FOGÕES, PARR ILLA S E AC E S S Ó R I O S

CONFORTO E
AQUECIMENTO
COM ALTA
PERFORMANCE

Acreditamos que os momentos mais extraordinários das nossas vidas
são aqueles compartilhados, por isso a Metalúrgica Vale do Caí - MV
se dedica a oferecer soluções que entregam o melhor para cada um
desses momentos.
Estamos juntos desde o início de um projeto, com a produção de
canos e tubulações para churrasqueiras, lareiras e ventilação.
Distribuímos conforto e aquecimento com alta performance, através
da fabricação de lareiras da linha PAMPA. E para você disfrutar de
ótimos momentos gastronômicos e de lazer, nossas churrasqueiras,
braseiro e fogão da linha FLAMBA.
Localizados em São Sebastião do Caí, contamos com uma unidade
fabril com mais de 1000m², capaz de atender todo o mercado da
América Latina.

Ter uma lareira de alto desempenho faz a diferença no
aquecimento e na valorização do imóvel. Oferecem
segurança graças a porta fechada hermeticamente,
ajudam a controlar a umidade do ar e ainda conferem
elegância ao ambiente.
Com a linha Pampa da MV, é possível aliar desempenho,
qualidade e segurança e oferecer um produto diferenciado
de alta performance.

LAREIRA A LENHA externa

MADE IN

ALEGRETE

A lareira a lenha Alegrete melhora com facilidade a sua relação com o frio. Design
inspirado em lareiras canadenses, assim como a sua tecnologia de alto rendimento.
A Alegrete aquece ambientes de até 360m³ com eﬁciência superior a 70%.
O vitrocerâmico na porta proporciona uma visão do fogo em segurança, aumenta a
combustão de energia e irradia calor para o restante do ambiente. Impede que faíscas
invadem o ambiente e cria uma barreira contra a fumaça.

especiﬁcações
Cor

Preto fosco |Tinta para alta temperatura 600º

Tecnologia de combustão

Intermitente

Área de aquecimento aproximado

Até 120 m² - 360 m³ *

Volume de câmara de combustão

0,040 m³

Eﬁciência máxima

70%

Tipo de vidro

Vitrocerâmico

Combustível

Lenha

Ventilador

Não

Dupla combustão

Não

Calefação

Não

Material

Aço carbono

Cores das laterais

Preto e vermelho

Peso

81,4 kg

*Área em m³ calculada com altura do ambiente em 3 metros.

dimensões externas
Altura

69,4 cm

Largura

69 cm

Profundidade

43,7 cm

cores

PRETO

VERMELHO

LAREIRA A LENHA externa

MADE IN

ITAQUI

Um modelo compacto de aquecimento, com eﬁciência admirável. A lareira a lenha
Itaqui é a caçula da linha Pampa, responsável por aquecer espaços de até 50m² com
alta eﬁciência.
O modelo proporciona uma visão em segurança do fogo, devido a porta de vitrocerâmico,
que além de proteger de faíscas e retorno de fumaça, irradia o calor gerado para o
ambiente.

especiﬁcações
Cor

Preto fosco |Tinta para alta temperatura 600º

Área de aquecimento aproximado

Até 50 m² - 150 m³ *

Tecnologia de combustão

Intermitente

Eﬁciência máxima

72%

Tipo de vidro

Vitrocerâmico

Combustível

Lenha

Ventilador

Não

Dupla combustão

Não

Calefação

Não

Material

Aço carbono

Peso

38 Kg

*Área em m³ calculada com altura do ambiente em 3 metros.

dimensões externas
Altura

57 cm

Largura

39 cm

Profundidade

41 cm

MADE IN

LAREIRA A LENHA embutir

HULHA NEGRA

Com a lareira a lenha Hulha Negra, você extrai o melhor da estação.
Projetada para embutir em alvenaria, possui design minimalista, estrutura de aço
carbono protegida contra oxidação e pintura resistente ao calor. A porta de vitrocerâmico
proporciona segurança e rendimento na combustão de energia. Modelos de 60, 70 e
80cm.

especiﬁcações
Cor

Preto fosco |Tinta para alta temperatura 600º

Tecnologia de combustão

Intermitente

Eﬁciência máxima

72%

Tipo de vidro

Vitrocerâmico

Combustível

Lenha

Ventilador

Opcional

Dupla combustão

Não

Calefação

Não

Material

Aço carbono

dimensões
Dimensões externas
MODELO 60

MODELO 80

Largura

Profundidade

49 cm

64 cm

40 cm

Área de aquecimento aproximado

Até 90 m² | 270 m³ *

Peso (com ventilador / sem ventilador)

61,4 Kg | 60,6 Kg

Dimensões externas
MODELO 70

Altura

49 cm

74 cm

40 cm

Área de aquecimento aproximado

Até 110 m² | 330 m³ *

Peso (com ventilador / sem ventilador)

71,3 Kg | 70,5 Kg

Dimensões externas

49 cm

84 cm

40 cm

Área de aquecimento aproximado

Até 130 m² | 390 m³ *

Peso (com ventilador / sem ventilador)

81,4 Kg | 78,8 Kg

*Área em m³ calculada com altura do ambiente em 3 metros.

