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Num planeta cada vez mais preocupado 
com as questões ambientais, o recurso a 
combustíveis mais ecológicos está cada 
vez mais em voga.

Cozinhar com lenha, significa queimar 
um combustível com ciclo neutro de 
carbono: O CO2 emitido durante a 
queima corresponde ao que a planta 
absorveu durante o seu ciclo de vida.

Para além de ser ambientalmente mais 
amigável, cozinhar com um fogão a 
lenha pode permitir grandes poupanças 
no que gasta em energia.

Se possuir uma mata, pode até conseguir 
combustível quase gratuitamente. No 
entanto, ainda que tenha de o comprar, 
cozinhar a lenha permite poupanças do 
ordem de 50%, quando comparado com 
o uso de gás em botija!

Repense a sua forma 
de cozinhar
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Os fogões Barpel competem no 
sector Económico e Utilitário do 
mercado. Estão disponíveis em três 
gamas - Rústicos, Inox ou Esmaltados 
- cada uma delas podendo ser 
equipada com a mesa de trabalho 
em aço pintado ou aço inoxidável.

As medidas standard disponíveis são 
90cm e 100cm de comprimento, mas 
concretizam-se outras sob prévia 
encomenda.

Se possuir um cilindro de água 
quente, é possivel o acomplamento 
de um permutador de calor para 
aquecimento de águas quentes 
sanitárias.

Os fogões a lenha Barpel possuem 
baixa inércia. Isto significa que se 
encontram à temperatura ideal 
para assar, pouco tempo após terem 

sido acendidos, permitindo confeccionar as 
refeições de uma forma rápida, acrescentando-
lhes o característico sabor da cozinha a lenha. 

Os fogões Barpel não deixam fumo na cozinha 
e, para além disso,  aquecem a zona onde se 
encontram, tornando o espaço mais acolhedor 
nos meses mais frios.

Vários modelos disponíveis, adaptados às 
necessidades individuais

Cozinhar de forma rápida

50 minutos
200ºC
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MODELO RÚSTICO PR
 
 > Mesa em chapa de aço pintada
 > Forno em aço INOX
 > Termómetro
 > Caldeira para aquecimento de água
 > Opção sem tampa

 Standard: 90 e 100cm de comprimento. Outras 
 dimensões por encomenda.

MODELO RÚSTICO PRI
 
 > Mesa em chapa de aço INOX
 > Forno em aço INOX
 > Termómetro
 > Caldeira para aquecimento de água
 > Opção sem tampa

 Standard: 90 e 100cm de comprimento. Outras 
 dimensões por encomenda.

MODELO INOX CH
 
 > Revestimento em chapa de aço INOX
 > Mesa em chapa de aço pintada
 > Forno em chapa de aço galvanizada

 
 Standard: 90 e 100cm de comprimento. Outras 
 dimensões por encomenda.

MODELO INOX CHI
 
 > Revestimento em chapa de aço INOX
 > Mesa em chapa de aço INOX
 > Forno em aço INOX
 > Rodapé em aço INOX
 > Termómetro
 
 Standard: 90 e 100cm de comprimento. Outras 
 dimensões por encomenda.

MODELOS
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MODELO ESMALTADO EMS
 
 > Revestimento em chapa esmaltada castanha
 > Mesa em aço pintado
 > Forno em aço INOX

 
 Standard: 90 e 100cm de comprimento. Outras 
 dimensões por encomenda.

MODELO ESMALTADO ESMI
 
 > Revestimento em chapa esmaltada castanha
 > Mesa em chapa de aço INOX
 > Forno em aço INOX
 > Rodapé em aço INOX
 > Termómetro
 
 Standard: 90 e 100cm de comprimento. Outras 
 dimensões por encomenda.

MODELO ESMALTADO ESMI CINZENTO
 
 > Revestimento em chapa esmaltada cinzenta
 > Mesa em chapa de aço INOX
 > Forno em aço INOX
 > Rodapé em aço INOX
 > Termómetro
 
 Standard: 90 e 100cm de comprimento. Outras 
 dimensões por encomenda.

MODELO PRETO-INOX ESM-CHI
 
 > Revestimento misto: Portas e tampa esmaltadas
 em preto; laterais em aço INOX polido
 > Mesa em chapa de aço INOX
 > Forno em aço INOX
 > Rodapé em aço INOX
 > Termómetro
 
 Standard: 90 e 100cm de comprimento. Outras 
 dimensões por encomenda.

MODELOS
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 3 metros de tubo para chaminé;

 Ferramentas de limpeza e manuseamento;

 Capa embelezadora da chaminé com 1 metro.

 (apenas fogões com mesa em INOX).

 Tubos extra para chaminé;

 Chapéu de vedação de chaminé.

Os fogões Barpel estão disponíveis em modelos de 90 e 100cm de 
comprimento. Na tabela abaixo podem ser consultadas as dimensões 
gerais dos equipamentos.

Sob prévia encomenda, é possível o fabrico de fogões com dimensões 
diferentes da standard (menores e maiores).

Fogão Forno

Comp. Altura Profund. Comp. Altura Profund.

90    PR / PRI 900 850 620 370 330 440

100  PR / PRI 980 850 620 440 330 440

90    CH / CHI 900 850 600/630* 400 330 440

100  CH / CHI 1000 850 600/630* 440 330 440

90    ESM / ESMI 900 850 600/630* 400 330 440

100  ESM / ESMI 1000 850 600/630* 440 330 440

ACESSÓRIOS

Acessórios incluídos:

Acessórios extra:

* Com varão
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OPCIONAIS

Se possuir um cilindro dedicado à produção de Águas 
Quentes Sanitárias, é possível incluir no fogão um 
permutador de aquecimento de água para apoio ao sistema.

Apoio para Águas Quentes Sanitárias

Sendo necessário, é possível o fabrico do fogão com 
configuração do queimador à esquerda ou à direita.

Queimador à Esquerda ou à Direita

Se desejar um conjunto de tubos de chaminé em INOX, 
é possível a inclusão destes na venda do equipamento, 
com retoma do valor do conjunto de tubos em chapa  
galvanizada.

Tubos da chaminé em aço INOX

Rua de Santo Isidro, nº13
4795-429 - S. Mamede de Negrelos

Santo Tirso, Portugal
41°21’16.7’’N   8°20’51.4’’W

252 841 973    |    96 91 888 17   |   e.franbel@gmail.com

www.franbel.net
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BARPEL
A queima de lenha provoca emissões 
de CO2 para a atmosfera, à semelhança 
dos combustíveis fósseis. No entanto, 
o CO2 emitido na queima de madeira, 
diz respeito ao capturado da atmosfera 
pela própria planta, durante toda a sua 
vida. Trata-se portanto, de um ciclo 
neutro de recolha e libertação de CO2. 
Ao substituir o gás pela lenha para 
cozinhar, está a contribuir para uma 
diminuição da emissão deste poluente 
para atmosfera, causador do fenómeno 
de aquecimento global.

Os fogões a lenha Barpel competem 
no sector utilitário do mercado, 
colocando à disposição do utilizador 
um equipamento económico, de fácil 
manuseio e que permite grandes 
poupanças familiares, não só durante a 
confecção de comida mas também pelo 
aquecimento do espaço, útil nos dias 
mais frios de Inverno.

Vendedor:


