
Churrasqueiras,
acessorios, coifas
e muito mais!
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 Os produtos criados e 

desenvolvidos pela Design  
Churrasqueiras, são 

todos industrializados em 

processos CNC, tornando o 

produto com alto padrão de 

qualidade. 

Com base na matéria prima, 

inox liga 304, engrenagens 

em alumínio injetado e 

lubrificantes para altas 

temperaturas.

 

 Os produtos eletrônicos 

são desenvolvidos com 

exclusividade pela Design 
Churrasqueiras, visando 

a qualidade e praticidade 

aliado ao design exclusivo 

para cada espaço. 
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Churrasqueira 
rotativa 
com 7 espetos

Este produto pode ser desenvolvido sob medida. Possui regulagem de velocidade dos 
espetos, além de transpasse interno dos espetos entre as galerias.
É desenvolvido em aço inox 304 com processo de industrialização todo CNC.
As engrenagens são em alumínio injetado e o lubrificante é específico para altas 
temperaturas.

Outras opções:

Churrasqueira 7 espetos com grelha de 
encaixe interno ou lateral.

Churrasqueira 9 espetos 
com abertura lateral

Churrasqueira rotativa com 5 espetos 
e grelha embutida automatizada. 
Opção interna ou lateral.

Churrasqueira rotativa com 7 
espetos e grelha de elevação 
manual.
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Churrasqueira rotativa 
com grelha automatizada,
parrilla de elevação manual e bifeteira

Este modelo de churrasqueira é ideal para quem 

possui um amplo espaço para área de lazer. 

Sendo que o projeto pode ser alterado para outros 

modelos, assim como os tamanhos de acessórios.

Outras opções:

Churrasqueira rotativa com 9 espetos e 
grelha de elevação manual. Bifeira lateral.

Churrasqueira 5 espetos com grelha  
lateral de elevação manual.

Churrasqueira 7 espetos com grelha de 
encaixe lateral.

Grelha de elevação manual, Linha Premium 
com suporte para 6 espetos.

Churrasqueira 4 espetos com grelha 
automatizada.

Churrasqueira com grelha de 
elevação manual e suporte 
para espeto balanço.
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Churrasqueira 
rotativa 
com grelha 
automatizada 
e cooktop

Projeto ideal para dar conforto e praticade na hora de preparar 

as refeições, a churrasqueira rotativa com grelha automatizada, 

se adapta a ambientes internos e externos e possui diferentes 

tamanhos e modelos de montagem.

Outras opções:

Grelha parrilla especial com 
lenheiro traseiro.

Grelha automatizada com cooktop lateral.

Projeto Personalizado 

Coifa;

Grill Giratório com grelha de  elevação;

* A grelha pode ser: elevação manual, automatizada ou de encaixe. 

Grelha de elevação manual.

Parrilla uruguaia com lenheiro lateral.
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Coifas
Todas as coifas são confeccionadas em 
aço inox 304 bem como os filtros. 
Possuem baixo nível de ruído: 42 db e 
vazão mínima 1000m³/h. 
A iluminação das coifas é toda em Led.

Produtos feitos sob medida.

Outras opções:

Coifa reta Ilha

Coifa com paneleiro Ilha

Coifa piramidal sem pescoço Coifa de embutir

Coifa quadrada

Coifa piramidal parede
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Calha 
úmida

Porta Pratos

Produtos em aço inox 304. 
Produzidos sob medida.

Porta Copos

Porta Esponja e Detergente

Porta Talheres

Calha Quadrada com Porta copos e 
Porta Pratos (pode acompanhar o porta 
talheres, dependendo o projeto)
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Grelhas

Acessórios

- Produto confeccionado em inox;

- Projeto permite desmontar para facilitar a limpeza;

- Modelos canelados com coletor e ou barras.

Grelha de encaixe para legumes.Grelha para peixe larga e baixa.

Grelha com cabos, modelo barrinhas. 
Desmontável.

Grelha com cabos, modelo canelado 
com coletor. Desmontável.

Grelha de encaixe, modelo canelada. 

Grelha pão de alho.

Espeto duplo.

Grelha de Petiscos.

Acessórios 
complementares.

Assador Espetinhos.Suporte para espetos:

- permite encaixar grelhas;
- 3 opções de altura (padrão);
- largura sob medida.

- Produto confeccionado em inox;

- Projeto permite desmontar para facilitar a limpeza.

Grelha multiuso estreita e baixa.
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Kit’s

kit para assar costelão ou cordeiro.
 - Confeccionada em inox ou galvanizada;
- Comporta 1 ou 2 espetos;
- Rodinhas para manusear;
- Coletor de gorduras;
- Regulagem de abertura.
- Puxadores para abrir e fechar.