LAREIRA A LENHA externa

MADE IN

BAGÉ

Um modelo compacto, que permite o aquecimento de áreas menores, proporcionando
um calor agradável e um espaço mais acolhedor. O design minimalista e as linhas
retas da Bagé contribuem para uma decoração nobre e charmosa.
A porta de vitrocerâmico garante a visualização do fogo em segurança, sem o risco de
saltar fagulhas ou faíscas, também aumenta o rendimento na combustão de energia e
irradia o calor gerado.

especiﬁcações
Cor

Preto fosco |Tinta para alta temperatura 600º

Área de aquecimento aproximado

Até 80 m² - 240 m³ *

Tecnologia de combustão

Intermitente

Eﬁciência máxima

72%

Tipo de vidro

Vitrocerâmico

Combustível

Lenha

Ventilador

Não

Dupla combustão

Não

Calefação

Não

Material

Aço carbono

Peso

42,1 Kg

*Área em m³ calculada com altura do ambiente em 3 metros.

dimensões externas
Altura

66,5 cm

Largura

40 cm

Profundidade

43,5 cm

FOGÕES, PARRIL L A S E A CE SSÓRIOS

Para os momentos gastronômicos e de lazer, conheça os
produtos da linha Flamba. Nossas churrasqueiras são
fabricadas em aço carbono com acabamento em esmalte
sintético, borda de inox e materiais muito resistentes a
altas temperaturas.
Com o fogão gourmet você tem versatilidade no preparo dos pratos do dia a dia, com aquele gostinho de
comida caseira, preparada a lenha, mas com um design
moderno, tecnologia aprimorada e uma função extra de
aquecer o ambiente.
Seja no frio ou no calor, com o braseiro não tem tempo
ruim. Fácil de montar e desmontar, pode ser levado para
qualquer lugar sem ocupar muito espaço e pode ser
usado para assar uma carne ou como uma fogueira.

MADE IN
FOGÕES, PARRILLAS E ACESSÓRIOS

CHURRASQUEIRA

FLAMBA COIFADA
A churrasqueira gourmet Flamba com coifa tem excelente aproveitamento do calor,
proporcionando economia de carvão e rapidez no preparo do churrasco. A churrasqueira já vem pronta, revestida com placas refratárias e de fácil instalação, apenas 02
parafusos. Linhas retas, moldura em inox e coifa complementam o design do produto.
Indicada para compor áreas externas, sendo instalado de forma suspensa ou sobreposta. São 3 tamanhos diferentes.

especiﬁcações
Modelo

Gourmet

Diâmetro do tubo de evacuação

200mm

Tamanho

Médio (Ideal para 9 a 20 pessoas)

Funcionamento

Carvão

Indicação de uso

Externo

Tipo de instalação

Suspensa (parede) ou sobreposta

Material

Aço Carbono, inox e placas refratárias

Cor do produto

Preta com detalhes em inox

Espessura da chapa

1,2mm e 0,75mm

dimensões

Altura

Largura

Profundidade

FLAMBA COIFADA 60

93 cm

60 cm

50 cm

FLAMBA COIFADA 70

93 cm

70 cm

50 cm

FLAMBA COIFADA 80

93 cm

80 cm

50 cm

MADE IN
FOGÕES, PARRILLAS E ACESSÓRIOS

CHURRASQUEIRA

FLAMBA QUADRADA
Convide seus amigos para comer aquele churrasco na sua casa! Com a churrasqueira
gourmet Flamba Quadrada já vem pronta para uso. Tem qualidade, praticidade de
instalação e acabamento impecável. Serve tranquilamente de 9 a 20 pessoas. Sua
estrutura é composta de aço carbono e moldura em inox. A Churrasqueira combina
com vários tipos de ambientes, indicada para uso externo, com opção de instalação
na parede (suspensa) ou sobreposta.

especiﬁcações
Modelo

Gourmet

Diâmetro do tubo de evacuação

200mm

Tamanho

Médio (Ideal para 9 a 20 pessoas)

Funcionamento

Carvão

Indicação de uso

Externo

Tipo de instalação

Suspensa (parede) ou sobreposta

Material

Aço Carbono, inox e placas refratárias

Cor do produto

Preta com detalhes em inox

Espessura da chapa

1,2mm e 0,75mm

dimensões

Altura

Largura

Profundidade

FLAMBA QUADRADA 60

93 cm

60 cm

50 cm

FLAMBA QUADRADA 70

93 cm

70 cm

50 cm

FLAMBA QUADRADA 80

93 cm

80 cm

50 cm

MADE IN
FOGÕES, PARRILLAS E ACESSÓRIOS

CHURRASQUEIRA

FLAMBA ESPECIAL
A churrasqueira gourmet Flamba especial tem excelente aproveitamento do calor,
proporcionando economia de carvão e rapidez no preparo do churrasco. Já vem
pronta, revestida com placas refratárias e de fácil instalação, apenas 02 parafusos.
Linhas retas, moldura em inox, manta de ﬁbra cerâmica nas lateriais e maior profundidade complementam o design do produto. Indicada para compor áreas externas,
sendo instalado de forma suspensa ou sobreposta.

