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GAMA NÃO SDS
GAMA NÃO SDS:
Produtos da gama Weber Não SDS
não fazem parte do Sistema de Distribuição
Seletiva (SDS) da Weber. Eles podem, portanto,
ser vendidos livremente on-line e off-line na
região do EEA e Suíça fora da SDS.

GAMA SDS
GAMA PURE ONLINE:
Produtos da gama Weber Pure Online estão
disponíveis para os nossos Revendedores
SDS Pure-Online e revendedores Parceiros
SDS autorizados bem como para os nossos
revendedores SDS Premium e revendedores
SDS W(O)S autorizados.

GAMA PARCEIROS:
Produtos da gama Weber Partner estão
disponíveis para os nossos revendedores SDS
Parceiros autorizados, revendedores SDS
Premium, bem como revendedores SDS W(O)S
autorizados.

GAMA PREMIUM:
Produtos da gama Weber Premium estão
disponíveis para os nossos revendedores SDS
Partner autorizados, bem como as nossos
revendedoras SDS W(O)S autorizados.
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OUTROS ÍCONES
FSC®:
Os produtos marcados com este logotipo são
produtos certificados FSC®. FSC® C107240.

GS1:
As medições marcadas com este símbolo são
medições compatíveis com GS1.
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GRELHAR, ASSAR E LOW & SLOW.
FAÇA TUDO COM O MASTERTOUCH PREMIUM
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O nosso amor pelo churrasco a carvão é forte e é fortalecido por décadas de história. Esta mentalidade
inovadora de ‘apenas o melhor servirá’, torna a Weber numa marca, numa promessa, e é a razão pela qual
atualizamos continuamente os nossos grelhadores com as melhores e mais inovadoras características
do mercado. O grelhador a carvão Original Kettle é a chaleira icónica reconhecida por todos, que produz
um sabor amado em todo o mundo. Com recursos atualizados, como o Sistema de Limpeza One-Touch com
coletor de cinzas profundo, a chaleira icónica continua a ser a grelha feita para todos.

ANOS

GRELHADORES A CARVÃO
TADA*
GARANTIA LIMI
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O grelhador Master-Touch Premium traz uma nova emoção para a categoria de carvão com um design 3 em 1 que permite que grelhe,
fume, e asse tudo num só sítio. Grelhe hambúrgueres ou asse frango e, em seguida, transforme facilmente o seu grelhador num fumeiro
para fumar costelas ou ombro de porco low & slow.

DEFUMAR

GRELHADOR A CARVÃO MASTERTOUCH® GBS PREMIUM E-5770
Este grelhador permite que faça tudo, desde
grelhar os bifes do dia a dia a assar frangos
inteiros e até mesmo um delicioso peito
fumado low & slow. Com muitos recursos
inovadores como uma prática tampa
articulada, um inovador sistema difusor que
torna o cozinhar “low & slow” simples e fácil,
e um suporte iGrill Ready para manter seu
iGrill sempre à mão, este grelhador a carvão
premium dar-lhe-á, com certeza, toda a
liberdade, conveniência e soluções que você
precisa para se tornar o verdadeiro herói do
barbecue.
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ASSAR
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CONDUZA A JORNADA DOS SEUS CLIENTES DE
PRINCIPIANTE A MESTRE COM ESTES ACESSÓRIOS
ESSENCIAIS

Kit de Limpeza

Chaminé de
Acendimento

Conjunto de
Utensílios

Cobertura

Panela 2 em 1

Aparas de madeira
de nogueira

AVA N Ç A D O S

Suporte para Aves

Weber Connect
Smart Grilling Hub

Grelha para
marcar a carne

* A garantia não se aplica ao desgaste normal. Consulte weber.com para obter detalhes.
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GAMA – VISÃO GERAL

GO-ANYWHERE

SMOKEY JOE®
PREMIUM

SMOKEY JOE®
PREMIUM

SMOKEY JOE®
PREMIUM

SMOKEY JOE®
PREMIUM

SMOKEY JOE®
PREMIUM

SMOKEY JOE®
PREMIUM

COMPACT KETTLE

COMPACT KETTLE

BAR-B-KETTLE

BAR-B-KETTLE

CLASSIC KETTLE

CLASSIC KETTLE

ORIGINAL KETTLE®
E-4710

ORIGINAL KETTLE®
E-5710

ORIGINAL KETTLE®
E-5730

MASTER-TOUCH® GBS
E-5750

MASTER-TOUCH® GBS
C-5750

MASTER-TOUCH® GBS
C-5750

MASTER-TOUCH® GBS
C-5750

MASTER-TOUCH® GBS
PREMIUM E-5770

MASTER-TOUCH® GBS
PREMIUM SE E-5775

PERFORMER GBS

PERFORMER PREMIUM
GBS

PERFORMER DELUXE
GBS

SMOKEY MOUNTAIN
COOKER

SMOKEY MOUNTAIN
COOKER

SMOKEY MOUNTAIN
COOKER

SUMMIT KAMADO E6

SUMMIT KAMADO S6

NOVO

RANCH KETTLE
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Todas as dimensões dos grelhadores a carvão são medidas com a tampa fechada.

GRELHADORES A CARVÃO
DE VO LTA ÀS ORI GE NS - Fazer um churrasco a carvão é a forma mais autêntica e sensorial

de grelhar. É como voltar às raízes: acender uma fogueira, sentir o cheiro do fumo, ouvir o
estalar dos briquetes, ser um com a natureza. Num mundo cada vez mais rápido e tecnológico,
muitas pessoas procuram experiências reais e autênticas - Desfrute da sensação original do
churrasco.

EM RESUMO
1
Tampa e tigela – feitas de aço americano de qualidade
e em porcelana esmaltada por dentro e por fora para
obter a melhor reflexão de calor e proteção contra
ferrugem.
2
Respiradouros de alumínio – fornecem fluxo de ar
para a combustão. As aberturas superior e inferior
geralmente devem estar totalmente abertas, pois o ar
mantém os briquetes a queimar. Quando terminar de
fazer o churrasco, pode fechá-los para apagar o fogo.
3
Tampa – a dobradiça totalmente nova com mola oferece
um suporte perfeito para cozinhar com as mãos livres.
Para usar o espeto Weber, a tampa pode ser facilmente
removida.
4
Pega – feita de nylon reforçado com vidro para aguentar
qualquer condição climática. Em alguns modelos, os
cabos incorporam dois porta-utensílios
5
Sistema de limpeza One-Touch – sistema de Weber em
que um simples movimento com a pega inclina as cinzas
para o coletor de cinzas, que pode então ser removido e

esvaziado. O sistema One-Touch ajuda não só a limpar o
grelhador, mas também a regular o fluxo de ar. Alguns
modelos possuem configurações de “fumo” e “low
& slow” que colocam as aberturas de ventilação na
posição correta para essas funções.
Grelhas de carvão / Cestos de carvão – mantenha os
briquetes no lugar, de acordo com o método de cozedura
desejado. Os diferentes modelos de grelhadores podem
ter grelhas ou cestos.
Grelhas – feitas de aço inoxidável polido ou aço
folheado, são construídas para muitos anos de
churrasco.
Área de cozedura – uma ampla gama de modelos com
diâmetros de 37cm, 47cm, 57cm e 61cm.
Rodas – rodas resistentes para todas as condições
climáticas que facilitam o movimento do grelhador.
Um novo design de roda nos novos modelos enfatiza a
aparência e sensação geral robustas.
Copo medidor – todas os grelhadores a carvão vêm com
um copo medidor de carvão.

1
2
3
4
5
Os recursos listados são específicos
para o Master-Touch® GBS Premium
Modelo E-5770. Recursos em outros
os modelos podem variar. Veja as
descrições do produto para detalhes.
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GRELH AD ORES A CARVÃO

Um grelhador a carvão ideal para transportar. Desenhado para os que
desejam ter um grelhador ligeiro, fácil de transportar.

Um grelhador pequeno ideal para momentos de lazer no exterior,
piqueniques e noites de churrasco improvisadas.

ANOS

SMOKEY JOE® PREMIUM GRELHADOR A
CARVÃO Ø 37 CM

ANOS

GO-ANYWHERE GRELHADOR A CARVÃO

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro

• Pega de suporte para tampa com sistema de bloqueio para transporte

• 2 válvulas de ventilação em alumínio

• Pega em nylon reforçada com fibra de vidro

• Grelha de cozedura em aço cromado

• 1 válvula de ventilação em alumínio

• Grelha de carvão em aço

• Grelha de cozedura em aço cromado de 37 cm

• Sistema de bloqueio para transporte

• Grelha de carvão em aço

• Prato recolhedor de cinzas em alumínio (no interior da cuba)

• Prato recolhedor de cinzas em alumínio (no interior da cuba)

• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: 42 x 26 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 36,8 x 53,3 x 31 cm
Peso líquido do produto: 6 kg
Cartão: 22,5 x 48 x 31 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
6,78 kg

Referência: 1131004

0 077924 029271
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Pedido Minímo: 4

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 24

recomendado: 109,99 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 37 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso líquido do produto: 4 kg
Cartão: 39,5 x 39,5 x 23 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
5,48 kg

Referência: 1121004

0 077924 003134
Pedido Minímo: 4

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 32

recomendado: 99,99 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI

GRELHA DORES A CA RVÃO

Um grelhador pequeno ideal para momentos de lazer no exterior,
piqueniques e noites de churrasco improvisadas.

Um grelhador pequeno ideal para momentos de lazer no exterior,
piqueniques e noites improvisadas.

ANOS

SMOKEY JOE® PREMIUM GRELHADOR A
CARVÃO Ø 37 CM

ANOS

SMOKEY JOE® PREMIUM GRELHADOR A
CARVÃO Ø 37 CM

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Pega de suporte para tampa com sistema de bloqueio para transporte

• Asa de suporte para tampa com sistema de bloqueio para transporte

• Pega em nylon reforçada com fibra de vidro

• Pega em nylon reforçada com fibra de vidro

• Válvula de ventilação em alumínio

• Válvula de ventilação em alumínio

• Grelha de cozedura em aço cromado

• Grelha de cozedura em aço cromado

• Grelha de carvão em aço

• Grelha de carvão em aço

• Prato recolhedor de cinzas em alumínio (no interior da cuba)

• Prato recolhedor de cinzas em alumínio (no interior da cuba)

• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 37 cm
Cor: Ivory

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso líquido do produto: 4 kg
Cartão: 39,5 x 39,5 x 23 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
5,48 kg

Referência: 1125004

0 077924 003820
Pedido Minímo: 4

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 32

recomendado: 99,99 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 37 cm
Cor: Spring Green

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso líquido do produto: 4 kg
Cartão: 39,5 x 39,5 x 23 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
5,48 kg

Referência: 1127704

0 077924 003707
Pedido Minímo: 4

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 32

recomendado: 99,99 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI
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GRELH AD ORES A CARVÃO

Um grelhador pequeno ideal para momentos de lazer no exterior,
piqueniques e noites de churrasco improvisadas.

Um grelhador pequeno ideal para momentos de lazer no exterior,
piqueniques e noites de churrasco improvisadas.

ANOS

SMOKEY JOE® PREMIUM GRELHADOR A
CARVÃO Ø 37 CM

ANOS

SMOKEY JOE® PREMIUM GRELHADOR A
CARVÃO Ø 37 CM

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Pega de suporte para tampa com sistema de bloqueio para transporte

• Pega de suporte para tampa com sistema de bloqueio para transporte

• Pega em nylon reforçada com fibra de vidro

• Pega em nylon reforçada com fibra de vidro

• 1 válvula de ventilação em alumínio

• 1 válvula de ventilação em alumínio

• Grelha de cozedura em aço cromado de 37 cm

• Grelha de cozedura em aço cromado de 37 cm

• Grelha de carvão em aço

• Grelha de carvão em aço

• Prato recolhedor de cinzas em alumínio (no interior da cuba)

• Prato recolhedor de cinzas em alumínio (no interior da cuba)

• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 37 cm
Cor: Slate Blue

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso líquido do produto: 4 kg
Cartão: 39,5 x 39,5 x 23 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
5,48 kg

Referência: 1126804

0 077924 029936
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Pedido Minímo: 4

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 32

recomendado: 99,99 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 37 cm
Cor: Smoke Grey

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso líquido do produto: 4 kg
Cartão: 39,5 x 39,5 x 23 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
5,48 kg

Referência: 1126704

0 077924 028182
Pedido Minímo: 4

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 32

recomendado: 99,99 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI

GRELHA DORES A CA RVÃO

Um grelhador pequeno ideal para momentos de lazer no exterior,
piqueniques e noites de churrascos improvisadas.

O grelhador compacto com as vantagens da cozedura com carvão
acessível para todos.

ANOS

COMPACT KETTLE GRELHADOR A
CARVÃO Ø 47 CM

ANOS

SMOKEY JOE® PREMIUM GRELHADOR A
CARVÃO Ø 37 CM

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Pega de suporte para a tampa com sistema de bloqueio para transporte

• Pegas em nylon reforçado com fibra de vidro

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro

• 2 Válvulas de ventilação em alumínio (1 na tampa, 1 na cuba)

• Válvula de ventilação em alumínio

• Grelha de cozedura em aço cromado de 47 cm

• Grelha de cozedura em aço cromado

• Grelha de carvão em aço

• Grelha de carvão em aço

• Prato recolhedor de cinzas em alumínio

• Prato recolhedor de cinzas em alumínio (no interior da cuba)

• Rodas em plástico termoendurecido resistentes às intempéries

• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 37 cm
Cor: Crimson Red

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso líquido do produto: 4 kg
Cartão: 39,5 x 39,5 x 23 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
5,48 kg

Referência: 1123004

0 077924 029967
Pedido Minímo: 4

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 32

recomendado: 99,99 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Gancho suporte - tampa no interior da tampa.
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 47 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 87,9 x 53,1 x 54,1 cm
Peso líquido do produto: 7,02 kg
Cartão: 25 x 52 x 52 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
8,94 kg

Referência: 1221004

0 077924 002328
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 18

recomendado: 119,99 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI
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GRELH AD ORES A CARVÃO

O barbecue compacto : as vantagens da cozedura com carvão acessível
para todos.

O prazer do grelhado tradicional com as vantagens da culinária a carvão
disponível para todos.

ANOS

BAR-B-KETTLE GRELHADOR A CARVÃO
Ø 47 CM

ANOS

COMPACT KETTLE GRELHADOR A
CARVÃO Ø 57 CM

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba e tampa esmaltada em porcelana, tornam o grelhador à prova de

• Pegas em nylon reforçado com fibra de vidro

intempéries e fácil de limpar

• 2 válvulas de ventilação em alumínio (1 na tampa, 1 na cuba)

• Grelha de cozimento triplo de 47 cm

• Grelha de cozedura em aço cromado de 57 cm

• As aberturas da tampa de alumínio à prova de ferrugem fornecem o fluxo
de ar adequado para um grelhado perfeito
• A bandeja de cinzas torna o esvaziamento das cinzas rápido e simples

• Rodas em plástico termoendurecido resistentes às intempéries

• Rodas anti-rachaduras para todos os climas

• Gancho suporte - tampa no interior da tampa
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 98 x 57,9 x 63 cm
Peso líquido do produto: 10 kg
Cartão: 26 x 60 x 60 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
12,46 kg

Referência: 1321004

0 077924 002335
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Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 14

recomendado: 174,99 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Prato recolhedor de cinzas em alumínio

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 47 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 90,9 x 47 x 57,9 cm
Peso líquido do produto: 9 kg
Cartão: 38 x 51,5 x 52 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
11,55 kg

Referência: 1231053

0 077924 129452
Pedido Minímo: 4

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 12

recomendado: 139,99 €

Até 10 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Grelha de carvão em aço

GRELHA DORES A CA RVÃO

O prazer de um grelhado tradicional com as vantagens da culinária a
carvão disponível para todos. A grelha de 57 cm de diâmetro permite
cozinhar mais facilmente.

O grelhador Classic Kettle introduz medidas para facilitar o cozimento
com o grelahdor a carvão. O gancho de tampa conveniente permite que
você tenha as mãos livres enquanto coloca comida na grelha e o sistema
de limpeza em aço One-Touch facilita a remoção de cinzas.

ANOS

CLASSIC KETTLE GRELHADOR A CARVÃO
Ø 47 CM

ANOS

BAR-B-KETTLE GRELHADOR A CARVÃO
Ø 57 CM

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba em aço vitrificado

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Tampa em aço vitrificado

• Grelha de cozinha em aço cromado com 47 cm de diâmetro

• Asa de nylon reforçado com fibra de vidro

• Termômetro integrado na tampa

• 4 válvulas de ventilação de alumínio

• Gancho para segurar a tampa

• Grelha de cozinha em aço cromado

• Cinzeiro de alumínio removível

• Grelhador a carvão de aço

• Grampo para fixar as pernas

• Placa de coleta de cinzas de alumínio

• Sistema de limpeza One-Touch para fácil remoção de cinzas

• Rodas termoplásticas endurecidas resistentes às intempéries
• Medidor de briquettes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 100,1 x 57,9 x 64 cm
Peso líquido do produto: 15 kg
Cartão: 39 x 61,7 x 62,4 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
15,6 kg

Referência: 1331053

0 077924 129469
Pedido Minímo: 4

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 10

recomendado: 199,99 €

Até 10 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 47 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 91,4 x 58,4 x 47 cm
Peso líquido do produto: 10,91 kg
Cartão: 38 x 51,5 x 51,5 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
11,99 kg

Referência: 1241353

0 077924 129476
Pedido Minímo: 4

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 12

recomendado: 159,99 €

Até 10 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI
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GRELH AD ORES A CARVÃO

O grelhador Classic Kettle introduz medidas para facilitar o cozimento
com o grelhador a carvão. O gancho de tampa conveniente permite que
você tenha as mãos livres enquanto coloca comida na grelha e o sistema
de limpeza em aço One-Touch facilita a remoção de cinzas. A grade tem
57 cm de diâmetro.

O auténtico barbecue kettle Weber - baseado no desenho de 1952, com
novas funcionalidades como um coletor de cinzas, pés mais altos e um
suporte utensílios integrado. Este modelo de 47 cm é perfeito para
espaços pequenos.

ANOS

ORIGINAL KETTLE® E-4710 GRELHADOR
A CARVÃO Ø 47 CM

ANOS

CLASSIC KETTLE GRELHADOR A CARVÃO
Ø 57 CM

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Grelha de cozinha em aço cromado com 57 cm de diâmetro

• Grelha de cozedura de aço cromado de 47 cm

• Termômetro integrado na tampa

• Termómetro integrado na tampa

• Gancho para segurar a tampa

• 1 válvula de ventilação em aluminio na tampa

• Cinzeiro de alumínio removível

• 2 rodas de termoplástico endurecido resistente a intemperie

• Grampo para fixar as pernas

• Pés altos para uma altura de trabalho confortável

• Sistema de limpeza One-Touch para fácil remoção de cinzas

• 2 asas resistentes às intemperies

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 100,3 x 63,5 x 57,2 cm
Peso líquido do produto: 12 kg
Cartão: 39 x 62 x 62 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
16 kg

Referência: 1341553

0 077924 129483
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Pedido Minímo: 4

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 10

recomendado: 219,99 €

Até 10 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Sistema de limpeza One-Touch para limpar as cinzas e regular a
temperatura
• Coletor de cinzas em alumínio
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 47 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 97 x 60 x 57 cm
Peso líquido do produto: 9,46 kg
Cartão: 38 x 56,5 x 56,5 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
13,4 kg

Referência: 13101053

0 077924 129490
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 12

recomendado: 209,99 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI

GRELHA DORES A CA RVÃO

O autêntico barbecue kettle Weber - baseado no desenho de 1952, com
novas funcionalidades como um coletor de cinzas, pés mais altos e um
suporte utensílios integrado. Este modelo de 47 cm é perfeito para
espaços pequenos.

