Hello!

Barbecube®, uma churrasqueira portátil a carvão com design singular de aço inoxidável,
com detalhes em madeira e alça em couro. Além do seu formato único, o objeto tem tamanho ideal para
as áreas reduzidas das residências modernas e áreas externas.

#grilleverywhere

L 28 C 28 A 25 cm. peso 9 kg.
aço inoxidável escovado // madeira certificada curumaru

M

Material: aço inox AISI 304 // madeira certificada // couro natural
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caixa externa
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alça em couro
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pinça remoção da grelha
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INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

AÇO INOXIDÁVEL
O aço inoxidável AISI 304 requer uma mínima manutenção, mas não é livre da mesma. Nas superfícies
de inox, nós recomendamos a limpeza com água morna, detergente neutro e pano limpo macio.
Caso manchas apareçam, pode-se usar limpador de metais ou polidor automotivo.
Nunca use buchas ou esponjas com metal. As mesmas podem arranhar a superfície e soltar partículas de
metal que iniciam a oxidação.

MADEIRA
Madeira Certificada
CUMARU - “dipteryx adorata”

BRASEIRO
recomendamos não exceder o limite de altura do braseiro com carvão

insira corretamente a pinça para remover a grelha

vire a tampa e utilize como tábua de corte.

GARANTIA : 1 ano contra danos resultantes da inadequação
da qualidade do produto ou defeitos de materiais, desde que sejam
mantidos em condições adequadas de uso e manutenção.
Não cobre danos resultantes da utilização inadequada
de utensílios e materiais impróprios para o uso e manutenção.

NOOX
+design

®

DICAS DE SEGURANÇA

Sempre tenha cuidado ao manusear a Barbecube® quando quente. Não toque nas superfícies
aquecidas.
A Barbecube® foi projetada para funcionar com carvão. Nunca remova pedaços de carvão acesos
ou ainda quentes. Sempre use acendedores apropriados. Não use gasolina ou outros combustíveis
inflamáveis.
Mantenha crianças, animais e combustíveis afastados da Barbecube®.
A churrasqueira deve sempre estar apoiada sobre uma superfície nivelada para melhor
funcionamento, nunca coloque sobre qualquer superfície inclinada ou irregular.
Após o uso, limpar a Barbecube® é fácil.
Deixe esfriar completamente e esteja seguro que o fogo se extinguiu por completo antes de
remover o braseiro e o cinzeiro para a limpeza.
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