especiﬁcações
Modelo

Gourmet

Boca/Abertura

A: 28cm L: 47,5cm

Diâmetro do tubo de evacuação

200mm

Tamanho

Médio (Ideal para 9 a 20 pessoas)

Funcionamento

Carvão

Indicação de uso

Externo

Tipo de instalação

Suspensa (parede) ou sobreposta

Material

Aço Carbono, inox e placas refratárias
e manta de ﬁbra cerâmica

Cor do produto

Preta com detalhes em inox

Espessura da chapa

1,2mm e 0,75mm

Peso

77,6kg

dimensões
FLAMBA ESPECIAL 60

Altura

97 cm

Largura

60,5 cm

Profundidade

50 cm

MADE IN
FOGÕES, PARRILLAS E ACESSÓRIOS

LINHA GOURMET

BRASEIRO
O Braseiro da linha Flamba foi desenvolvido para proporcionar praticidade na hora
de preparar as refeições ou para melhorar a experiência com o fogo. O Braseiro é
portátil, compacto e prático de montar e desmontar. Indicado para espaços gourmet
ou lugares externos.

especiﬁcações
Modelo

Gourmet

Funcionamento

Carvão

Indicação de uso

Externo

Tipo de instalação

Montável/desmontável

Material

Aço Carbono 2mm

Cor do produto

Natural carbono

Peso

10,3 Kg

dimensões
BRASEIRO FLAMBA GOURMET

Altura

Largura

Profundidade

23 cm

56 cm

45 cm

MADE IN
FOGÕES, PARRILLAS E ACESSÓRIOS

LINHA GOURMET

FOGÃO

Aquecer a casa e cozinhar nunca foi tão prazeroso. O fogão gourmet P18 2 em 1 da
linha Flamba possui chapa de cozimento de vitrocerâmico na parte superior, onde é
possível preparar o alimento diretamente no vidro com segurança, resistência e
ótima condutividade térmica e um forno para assamento com 2 grelhas internas e
termômetro. Laterais disponíveis nas cores vermelho e preto.
O vitrocerâmico do fogão: Chapa com 6 mm de espessura de uma extremidade, com
melhor transferência de energia da área de cocção para a panela e melhor performance de cozimento. Resistente a choques térmicos, suporta temperaturas de até
700ºC, não oxida e nem enferruja. Líquidos e alimentos derramados são removidos
facilmente.

especiﬁcações
Modelo

Gourmet

Área de aquecimento aproximado

Até 132m² - 396m³

Peso

94,1 Kg

Combustível

Lenha

Eﬁciência

80%

Ventilador

Não

Dupla combustão

Sim

Calefação

Não

Espessura do vidro

6mm

Diâmetro do duto

152mm

Tipo de vidro

Vitrocerâmico

Tecnologia de combustão

Intermitente

Material

Aço Carbono e Inox 430

Cor do produto

Preto fosco

dimensões
FOGÃO FLAMBA GOURMET

cores das laterais
PRETO

VERMELHO

Altura

88,5 cm

Largura

92,7 cm

Observação:
- Altura: pode variar conforme regulagem dos pés.
- Profundidade: + 4,8 cm (manípulos)

Profundidade

61,3 cm

DIFERENCIAIS MV
Qualidade Garantida
Utilizamos materiais nobres, resistentes e leves, que proporcionam perfeito
acabamento e alta qualidade.

Design que Aquece
Nossos produtos têm um visual moderno, design elegante e detalhes que encantam,
proporcionando charme, conforto e funcionalidade.

Uma Visão do Fogo Sem Obstáculos
O vitrocerâmico da Schott Robax® utilizado em nossos produtos, permite uma combustão
limpa e praticamente livre de partículas. Auxiliam no processo de combustão e
fazem uma barreira contra a fumaça e faíscas. Sua tecnologia é capaz de resistir à altas
temperaturas, choques térmicos e impactos.

Eﬁciência e Bem-estar
Nossos produtos contam com um sistema de aquecimento com grande desempenho
na geração de calor, produzindo um resultado caloríﬁco mais eﬁciente, com aumento
de performance e redução no consumo de combustível.

Fabricação Nacional
Nossos produtos tem excelente qualidade e foram desenvolvidos para atender as
necessidades do mercado nacional e internacional. Estamos empenhados em fortalecer
o tornar conhecido a qualidade do mercado brasileiro. Ao adquirir um produto
nacional, você também tem a segurança e a garantia de manutenção com mais
agilidade.

Aponte sua câmera para o
QRCODE e conheça todos
os produtos da MV.

www.mvinternacional.com.br

Av. Edmundo Klein, 261, Distrito Industrial - São Sebastião do Caí
comercial@mvinternational.com.br
(51) 3369-4805
(51) 99239-4386

@mvmetalurgicavaledocai