O auténtico barbecue kettle Weber - baseado no desenho de 1952, com
novas funcionalidades como o sistema de limpeza One-Touch, pés mais
altos e um suporte utensílios integrado. Este modelo de 57 cm é perfeito
para comidas para toda a familia.

ANOS

ORIGINAL KETTLE® E-5730 GRELHADOR
A CARVÃO Ø 57 CM

ANOS

ORIGINAL KETTLE® E-5710 GRELHADOR
A CARVÃO Ø 57 CM

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Grelha de cozedura de aço cromado de 57 cm

• Grelha de cozedura de aço cromado de 57 cm

• Termómetro integrado

• Termómetro integrado na tampa

• 1 válvula de ventilação em aluminio na tampa

• Válvula de ventilação em alumínio

• 2 rodas de termo-plástico endurecido resistente a intemperie

• 2 asas resistentes às intemperies : a asa lateral com suporte-utensílios

• Pés altos para uma altura de trabalho confortável

• Pés altos para uma altura de trabalho confortável

• 2 asas resistentes às intemperies : a asa lateral com suporte-utensílios

• Pegas em nylon reforçado com fibra de vidro

• Sistema de limpeza One-Touch para limpar as cinzas e regular a
temperatura
• Coletor de cinzas em alumínio
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 107 x 65 x 67 cm
Peso líquido do produto: 12,77 kg
Cartão: 38,5 x 62 x 62 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
16,33 kg

Referência: 14101053

0 077924 129506
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 10

recomendado: 249,00 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Sistema de limpeza One-Touch para limpar as cinzas e regular a
temperatura
• Função para de fumar «low and slow» - garante sempre o fluxo de ar certo
ao defumar
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 107 x 65 x 67 cm
Peso líquido do produto: 14 kg
Cartão: 38,5 x 62 x 62 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
18,2 kg

Referência: 14201053

0 077924 085413
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 10

recomendado: 299,00 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI
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GRELH AD ORES A CARVÃO

Luxo e criatividade andam de mãos dadas neste legendário grelhador a
carvão de 57cm. Com um cinzeiro fechado, um práctico suporte para a
tampa, uma grelha GBS para provar novas receitas e um suporte para o
termómetro iGrill - é a garantia de ter um autêntico grelhador a carvão.

Luxo e criatividade andam de mãos dadas neste legendário grelhador a
carvão de 57cm. Com um cinzeiro fechado, um práctico suporte para a
tampa, uma grelha GBS para provar novas receitas e um suporte para o
termómetro iGrill - é a garantia de ter um autêntico grelhador a carvão.

ANOS

MASTER-TOUCH® GBS C-5750
GRELHADOR A CARVÃO Ø 57 CM

ANOS

MASTER-TOUCH® GBS E-5750
GRELHADOR A CARVÃO Ø 57 CM

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de aço cromado de 57 cm

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de aço cromado de 57 cm

• Termómetro integrado na tampa

• Termómetro integrado na tampa

• 1 válvula da ventilação de aluminio com pega de isolamento térmico na

• 1 válvula de ventilação em aluminio na tampa

tampa

• 2 rodas de termoplástico endurecido resistente a intemperie

• 2 rodas de termoplástico endurecido resistente a intemperie

• 2 pegas resistentes às intemperies ; a pega lateral na cuba com ganchos

• Sistema de limpeza One-Touch em aço com cinzeiro amóvivel (para limpar
fácilmente as cinzas e regular a temperatura)
• Função para defumar/»low and slow» - garante sempre o fluxo de ar certo
ao defumar
• Suporte para colgar a tampa integrado
• Suporte para o termómetro iGrill - para ter o termómetro sempre à mão
• 2 cestos para o combustível
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 107 x 65 x 72 cm
Peso líquido do produto: 17 kg
Cartão: 39 x 62 x 62 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
21,4 kg

Referência: 14701053

0 077924 129520
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Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 10

recomendado: 349,00 €

porta-utensílios
• Sistema de limpeza One-Touch em aço com cinzeiro amóvivel (para limpar
fácilmente as cinzas e regular a temperatura)
• Função para defumar/»low and slow» - garante sempre o fluxo de ar certo
ao defumar
• Suporte para colgar a tampa integrado
• Suporte para o termómetro iGrill - para ter o termómetro sempre à mão
• 2 cestos para o combustível
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Slate Blue

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 107 x 65 x 72 cm
Peso líquido do produto: 17 kg
Cartão: 39 x 62 x 62 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
21,4 kg

Referência: 14713053

0 077924 129537
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 10

recomendado: 349,00 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

porta-utensílios

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• 2 pegas resistentes às intemperies ; a pega lateral na cuba com ganchos

GRELHA DORES A CA RVÃO

Luxo e criatividade andam de mãos dadas neste legendário grelhador a
carvão de 57cm. Com um cinzeiro fechado, um práctico suporte para a
tampa, uma grelha GBS para provar novas receitas e um suporte para o
termómetro iGrill - é a garantia de ter um autêntico grelhador a carvão.

Luxo e criatividade andam de mãos dadas neste legendário grelhador a
carvão de 57cm. Com um cinzeiro fechado, um práctico suporte para a
tampa, uma grelha GBS para provar novas receitas e um suporte para o
termómetro iGrill - é a garantia de ter um autêntico grelhador a carvão.

ANOS

MASTER-TOUCH® GBS C-5750
GRELHADOR A CARVÃO Ø 57 CM

ANOS

MASTER-TOUCH® GBS C-5750
GRELHADOR A CARVÃO Ø 57 CM

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de aço cromado de 57 cm

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de aço cromado de 57 cm

• Termómetro integrado na tampa

• Termómetro integrado na tampa

• 1 válvula de ventilação em aluminio na tampa

• 1 válvula de ventilação em aluminio na tampa

• 2 rodas de termoplástico endurecido resistente a intemperie

• 2 rodas de termoplástico endurecido resistente a intemperie

• 2 pegas resistentes às intemperies ; a pega lateral na cuba com ganchos

• 2 pegas resistentes às intemperies ; a pega lateral na cuba com ganchos

fácilmente as cinzas e regular a temperatura)
• Função para defumar/»low and slow» - garante sempre o fluxo de ar certo
ao defumar
• Suporte para colgar a tampa integrado
• Suporte para o termómetro iGrill - para ter o termómetro sempre à mão
• 2 cestos para o combustível
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Smoke Grey

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 107 x 65 x 72 cm
Peso líquido do produto: 17 kg
Cartão: 39 x 62 x 62 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
21,4 kg

Referência: 14710053

0 077924 129544
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 10

recomendado: 349,00 €

• Sistema de limpeza One-Touch em aço com cinzeiro amóvivel (para limpar
fácilmente as cinzas e regular a temperatura)
• Função para defumar/”low and slow” - garante sempre o fl uxo de ar certo
ao defumar
• Suporte para colgar a tampa integrado
• Suporte para o termómetro iGrill - para ter o termómetro sempre à mão
• 2 cestos para o combustível
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Deep Ocean Blue

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 107 x 65 x 72 cm
Peso líquido do produto: 17 kg
Cartão: 39 x 62 x 62 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
21,4 kg

Referência: 14716053

0 077924 154249
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 10

recomendado: 349,00 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

porta-utensílios
Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

porta-utensílios
• Sistema de limpeza One-Touch em aço com cinzeiro amóvivel (para limpar
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GRELH AD ORES A CARVÃO

Com este grelhador a carvão inovador de 57cm oferece possibilidades
ilimitadas e convenientes com a sua tampa articulada, grelha GBS de
aço inoxidável e o suporte para o iGrill. Com a placa difusora, este
barbecue permite defumar fácilmente.

Com a grelha para marcar a carne, a tampa com a dobradiça, grelha de
cozedura GBS, suporte para iGrill e a versátil placa difusora - este
grelhador de 57cm é sinónimo de conveniência, qualidade e autêntico
sabor.

ANOS

MASTER-TOUCH® GBS PREMIUM SE
E-5775 GRELHADOR A CARVÃO Ø 57 CM

ANOS

MASTER-TOUCH® GBS PREMIUM E-5770
GRELHADOR A CARVÃO Ø 57 CM

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de aço inoxidável de 57 cm

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de aço inoxidável de 57 cm

• Termómetro integrado na tampa

• Termómetro integrado na tampa

• 1 válvula da ventilação de aluminio com pega de isolamento térmico na

• Válvula de ventilação em alumínio com pega de isolamento térmico na
tampa
• 2 rodas de termoplástico endurecido resistente a intemperie

• 2 pegas resistentes às intemperies ; a pega lateral na cuba com ganchos

• 2 pegas resistentes às intemperies ; a pega lateral na cuba com ganchos

porta-utensílios
• Sistema de limpeza One-Touch em aço com cinzeiro amóvivel (para limpar
fácilmente as cinzas e regular a temperatura)
• Função para defumar/»low and slow» - garante sempre o fluxo de ar certo
ao defumar
• Tampa articulada para facilitar a abertura e o fecho (dobradiça amovível
para colocar o assador giratório)
• Suporte para o termómetro iGrill - para ter o termómetro sempre à mão
• Anilha para o carvão e placa difusora para defumar fácilmente
• 2 cestos para o combustível
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 100 x 65 x 76 cm
Peso líquido do produto: 22 kg
Cartão: 41 x 64,4 x 64,4 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
25 kg

Referência: 17301053

0 077924 129551
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Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 10

recomendado: 399,00 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• 2 rodas de termo-plástico endurecido resistente à intemperie

suporte-utensílios
• Sistema de limpeza One-Touch em aço com cinzeiro amóvivel (para limpar
fácilmente as cinzas e regular a temperatura)
• Ajuste de defumado/low-n-slow na válvula do sistema One-Touch :
permite conseguir sempre o caudal de aire adequado ao defumar
• Tampa com dobradiça para facilitar a apertura e o fecho (dobradiça
amóvivel para colocar o assador giratório)
• Suporte para o termómetro iGrill - para ter o termómetro sempre à mão
• Anilha para o carvão e placa difusora para defumar fácilmente
• Grelha para marcar a carne GBS
• Medidor de briquetes
• 2 cestas para o combustível

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 100 x 65 x 76 cm
Peso líquido do produto: 24 kg
Cartão: 41,5 x 64 x 65 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
27,6 kg

Referência: 17401053

0 077924 129568
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 10

recomendado: 419,00 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

tampa

GRELHA DORES A CA RVÃO

O alto da gama dos grelhadores a carvão com uma superficie de
trabalho rebatível, uma grelha de cozedura Gourmet BBQ System.