Fogareiro cooktop, modelo embutido a gás.
 - Confeccionada em inox 304;
-  Pode acompanhar chapa e prensa;
-  Dupla chama;
-  Queimador industrial.

Chapa Bifeteira e prensa com puxadores.
 - Prensa em inox 304;
-  Chapa em ferro 1045.

Kit grelha a gás.
- Confeccionada em inox 304; 
- Grelha com coletor de gordura;
- Pedras vulcânicas para reter calor.

KIT parilla portátil com carinho .
- Confeccionado em inox e ou SAE 1020;
- Queimador lenheiro lateral;
- Bandeja removível para braseiro.

KIT parilla portátil.
- Confeccionado em inox e ou SAE 1020;
- Queimador lenheiro lateral;
- Bandeja removível para braseiro.

Churrasqueira rotativa com carrinho .
- Confeccionado em inox;
- Caixa de fogo (braseiro) inox; 
- Carrinho desmontáve;l
- Permite encaixes de grelhas internas.

Imagem ilustrativa do carrinho fechado.
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Informações 
gerais

MEDIDA DE LARGURA DA BOCA, 

QUE DEFINEM A QUANTIDADE DE 

ESPETOS (MEDIDA F):

* este projeto deve conter 01 ponto de energia e 01 ponto de 
gás. 

É aconselhável manter um registro de segurança para o 
fechamento do gás.

Medida E

Para projetos com fogão sugere-se 400mm de largura
e 500mm de profundidade.

Medida A

Para projetos com grelha automatizada, 
necessita-se 145mm de profundidade 
do apoio. 
Para os demais projetos mínimo de 
65mm de profundidade do apoio.

Medida B

Altura da caixa de fogo. Sugere-se de 
300mm a 400mm.

Medida C

Profundidade da caixa de fogo. 
Sugere-se de 400mm a 550mm.

Medida D

Altura de boca da caixa de fogo. 
Sugere-se de 500mm a 550mm.

ChurrASqueIrA CoM BIFeTeIrA

 3 eSPeToS: 310 mm a 425mm

5 eSPeToS: 425 mm a  545 mm

7 eSPeToS: 545 mm a 660 mm

9 eSPeToS: 660 mm a 775 mm

11 eSPeToS: 775 mm a 895 mm

13 eSPeToS: 895 mm a 1010 mm

15 eSPeToS: 1010 mm a 1013 mm

17 eSPeToS: 1013 mm a 1240 mm

19 eSPeToS: 1240 mm a 1360 mm

21 eSPeToS: 1360 mm a 1480 mm

23 eSPeToS: 1480 mm a 1595 mm

25 eSPeToS: 1595 mm a 1710 mm

27 eSPeToS: 1710 mm a 1830 mm

29 eSPeToS: 1830 mm a 1950 mm

31 eSPeToS: 1950 mm a 2065 mm

33 eSPeToS: 2065 mm a 2180 mm

35 eSPeToS: 2180 mm a 2300 mm

37 eSPeToS: 2300 mm a 2415 mm

320

Medida e

340

encaixe do motor

Liga e Desliga; 
regulador de 
velocidade.

Medida A Medida B

Medida D

Medida C

* este projeto deve conter 01 ponto de energia.

ChurrASqueIrA

CALhA úMIDA

LeGeNDA
h= altura da calha       C= comprimento da calha com abas          V= vão útil da calha
L= largura da calha      Cr= comprimento do recorte do tampo Lr= largura do recorte do tampo

CuD 0476

h 140mm

C  476mm

V  450mm

L  190mm

Cr 458mm

Lr 172mm

CuD 0626

h 140mm

C  626mm

V  600mm

L  190mm

Cr 608mm

Lr 172mm

CuD 0776

h 140mm

C  776mm

V  750mm

L  190mm

Cr 758mm

Lr 172mm

CuD 1226

h 140mm

C  1226mm

V  1200mm

L  190mm

Cr 1028mm

Lr 172mm

CUD 1376

H 140mm

C  1376mm

V  1350mm

L  190mm

CR 
1358mm

LR 172mm

CuD 1526

h 140mm

C  1526mm

V  1500mm

L  190mm

Cr 1508mm

Lr 172mm

H

LR

C

CR

V

Medida F

encaixe do motor

Liga e Desliga; 
regulador de 
velocidade.
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Fone: (54) 3268 7412 
 

email: comercial@designchurrasqueiras.com.br

www.designchurrasqueiras.com.br

designchurrasqueiras


