monte as laterais 1 e 2 na base nº 3,
      com parafusos e porcas 1/4” x ½”

2 - Fixe com parafusos e borboletas o apoio dos espetos,
     dianteiro e traseiro, nº 4 e 5

3 - Base de fixação

4 - Travessa traseira com furação circular, 2 peças

5 - Travessa dianteira abilongada, 2 peças

6 - Borboletas de travamento

7 - Parafusos e porcas

Obs.: É importante que os parafusos de fixação sejam postos de dentro para fora
das cantoneiras, de modo que as porcas fiquem postas do lado de fora.

CERTIFICADO DE GARANTIA

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, e que 
impeçam o seu funcionamento de acordo com as especificações 
e características anunciadas.

2 - 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.

3 - Os reparos que se fizerem necessários em nossos produtos, 
deverão ser efetuados pela nossa assistência técnica 
autorizada.

4 - 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.

5 - Esta garantia não cobre defeitos causados por uso impróprio, 
quedas, agentes da natureza, instalações em desacordo com o 
Manual de Instruções, bem como o uso de serviços de terceiros 
não relacionados à nossa assistência Técnica Autorizada.

6 - Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, 
transportes, peças e mão de obra correrão por conta do usuário.

GARANTIA:  90 dias

Nome Cliente:_______________________________________________

RG Cliente :________________________________________________

CPF Cliente:________________________________________________

Código Produto: _____________________________________________

Nome Vendedor:_____________________________________________

Estabelecimento:_________________________________Est. ______

Data Compra______/______/______              Nota Fiscal  Nº ____________

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

Espetos e Grelhas - Opcionais
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MANUAL DE INSTRUÇÕESMANUAL DE INSTRUÇÕES

SUPORTE PARA

CHURRASQUEIRA

DE ALVENARIA

ATENDIMENTO AO CLIENTE

A satisfação total do cliente é o nosso objetivo, portanto
qualquer sugestão favor entrar em contato conosco. 

  SUPORTE PARA CHURRASQUEIRA DE ALVENARIA
ITAJOBI FOGÕES 

LIMPEZA: Após o uso e com a churrasqueira fria, ela poderá ser lavada 
com detergente e uma escova macia. Jamais utilize produtos abrasivos 
ou objetos pontiagudos. Sempre que necessitar de uma limpeza mais 
pesada, utilize água norma.

(ESPETO FUSO)

Parte traseira
da alvenaria

Parte frontal
da Churrasqueira

(SUPORTE PARA 4, 5, 6, 7, 9 e 11 ESPETOS)
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METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA.

Fone/Fax: (17) 3546-9600
sac@itajobifogoes.com.br

Rua João Cardoso de Mattos Filho, 155
Parque Industrial Abel Pasiani

Caixa Postal 054  -  Cep: 15840-000  -  Itajobi  -  SP

Fone/Fax: (17) 3546-9600
sac@itajobifogoes.com.br

Rua João Cardoso de Mattos Filho, 155
Parque Industrial Abel Pasiani

Caixa Postal 054  -  Cep: 15840-000  -  Itajobi  -  SP
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