O alto da gama dos grelhadores a carvão com uma superficie de
trabalho, a grelha GBS e um recipiente para o armazenamento do
combustível.

ANOS

PERFORMER PREMIUM GBS GRELHADOR
A CARVÃO Ø 57 CM

ANOS

PERFORMER GBS GRELHADOR A CARVÃO
Ø 57 CM

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba em aço esmaltado

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro na tampa

• Tampa em aço esmaltado

• Válvula de ventilação em alumínio na tampa

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro na tampa

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System em aço cromado articulada para

• Válvula de ventilação em alumínio com pega de isolamento térmico na

poder adicionar briquetes durante a cozedura

tampa

• Grelha de carvão em aço

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System em aço cromado articulada para

• Sistema de limpeza One-Touch em aço com cinzeiro amóvível (para limpar
fácilmente as cinzas e regular a temperatura)
• Suporte para tampa integrado
• Prateleira inferior com rede
• Superfície de trabalho rebatível (com suporte-utensílios)
• 2 rodas e 2 rodízios com sistema de bloqueio
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 110,5 x 106,7 x 73,7 cm
Peso líquido do produto: 25,4 kg
Cartão: 44,5 x 82,5 x 69 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
32,6 kg

Referência: 15301053

0 077924 129599
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 3

recomendado: 499,00 €

poder adicionar briquetes durante a cozedura
• Grelha de carvão em aço
• Termômetro integrado na tampa
• Sistema de limpeza One-Touch em aço com cinzeiro amóvível (para limpar
fácilmente as cinzas e regular a temperatura)
• Suporte para colgar a tampa integrado
• Superfície de trabalho em plástico termoendurecido (com porta-utensílios)
• Temporizador integrado amovível
• Prateleira inferior com rede
• Recipiente negro Char-Bin para o armazenamento de briquetes e carvão
vegetal
• 2 rodas e 2 rodízios com sistema de bloqueio
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 112 x 121,9 x 76,2 cm
Peso líquido do produto: 35,54 kg
Cartão: 51,2 x 98 x 70,5 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
43,54 kg

Referência: 15401053

0 077924 129575
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 3

recomendado: 599,00 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

cozedura

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura durante a
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GRELH AD ORES A CARVÃO

Uma verdadeira experiência culinária à carvão com mais conforto, coma
ignição à gás para ascender os briquetes mais rápidamente, um
temporizador integrado e o sistema GBS para cozinhar como um chef!

Gosta do aroma e sabor dos alimentos fumados? O fumeiro Smokey
Mountain Cooker garante-lhe uma cozedura de pratos de carne e peixe.

ANOS

SMOKEY MOUNTAIN COOKER FUMEIRO
Ø 37 CM

ANOS

PERFORMER DELUXE GBS GRELHADOR A
CARVÃO Ø 57 CM

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro na tampa

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro

• Válvula de ventilação em alumínio com pega de isolamento térmico na

• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura
• Porta frontal
• 4 válvulas de ventilação em alumínio (1 na tampa e 3 na cuba)

• Grelha de carvão em aço

• 2 grelhas de cozedura

• Termômetro integrado na tampa

• Medidor de briquetes

• Sistema de limpeza One-Touch em aço com cinzeiro amóvivel (para limpar
fácilmente as cinzas e regular a temperatura)
• Suporte para colgar a tampa integrado Tuck-Away
• Superfície de trabalho em plástico termoendurecido (com porta-utensílios)
• Temporizador integrado amovível
• Recipiente negro Char-Bin para o armazenamento de briquetes e carvão
vegetal
• Ignição a gás piezoeléctrico (Mangueira para botija pequena, EN 417,
incluída - botija pequena com ref 26100 não incluída)
• 2 rodas e 2 rodízios orientáveis com sistema de bloqueio
• 2 cestas para carvão
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 112 x 121,9 x 76,2 cm
Peso líquido do produto: 35 kg
Cartão: 51,61 x 68,98 x 97,43 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
45,8 kg

Referência: 15501053

0 077924 129582
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Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 3

recomendado: 699,00 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System articulada em aço cromado

• Cobertura protectora incluida

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 37 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 79,8 x 37,3 x 37,3 cm
Peso líquido do produto: 13,65 kg
Cartão: 60,5 x 45,81 x 45,81 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
13,65 kg

Referência: 711004

0 077924 021268
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 6

recomendado: 399,00 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

tampa

GRELHA DORES A CA RVÃO

Gosta do aroma e sabor dos alimentos fumados? O fumeiro Smokey
Mountain Cooker garante-lhe uma cozedura de pratos de carne e peixe.

Gosta do aroma e sabor dos alimentos fumados? O fumeiro Smokey
Mountain Cooker garante-lhe uma cozedura de pratos de carne e peixe.

ANOS

SMOKEY MOUNTAIN COOKER FUMEIRO
Ø 57 CM

ANOS

SMOKEY MOUNTAIN COOKER FUMEIRO
Ø 47 CM

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba em aço esmaltado

• Cuba em aço esmaltado

• Tampa em aço esmaltado

• Tampa em aço esmaltado

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro

• Termômetro integrado

• Termômetro integrado

• Porta frontal

• Porta frontal

• 4 válvulas de ventilação em alumínio (1 na tampa e 3 na cuba)

• 4 válvulas de ventilação em alumínio (1 na tampa e 3 na cuba)

• 2 grelhas de cozedura

• 2 grelhas de cozedura

• Medidor de briquetes
• Cobertura protectora incluída

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 47 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 105,9 x 50 x 50 cm
Peso líquido do produto: 18 kg
Cartão: 76 x 55 x 55 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
23,58 kg

Referência: 721004

0 077924 004773
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 4

recomendado: 449,00 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Medidor de briquetes
• Cobertura protectora incluída

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 123,2 x 58,4 x 61 cm
Peso líquido do produto: 25 kg
Cartão: 89 x 67 x 67 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
35,38 kg

Referência: 731004

0 077924 009167
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 2

recomendado: 549,00 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI
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GRELH AD ORES A CARVÃO

O topo da gama dos grelhadores a carvão. O prazer de uma cozinha
original com a facilidade de ignição do gás e estabilidade de
temperatura incomparável. Ideal para grelhar em fogo alto e cozinhar
em fogo baixo e lento.

O topo da gama dos grelhadores a carvão. O prazer de uma cozinha
original com a facilidade de ignição do gás e estabilidade de
temperatura incomparável. Ideal para grelhar em fogo alto e cozinhar
em fogo baixo e lento. Equipado com um prático armário lateral.

ANOS

SUMMIT KAMADO S6 GRELHADOR A
CARVÃO Ø 61 CM

ANOS

SUMMIT KAMADO E6 GRELHADOR A
CARVÃO Ø 61 CM

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Construção de aço e acabamento de esmalte de porcelana para

• Construção de aço e acabamento de esmalte de porcelana para

durabilidade

durabilidade

• Isolamento de parede dupla para mudanças de temperatura rápidas e

• Isolamento de parede dupla para mudanças de temperatura rápidas e

precisas

precisas

• O amortecedor de tampa RapidFire aumenta o fluxo de ar para atingir

• O amortecedor de tampa RapidFire aumenta o fluxo de ar para atingir

rapidamente uma alta temperatura

rapidamente uma alta temperatura

• Três grandes rodas giratórias de 7,62cm
• Termômetro de tampa integrado
• Sistema de limpeza One-Touch com grande coletor de cinzas capacidade
• Dobradiça de fácil abertura com gaxeta
• Rack ajustável para defumar em baixa temperatura ou dourar em alta
temperatura
• Suporte móvel integrado

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 61 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 110,7 x 90,7 x 94,7 cm
Peso líquido do produto: 52,84 kg
Cartão: 75 x 93 x 77,5 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
66,23 kg

Referência: 18201004

0 077924 159152
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Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 2

recomendado: 1.299,00 €

• Grelha de cozinha de aço inoxidável Gourmet BBQ System de 61 cm
articulada
• Duas rodas de 20,32cm
• Termômetro de tampa integrado
• Sistema de limpeza One-Touch com grande coletor de cinzas capacidade
• Dobradiça de fácil abertura com gaxeta
• Rack ajustável para defumar em baixa temperatura ou dourar em alta
temperatura
• Suporte móvel integrado

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 61 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 121 x 144 x 89 cm
Peso líquido do produto: 90 kg
Cartão: 87 x 77 x 144 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
101 kg

Referência: 18501104

0 077924 159169
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 2.199,00 €

Até 10 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelador.

articulada

Até 10 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelador.

• Grelha de cozinha de aço inoxidável Gourmet BBQ System de 61 cm

GRELHA DORES A CA RVÃO
RANCH KETTLE GRELHADOR A CARVÃO
Ø 96 CM
A enorme capacidade da área de cozimento do grelhador Ranch® Kettle
Charcoal oferece a possibilidade de hospedar festas que duram o dia
todo. A grande grelha de aço inoxidável tem quase um metro de
diâmetro e é articulada para facilitar a adição de carvão.

ANOS

NOVO

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS
• A cuba e tampa de esmalte de porcelana retêm o calor e são resistente ao
tempo.
• A grelha de aço inoxidável de alta qualidade é articulada para facilitar a
adição de carvão durante o cozimento.
• O suporte da tampa Tuck-Away ™ permite que você deslize a tampa na
lateral da grelha para evitar colocá-la no chão.
espátula e pinças.
• Controle preciso da temperatura graças aos ventiladores ajustáveis.
• A grelha do poço é resistente a altas temperaturas desenvolvido por
combustível.
• O cinzeiro é facilmente removível e permite uma limpeza rápida.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 96 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 107 x 96 x 114 cm
Peso líquido do produto: 65 kg
Cartão: 49 x 108 x 108 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
67 kg

Referência: 60004

0 077924 179747
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 1.699,00 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Ganchos de ferramentas para pendurar utensílios de cozinha, como uma
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ÓTIMO DESIGN NUNCA
TEVE TÃO BOM GOSTO
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Faça comida que nunca imaginou ser possível fazer no seu pátio com o novo SMOKEFIRE a pellets
de madeira, gradiente escurecido. Grelhe a 315 ° C, asse, cozinhe no vapor e até mesmo refogue,
substituindo a grelha de cozedura por grelhas WEBER CRAFTED feitas à medida. E ao defumar peito
ao anoitecer, a iluminação exclusiva da grade sob a tampa permite que tempere e veja a sua comida,
independentemente da hora do dia ou da noite.

Grelhador a pellets de
madeira SMOKEFIRE
EPX4 STEALTH Edition

ANOS

GRELHADORES A PELLETS DE MADEIRA

TADA*
GARANTIA LIMI

Grelhador a pellets de
madeira SMOKEFIRE
EPX6 STEALTH Edition

Os novos grelhadores a pellets de madeira SMOKEFIRE são os
melhores grelhadores de pellets para grelhar, fumar e tudo
o mais numa faixa de temperatura competitiva de 95-315 °
C. Com a estrutura do sistema WEBER CRAFTED Gourmet BBQ
incluída, torna-se possível grelhar, assar, cozer, cozinhar a vapor
e até mesmo refogar. Simplesmente substitua a grelha por
uma variedade de grelhas de ajuste personalizado (vendidas
separadamente) à sua escolha. Como todos os grelhadores
Weber SmokeFire, os novos modelos EPX vêm com a tecnologia
inteligente WEBER CONNECT.

Este é o seu ingrediente secreto para alimentos grelhados na
perfeição. Receba alertas em tempo real sobre a temperatura
dos alimentos, lembretes e notificações para virar e servir no
gralhador ou no smartphone. A iluminação timegrill noturna
embutida ilumina toda a grelha de cozedura para aqueles
grelhados mais tardios ou à noite. Graças a uma grelha superior
adicional, pode desfrutar de um segundo nível de capacidade
para grelhar ainda mais comida grelhada deliciosa.

CONDUZA A JORNADA DOS SEUS CLIENTES DE
PRINCIPIANTE A MESTRE COM ESTES ACESSÓRIOS
ESSENTIAL

Cobertura

Kit de limpeza

Conjunto de
utensílios

Pellets de madeira natural –
mistura da Grill Academy

Luvas para
grelhar Premium

A DVA N C E D

Placa plana

Grelha de cozedura em ferro
fundido e revestimento
esmaltado Weber

* Warranty does not apply to normal wear and tear. See weber.com for details.

Pedra para grelhar
com revestimento
esmaltado Weber

Mesa de apoio
lateral
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GAMA - VI SÃO GERA L
NOVO

SMOKEFIRE EX4 GBS
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SMOKEFIRE EPX4

NOVO

SMOKEFIRE EX6 GBS

SMOKEFIRE EPX6

Todas as dimensões dos grelhadores a pellets SMOKEFIRE são medidas com a tampa fechada.

GRELHADORES A
PELLETS DE MADEIRA
Os grelhadores Weber a pellets de madeira são construídos para fazer tudo. Eles combinam
a conveniência de grelhar a gás com o controle preciso da temperatura que os grelhadores
elétricos oferecem. Tudo isso complementado pelo autêntico sabor a churrasco que você preza
nos grelhadores a carvão. Receba notificações, no grelhador ou no seu smartphone, graças à
assistência passo a passo integrada do Weber Connect. Notifica sobre tudo, desde quando é
hora de virar e servir até uma contagem regressiva de prontidão do alimento.

EM RESUMO
1
Faixa de temperatura de 95-315 ° C – faixa de
temperatura de 95-315 ° C oferece versatilidade para
selar, defumar, assar, cozer e tudo o mais.
2
Smoke Boost – comida com fumo extra - se deseja
ainda mais aquele sabor inconfundível de lenha,
acrescente um pouco de fumo à receita. No início da
cozedura, os pellets vão fumegar e arder entre 75 - 95 °
C, adicionando um sabor extra de fumo aos alimentos.
3
Sistema WEBER CRAFTED Gourmet BBQ – Sistema
para churrasco Gourmet WEBER CRAFTED incluído.
Grelhar, assar, cozer, cozinhar a vapor e até mesmo
refogar alimentos como nunca imaginou ser possível
num grelhador, simplesmente substituindo a grelha por
uma variedade de grelhas personalizadas (vendidas
separadamente) à sua escolha.

1
2
3

4
Barras Flavorizer – as barras Flavorizer são projetadas
para direcionar o calor por toda a área de cozedura e
ajudar a prevenir pontos frios e quentes, o que significa
que toda a refeição cozinha de maneira uniforme. Além
disso, qualquer gotejamento é capturado e evaporado,
criando um impulso incrível de sabor autêntico de
churrasco.
5
Iluminação noturna – A iluminação noturna embutida na
grade ilumina toda a grelha de cozedura para aqueles
que grelham durante a noite.
6
Tecnologia Weber Connect – Receba notificações, no
grelhador ou no smartphone, com Weber Connect, o
assistente passo a passo para grelhados. Notifica sobre
tudo, desde quando é hora de virar e servir até uma
contagem regressiva de prontidão do alimento. Pode até
controlar a temperatura do SmokeFire diretamente do
seu smartphone.

6

4
5
Os recursos listados são específicos
para o modelo SmokeFire EPX6
STEALTH Edition. Os recursos
noutros modelos podem variar. Veja
as descrições dos produtos para
detalhes.
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GRELH AD ORES A PELLETS
SMOKEFIRE EPX4 GRELHADOR A
PELLETS

Concebido para ser o melhor grelhador a pellets de lenha seja qual for o
seu gosto. O novo e inovador grelhador a pellets SmokeFire EX4 GBS é o
único grelhador de que vai necessitar. Versátil é capaz de grelhar os
melhores bifes bem como grelhar costelas devagar e a baixa
temperatura.

Grelhador a pellets de madeira de última geração com tecnologia Weber
Connect. Possibilidades infinitas de cozinhar graças à compatibilidade
do Weber Crafted e à integração do Weber Connect. Simples, fácil de
usar e com um design atraente com acabamentos em preto fosco,
combina o melhor de todos os tipos de churrasqueiras.

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Por funcionar a temperaturas entre os 90 e os 315°C

• Tampa e cuba de porcelana esmaltada: resistente e fácil de limpar.

• Permite gerar elevadas temperaturas para grelhar como baixas e

• Controle eletrônico de temperatura: permite uma temperatura constante

constantes para defumar

na faixa de 93-315 °C.

• A temperatura mantém-se sem que precise de se preocupar

• Motor extra potente: garante um pré-aquecimento rápido e mantém uma

• Equipado com o Weber Connect vai receber notificações no seu telemóvel

temperatura uniforme uma vez que a temperatura é definida.

quando for necessário virar, retirar e servir os alimentos

• Plugue de fulgor de velocidade variável: abastecimento seguro de pellets

• Com sistema de alimentação por gravidade e com sem fim de velocidade
variável
• Um funil com capacidade para 9 kg de pellets
• Com aviso de falta de combustível
• Duas amplas zonas de cozinha
• Barras Flavorizer de aço esmaltadas
• A tampa e a zona de cozinha de esmalte e porcelana evitam a ferrugem,
fissuras ou o desbotar
• Práticas mesas laterais
• Rodas de alta resistência foram concebidas para uma ótima mobilidade

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a pellets
Grelha de cozedura: 45 x 61 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 119 x 109 x 84 cm
Peso líquido do produto: 68 kg
Cartão: 79 x 110 x 76 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
70,3 kg

Referência: 22511049

0 077924 153785
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 1.699,00 €

de madeira de acordo com a temperatura desejada.
• Barras flavorizers em aço inoxidável: as barras flavorizers conferem aos
pratos de churrasco um aroma irresistível.
• Grelha de aço inoxidável compatível com Weber Crafted.
• Weber Connect integrado com display digital para controle de temperatura
detalhada e duas sondas de temperatura.
• O sistema de limpeza transporta as cinzas e gorduras para bandejas de
coleta removíveis para facilitar a limpeza.
• Funil de grande capacidade que contém até 9 kg de pellets o suficiente
para defumar durante todo o dia.
• Design preto fosco - para uma aparência premium
• 4 rodas de borracha de alta resistência projetadas para ótima mobilidade.
• Iluminação da superfície de cozimento - ideal para churrascos no escuro.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a pellets
Grelha de cozedura: 45 x 61 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 119 x 109 x 84 cm
Peso líquido do produto: 68 kg
Cartão: 79 x 110 x 76 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
70,3 kg

Referência: 22611549

0 077924 179617
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 1.899,00 €

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

cinzas entrem na zona de cozinha

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• O sistema Weber Clean Cook queima de forma limpa evitando que as
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NOVO

ANOS

ANOS

SMOKEFIRE EX4 GBS GRELHADOR A
PELLETS

GRELHADORES A PELLETS
SMOKEFIRE EPX6 GRELHADOR A
PELLETS

Concebido para ser o melhor grelhador a pellets de lenha seja qual for o
seu gosto. O novo e inovador grelhador SmokeFire EX6 GBS é o único
grelhador de que vai necessitar. Versátil é capaz de grelhar os melhores
bifes bem como grelhar costelas devagar e a baixa temperatura. Com o
EX6 terá um grelhador capaz de cozinhar para uma multidão!

Grelhador a pellets de madeira de última geração com tecnologia Weber
Connect. Possibilidades infinitas de cozinhar graças à compatibilidade
do Weber Crafted e à integração do Weber Connect. Simples, fácil de
usar e com um design atraente com acabamentos em preto fosco,
combina o melhor de todos os tipos de churrasqueiras.
NOVO

ANOS

ANOS

SMOKEFIRE EX6 GBS GRELHADOR A
PELLETS

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Por funcionar a temperaturas entre os 90 e os 315°C

• Tampa e cuba de porcelana esmaltada: resistente e fácil de limpar.

• Permite gerar elevadas temperaturas para grelhar como baixas e

• Controle eletrônico de temperatura na faixa de 93-315 °C.

constantes para defumar

• Motor extra potente: garante um pré-aquecimento rápido e mantém uma

• A temperatura mantém-se sem que precise de se preocupar

temperatura uniforme uma vez que a temperatura é definida.

• Equipado com o Weber Connect vai receber notificações no seu telemóvel

• Plugue de fulgor de velocidade variável: abastecimento seguro de pellets

quando for necessário virar, retirar e servir os alimentos

de madeira de acordo com a temperatura desejada.

• O sistema de alimentação por gravidade e o sem fim de velocidade
variável
• Um funil com capacidade para 9 kg de pellets
• Com aviso de falta de combustível
• Duas amplas zonas de cozinha
• Barras Flavorizer de aço esmaltadas
• A tampa e a zona de cozinha de esmalte e porcelana evitam a ferrugem,
fissuras ou o desbotar
• Práticas mesas laterais
• As rodas de alta resistência foram concebidas para uma ótima mobilidade

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a pellets
Grelha de cozedura: 45 x 91 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 119 x 140 x 84 cm
Peso líquido do produto: 76 kg
Cartão: 78,5 x 139 x 76,5 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
79,3 kg

Referência: 23511049

0 077924 153822
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 1.999,00 €

• Barras flavorizers em aço inoxidável: as barras flavorizers conferem aos
pratos de churrasco um aroma irresistível.
• Grelha de aço inoxidável compatível com Weber Crafted.
• Weber Connect integrado com display digital e duas sondas de temperatura.
• O sistema de limpeza transporta as cinzas e gorduras para bandejas de
coleta removíveis para facilitar a limpeza.
• Funil de grande capacidade que contém até 9 kg de pellets.
• Sistema de grelha de dois níveis: ter muito mais espaço e poder cozinhar
várias coisas ao mesmo tempo.
• 4 rodas de borracha de alta resistência projetadas para ótima mobilidade.
• Iluminação da superfície de cozimento - ideal para churrascos no escuro.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a pellets
Grelha de cozedura: 45 x 91 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 119 x 140 x 84 cm
Peso líquido do produto: 76 kg
Cartão: 78,5 x 139 x 76,5 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
79,3 kg

Referência: 23611549

0 077924 179600
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 2.199,00 €

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

cinzas entrem na zona de cozinha.

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• O sistema Weber Clean Cook queima de forma limpa evitando que as
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GRELHADORES WEBER
E-POWER A FORMA MAIS
FÁCIL DE GRELHAR

30

GRELHADORES ELÉTRICOS
O Weber e-Power representa todos os nossos grelhadores a eletricidade e tudo o que os acompanha: cozinhar
sem complicações e sem comprometer o sabor. Estes grelhadores oferecem um calor elevado consistente
que os diferencia de um grelhador eléctrico típico e com a tecnologia iGrill, seja integrada no Pulse ou como
complemento da gama Weber Q, a nossa gama eléctrica dá-lhe sempre alimentos cozinhados na perfeição.
PULSE e Weber Q são compactos o suficiente para caber numa pequena varanda. Com componentes removíveis
fáceis de limpar, eles oferecem um desempenho revolucionário e um autêntico sabor culinário. Capacite
os seus clientes a cozinhar de maneira fácil e conveniente com a assistência digital do Weber Connect. O

ANOS

ANOS

churrasco tornou-se o mais simples possível, mesmo em ambiente urbano.

TADA*
GARANTIA LIMI

S
GARANTIA EM TODA

Q 1400

PULSE 2000

CONDUZA A JORNADA DO SEU CLIENTE DE
PRINCIPIANTE A MESTRE COM ESTES
ACESSÓRIOS WEBER Q

CONDUZA A JORNADA DO SEU CLIENTE DE
PRINCIPIANTE A MESTRE COM ESTES
ACESSÓRIOS PULSE

ESSENCIAIS

ESSENCIAIS

Weber Connect
Smart Grilling Hub

Conjunto de
utensílios Premium

Cobertura Premium
para grelhador

Conjunto de
utensílios Premium

A DVA N C E D

Proteção para
assados e grelha

Placa

Cobertura para
grelhador Premium

AS PEÇAS*

Escova para
grelhador

A DVA N C E D

Cesto para
vegetais

Pedra para pizza
premium

* A garantia não se aplica ao desgaste normal. Consulte weber.com para mais informações.

Griddle

Assador de
espeto rotativo
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GAMA - VI SÃO GERA L

WEBER® Q 1400
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WEBER® Q 2400

WEBER® Q 2400

PULSE 1000

Todas as dimensões dos grelhadores elétricos Weber Q e PULSE são medidas com a tampa fechada.

PULSE 2000

PULSE 2000

GRELHADORES
ELÉTRICOS
GRELHADORES WEBER E-POWER - Pulse e Weber Q aprimoram o estilo de vida
moderno e permitem que todos experienciem o futuro do churrasco. Com um design elegante,
o Weber Q elétrico cabe facilmente em qualquer varanda ou terraço, e as restrições de outros
combustíveis na cidade não causarão mais dores de cabeça. A série Pulse oferece um alto
desempenho alimentado a eletricidade com tecnologia inteligente integrada que lhe dará mais
precisão do que nunca.

EM RESUMO

EM RESUMO

Tampa e base - em alumínio fundido leve.

Com as suas zonas de grelha dupla, a série Pulse
2000 permite a confeção em simultâneo de diferentes
alimentos em temperaturas diferentes.

Superfícies de trabalho - alguns modelos vêm
com superfícies de trabalho dobráveis práticas,
proporcionando espaço extra.
Grelha de cozedura em ferro fundido - as nossas
grelhas de ferro fundido com revestimento de
porcelana esmaltada fornecem calor melhor do
que qualquer outro material e oferecem um sabor
autêntico para todos os entusiastas de churrasco.

O controlo preciso da temperatura é fornecido por um
display LED no painel de controlo frontal. Isso garante
uma leitura precisa e correta da temperatura do
interior do seu grelhador.
A tecnologia iGrill integrada dá ainda mais controlo,
monitorizando a sua comida do início até que ela esteja
pronta. Em tempo real, a tecnologia iGrill integrada
transmite a temperatura via Bluetooth* para o
aplicativo Weber iGrill no seu smartphone.

* A palavra e os logotipos Bluetooth são marcas registadas e
propriedade da Bluetooth SIG Inc.
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GRELH AD ORES ELÉCTRICOS

O popular grelhador elétrico Weber® Q1400 é compacto e rápido, sendo
a escolha perfeita no caso de não ser permitido utilizar briquetes ou gás.

O popular grelhador elétrico Weber® Q 2400 é compacto e rápido, sendo
a escolha perfeita no caso de não ser permitido utilizar briquetes ou gás.

ANOS

WEBER® Q 2400 GRELHADOR ELÉCTRICO

ANOS

WEBER® Q 1400 GRELHADOR ELÉCTRICO

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 2,2 Kw

• Potência : 2,2 Kw

• Cuba em alumínio fundido

• Cuba em alumínio fundido

• Tampa em alumínio fundido

• Tampa em alumínio fundido

• Pegas grandes para fácil manuseamento

• Pegas grandes para fácil manuseamento

• 2 grelhas de cozedura em fero fundido

• 2 grelhas de cozedura em aço esmaltado

• Botão de regulação de temperatura

• Botão de regulação de temperatura

• Bandeja de recolha de gorduras

• Bandeja de recolha de gorduras

• Estrutura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro
• Cabo eléctrico: 1,80 m

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador eléctrico
Grelha de cozedura: 43 x 32 cm
Cor: Dark Grey

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 36,8 x 68,6 x 41,9 cm
Peso líquido do produto: 10,12 kg
Cartão: 43 x 68 x 41 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
13,4 kg

Referência: 52020053

0 077924 025815
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Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 12

recomendado: 349,00 €

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Estrutura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro
• Cabo eléctrico: 1,80 m
• Deflector de calor integradado na tampa.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador eléctrico
Grelha de cozedura: 55 x 39 cm
Cor: Dark Grey

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 36,8 x 80 x 49,5 cm
Peso líquido do produto: 17 kg
Cartão: 43 x 83 x 46 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
18,61 kg

Referência: 55020053

0 077924 025020
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 8

recomendado: 499,00 €

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI

GRELHADORES ELÉCTRICOS

O popular grelhador eléctrico Weber® Q 2400 é compacto e rápido,
sendo a escolha perfeita no caso de não ser permitido utilizar briquetes
ou gás.

O Pulse 1000 é o primeiro grelhador Smart que combine tecnología
inteligente e digital de vanguarda para revolucionar o grelhador
tradicional... e isto faz abrir à um mundo novo de infinitas oportunidades
para cozinhar ao ar livre.

ANOS

PULSE 1000

ANOS

WEBER® Q 2400 GRELHADOR ELÉCTRICO
COM STAND

TADA*
GARANTIA LIMI

S
GARANTIA EM TODA

AS PEÇAS*

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência 2.2 kW

• Potência : 1800W

• Cuba em alumínio fundido

• Smart Electric Grill com infinidades de receitas com a app Weber iGrill

• Termômetro integrado na tampa para controlar durante a cozedura

(grátis)

• 2 mesas rebativéis em plástico termoendurecido

• 2 grelhas de cozedura em ferro fundido

• Pegas grandes para fácil manuseamento

• Bandeja de recuperação da gordura

• Grelhas de cozedura de alta resistência em aço fundido esmaltado

• Precisão de control da temperatura com o display LED e termômetro iGrill
no painel frontal

• Estrutura com pés em nylon com ganchos porta-utensílios integrados
• Deflector de calor integradado na tampa
• Cabo eléctrico: 1.80m

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador eléctrico
Grelha de cozedura: 55 x 39 cm
Cor: Dark Grey

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 104,1 x 130,6 x 62,2 cm
Peso líquido do produto: 15,4 kg
Cartão: 43 x 83 x 46 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
23,41 kg

Referência: 55020853

0 077924 025051
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 8

recomendado: 549,00 €

• 1 botão regulador de temperatura
• Tecnologia iGrill incluída - Termômetro que controle a temperatura ao
coração da carne do principio ao fim da cozedura em tempo real no seu
Smartphone ou Tablet
• 1 resistência eléctrica amovível
• Possibilidade conectar até 2 sondas de temperatura (1 incluída)
• Cuba interna em alumínio lavável no lava-louças
• 5 anos de garantia em todas as peças*

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador eléctrico
Grelha de cozedura: 41 x 31 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 33,02 x 60,52 x 53,77 cm
Peso líquido do produto: 12,93 kg
Cartão: 41 x 62,5 x 55 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
19,89 kg

Referência: 81010053

0 077924 060793
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 8

recomendado: 599,00 €

5 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Bandeja de recolha de gorduras

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Botão de regulação de temperatura
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GRELH AD ORES ELÉCTRICOS

O Pulse 2000 é o primeiro grelhador Smart que combine tecnología
inteligente e digital de vanguarda para revolucionar o grelhador
tradicional... e isto faz abrir à um mundo novo de infinitas oportunidades
para cozinhar ao ar livre.

O Pulse 2000 é o primeiro grelhador Smart que combine tecnología
inteligente e digital de vanguarda para revolucionar o grelhador
tradicional... e isto faz abrir à um mundo novo de infinitas oportunidades
para cozinhar ao ar livre.

AS PEÇAS*

S
GARANTIA EM TODA

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 2200W

• Potência : 2200W

• Smart Electric Grill com infinidades de receitas com a iGrill App

• Smart Electric Grill com infinidades de receitas com a app iGrill

• 2 grelhas de cozedura em ferro fundido

• 2 grelhas de cozedura em ferro fundido

• Bandeja de recuperação da gordura

• Bandeja de recuperação da gordura

• Precisão de control da temperatura com o display LED e termômetro iGrill

• Precisão de control da temperatura com o display LED e termômetro iGrill

no painel frontal

no painel frontal

• 2 botões reguladores de temperatura

• 2 botões reguladores de temperatura

• Tecnologia iGrill incluída - Termômetro que controle a temperatura ao

• Tecnologia iGrill incluída - Termômetro que controle a temperatura ao

coração da carne do principio ao fim da cozedura em tempo real no seu

coração da carne do principio ao fim da cozedura em tempo real no seu

Smartphone ou Tablet

Smartphone ou Tablet

• Zona dupla de cozedura : 2 resistências eléctricas independentes e

• 2 Resistências eléctricas independentes e amóviveis

amovíveis

• Possibilidade conectar até 4 sondas de temperatura (2 incluídas)
• Cuba interna em alumínio lavável no lava-louças

• Possibilidade conectar até 4 sondas de temperatura (2 incluídas)

• Carrinho com mesa e suporte-utensilios

• 5 anos de garantia em todas as peças*

• 5 anos de garantía em todas as peças*

Grelhador eléctrico
Grelha de cozedura: 49 x 39 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 38,53 x 70,66 x 60,03 cm
Peso líquido do produto: 17,9 kg
Cartão: 44 x 74 x 61,5 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
25,7 kg

Referência: 82010053

0 077924 060816
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 8

recomendado: 949,00 €

5 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Cuba interna em alumínio lavável no lava-louças

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
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AS PEÇAS*

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador eléctrico
Grelha de cozedura: 49 x 39 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 107,49 x 111,89 x 60,73 cm
Peso líquido do produto: 28,83 kg
Cartão: 71 x 79,5 x 63 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
43,3 kg

Referência: 85010053

0 077924 060823
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 2

recomendado: 1.099,00 €

5 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

S
GARANTIA EM TODA

ANOS

PULSE 2000 COM CARRINHO E MESA

ANOS

PULSE 2000
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GRELHADORES A GÁS
Quer os seus clientes estejam à procura do primeiro grelhador ou os entusiastas experientes do barbecue à procura do
próximo grelhador, um grelhador a gás Weber é a melhor escolha.

ANOS

ANOS

Eles são projetados e construídos para entregar perfeição sempre. As séries Spirit e Genesis 2022 estão disponíveis numa
vasta gama de modelos e oferecem algo para todos. Com recursos opcionais como um queimador lateral adicional, integração
Weber Connect ou o sistema Weber CRAFTED Gourmet BBQ, tudo é possível com estes grelhadores.

TADA*
GARANTIA LIMI

O grelhador inteligente Spirit é o melhor amigo do multitarefas.
Quer esteja a grelhar o jantar enquanto também entretém as
crianças, ou simplesmente distraído com uma conversa, você
nunca terá que se preocupar com o que está a acontecer na
grelha. Quer um bife mal passado? Com assistência passo a passo
para grelhar, receberá alertas quando estiver na temperatura
perfeita para virar e servir. Fique tranquilo, pois com a tecnologia
integrada de grelhados inteligentes, a sua família receberá a
melhor comida que já comeram.

TADA*
GARANTIA LIMI

Apresentamos o grelhador inteligente GENESIS - a maior inovação
de grelhadores em décadas, que cria uma experiência culinária
completa no seu quintal. Asse, leve ao forno, cozinhe ao vapor ou
faça um refogado, substituindo a grelha de cozedura por grelhas
WEBER CRAFTED personalizadas, proporcionando alimentos
inspiradores que nunca imaginou serem possíveis na grelha. E
com a tecnologia inteligente WEBER CONNECT, receberá alertas em
tempo real sobre a temperatura dos alimentos, para que tudo o
que estiver a fazer saia perfeito todas as vezes.

CONDUZA A JORNADA DOS SEUS CLIENTES DE
PRINCIPIANTE A MESTRE COM ESTES ACESSÓRIOS
ESSENTIAL

Cobertura para
grelhador Premium

Kit de limpeza

Tapete de
proteção de chão

Luvas para grelhar
Premium

Kit de utensílios
Premium

A DVA N C E D

Placa plana

Grelha de cozedura em
Pedra para grelhar com
ferro fundido e esmaltado revestimento esmaltado

* A garantia não se aplica ao desgaste normal. Consulte weber.com para mais informações.

Placa
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GAMA – VISÃO GERAL

GO-ANYWHERE

WEBER TRAVELER

WEBER® Q 1000

WEBER® Q 1000

WEBER® Q 1000

WEBER® Q 1000

WEBER® Q 1200

WEBER® Q 1200

WEBER® Q 2000

WEBER® Q 2000

WEBER® Q 2000

WEBER® Q 2000

WEBER® Q 2200

WEBER® Q 2200

WEBER® Q 3000

SPIRIT E-210 CLASSIC

SPIRIT E-220 CLASSIC

SPIRIT E-310 CLASSIC

SPIRIT E-320 CLASSIC

SPIRIT II E-210 GBS

SPIRIT II E-220 GBS

SPIRIT II E-310 GBS

SPIRIT II E-320 GBS

SPIRIT E-215

NOVO

SPIRIT E-315

NOVO

SPIRIT EPX-335 GBS

NOVO

GENESIS® S-335

SPIRIT E-325

SPIRIT EP-335
PREMIUM GBS

NOVO

SPIRIT SPX-335 GBS

NOVO
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SPIRIT EPX-315

NOVO

GENESIS® II E-310 GBS

NOVO

GENESIS® EX-335

GENESIS® EPX-335

SUMMIT® E-670 GBS

SUMMIT® S-670 GBS

NOVO

GENESIS® EPX-435

SPIRIT SP-335
PREMIUM GBS

Todas as dimensões dos grelhadores a gás são medidas com a tampa fechada.

GENESIS® II E-410 GBS

NOVO

GENESIS® E-435

GENESIS® E-325S

NOVO

GENESIS® EX-435

SPIRIT EPX-325 GBS

NOVO

GENESIS® E-335

NOVO

GENESIS® SX-435

GRELHADORES A GÁS
HE RÓ I S D O DI A A DI A - Vem a correr do trabalho para casa. A sua família está com fome

e há pouco tempo, mas não quer alimentá-los com qualquer coisa. Com o apertar de um botão
acende-se o grelhador a gás e fica logo pronta uma deliciosa refeição - com todo a atmosfera e o
sabor que acompanha o churrasco. É muito fácil com aos grelhadores a gás da Weber.

EM RESUMO
1
Sistema WEBER CRAFTED Gourmet BBQ – Sistema
para churrasco Gourmet WEBER CRAFTED incluído.
Grelhar, assar, cozer, cozinhar a vapor e até mesmo
refogar alimentos como nunca imaginou ser possível
num grelhador, simplesmente substituindo a grelha por
uma variedade de grelhas personalizadas (vendidas
separadamente) à sua escolha.
2
WEBER CONNECT – A tecnologia inteligente integrada é
o seu ingrediente secreto para alimentos grelhados na
perfeição.
3
Sear Zone – Grelhe vários bifes de uma vez na zona de
selagem extra grande, para que todos comam aqueles
bifes perfeitamente grelhados ao mesmo tempo.
4
Grelha de cozedura expansível – a grelha de cozedura
superior expansível cria um segundo nível com grande
capacidade de grelhar para que possa executar uma
refeição inteira de uma vez.

1
3

Os recursos listados são específicos
para o modelo Genesis® EX-335. Os
recursos em outros modelos podem
variar. Veja as descrições dos
produtos para detalhes.

5
Mesa extra grande de preparação e serviço – Prepare
o jantar e sirva os aperitivos na rua, onde está a festa,
na mesa extra grande de preparação e serviço. Nela
encaixam-se várias bandejas de serviço e tábuas de
corte, para que tudo esteja ao alcance do braço.
Queimadores – os queimadores de alto desempenho,
e propriedade de Weber, são projetados para produzir
a chama mais eficiente e uniforme para um calor
consistente e preciso e uma ignição confiável.
Barras Flavorizer – as barras Flavorizer são projetadas
para direcionar o calor por toda a área de cozedura e
ajudar a prevenir pontos frios e quentes, o que significa
que toda a refeição cozinha de maneira uniforme. Além
disso, qualquer gotejamento é capturado e evaporado,
criando um impulso incrível de sabor autêntico de
churrasco.
Limpeza fácil – gaste menos tempo a limpar com o novo
e aprimorado sistema de armazenamento de gordura.
Queimador lateral – Salteie os vegetais, ferva o milho
ou aqueça os molhos no queimador lateral.

4
5
2

41

GRELH AD ORES A GÁS

O Go-Anywhere está de volta e tem numerosos fãs. Porquê o GoAnywhere tem tantos fãs? É compacto e fácil de usar. Utilização com
botijas de gás pequenas.

Compacto, eficiente, muito prático e fácil de transportar. O que mais
você poderia pedir de um grelhador portátil? Ideal tanto para acampar
como para um grelhador rápido na varanda.

ANOS

WEBER TRAVELER GRELHADOR A GÁS

ANOS

GO-ANYWHERE GRELHADOR A GÁS

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 2,1 kW

• Potência: 3,8 Kw

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Dobra compacta para espaço mínimo de armazenamento e cabe

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro

facilmente no porta-malas de um carro

• Grelha de cozedura em aço esmaltado

• Grande área para grelhar de 2.065 cm2 para que toda a refeição esteja
pronta para comer ao mesmo tempo
• Intencionalmente projetado para otimizar o uso de gás

• Sistema de bloqueio para o transporte

• Variedade de temperatura baixa a alta grelha de tudo, desde panquecas a

• Botão regulador para a temperatura
• Regulador e mangueira para botija de gas pequena ( norma EN-417) com
ref. 26100 - botija não incluida
• Pode-se adaptar para a utilização com botijas de gás grandes de 6Kg e
13Kg com ref. 8449. (não incluida)

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 41 x 25 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 36,8 x 53,3 x 31 cm
Peso líquido do produto: 5,8 kg
Cartão: 22,5 x 60 x 31,3 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
7,37 kg

Referência: 1141056

0 077924 029226
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Pedido Minímo: 4

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 24

recomendado: 179,99 €

Até 10 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Ignição rápida com sistema piezoeléctrico

filés mal passados
• Fácil de transportar, para que esteja sempre indo aonde você for
• Fechadura automática da tampa
• Configuração e dobra com uma mão
• Estrutura de carrinho resistente
• Grelhas de ferro fundido esmaltadas por porcelana

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 63,5 x 34,3 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 111 x 58 x 35 cm
Peso líquido do produto: 26,2 kg
Cartão: 37 x 57 x 108 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
29,5 kg

Referência: 9010053

0 077924 159282
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 4

recomendado: 499,00 €

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Queimador em aço inoxidável

GRELHADORES A GÁS

O Q®1000 ofrece todas as funcionalidades que você espera de um
grelhador à gás Weber®, e num formato móvel.

O Weber Q 1000 oferece todas as funcionalidades que você espera de
um grelhador à gás Weber®, num formato transportável. Utilização com
botija de gas pequena.

ANOS

WEBER® Q 1000 GRELHADOR A GÁS

ANOS

WEBER® Q 1000 GRELHADOR A GÁS

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• 2,6 Kw

• Potência : 2.6 kW

• Cuba em alumínio fundido

• Cuba e tampa em aluminio fundido

• Tampa em alumínio fundido

• Pegas em nylon com fibra de vidrio e grandes para fácil manuseamento

• Pegas grandes para fácil manuseamento

• 2 grelhas de cozedura em aço esmaltado

• 2 grelhas de cozedura em aço esmaltado

• 1 queimador em inox

• 1 queimador circular em inox regulável

• Botão de regulação de temperatura

• Roda de regulação de temperatura

• Ignição rápida com sistema piezoelétrico

• Encendido rápido com sistema piezoelectrônico e tubo Crossover
• Bandeja amovível com cavidade para a recuperação das gorduras.
• Pegas em nylon reforçado com fibra de vidro
• Distensor para cartucho de gás

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 43 x 32 cm
Cor: Titanium

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 36,8 x 68,6 x 41,9 cm
Peso líquido do produto: 10,37 kg
Cartão: 41 x 70 x 42 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
12,2 kg

Referência: 50060053

0 077924 025723
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 12

recomendado: 329,00 €

Até 5 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Bandeja amóvivel para recuperação das gorduras
• Mangueira + redutor para botija de gas pequena Weber (norma EN-417)
com ref. 26100 - Botija não incluida
• Adaptável para botijas grandes 6 kg e 13 kg com ref. 8449 (não incluida)

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 43 x 32 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 36,8 x 68,6 x 41,9 cm
Peso líquido do produto: 10,37 kg
Cartão: 41 x 70 x 42 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
12,2 kg

Referência: 50010053

0 077924 061745
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 12

recomendado: 329,00 €

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI
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GRELH AD ORES A GÁS

O Weber Q 1000 oferece todas as funcionalidades que você espera de
um grelhador a gás Weber, e num formato móvel. Utilização com botija
de gas pequena.

O Weber Q 1000 oferece todas as funcionalidades que você espera de
um grelhador a gás Weber, e num formato móvel. Utilização com botija
de gas pequena.

ANOS

WEBER® Q 1000 GRELHADOR A GÁS COM
STAND

ANOS

WEBER® Q 1000 GRELHADOR A GÁS COM
STAND

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência: 2,6 Kw

• Potência : 2,6 kW

• Cuba e tampa em alumínio fundido

• Cuba e tampa em aluminio fundido

• Asas largas para facilitar o manuseio

• Pegas grandes e em nylon reforçado com fibra de vidro para fácil
manuseamento
• 2 grelhas de cozedura em aço esmaltado

• Regulador de temperatura

• 1 queimador em inox

• Ignição rápida com sistema piezoeletrônico

• Botão de regulação de temperatura

• Bandeja de recuperação de gordura
• Mangueira de cartucho de gás pequeno Weber + regulador (norma EN417)
• Suporte para porta-utensílios
• Adaptável ao uso de botijões de gás de 6kg e 13kg com ref. 8449 (não
incluído)

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 43 x 32 cm
Cor: Titanium

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
Peso líquido do produto: 12 kg
Cartão: 43 x 68 x 41 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
15,4 kg

Referência: 50060353

0 077924 025747
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Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 12

recomendado: 379,00 €

Até 5 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• 1 queimador de aço inoxidável

• Ignição rápida com sistema piezoelétrico
• Bandeja amóvível para recuperação das gorduras
• Stand com porta-ustensilios
• Mangueira de gás + distensor para botija de gás pequena Weber (norma
EN-417)
• Adáptavel para botijas grandes 6 kg e 13 kg com ref. 8449 (não incluida)

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 43 x 32 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 100,3 x 68,6 x 41,9 cm
Peso líquido do produto: 12 kg
Cartão: 43 x 68 x 41 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
15,4 kg

Referência: 50010353

0 077924 061820
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 8

recomendado: 379,00 €

Até 5 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• 2 grelhas de ferro fundido vitrificado

GRELHADORES A GÁS

Se deseja obter todo o desempenho de um grelhador a gás Weber mas
num desenho mais pequeño : escolha o Weber® Q 1200

Se deseja obter todo o desempenho de um grelhador a gás Weber mas
num desenho mais pequeno : escolhe o Weber® Q1200. Utilização com
botija de gas pequena (não incluida).

ANOS

WEBER® Q 1200 GRELHADOR A GÁS COM
STAND

ANOS

WEBER® Q 1200 GRELHADOR A GÁS

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 2,6 kW

• Potência : 2,8 kW

• Cuba e tampa em alumínio fundido

• Cuba e tampa em aluminio fundido

• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura

• 2 termômetros integrados na tampa para controlar a temperatura durante
a cozedura
• Grelhas de cozedura de alta resistência em aço fundido esmaltado

• 1 queimador circular em inox

• Botão de regulação de temperatura

• Ignição piezoeléctrico

• 1 queimador em inox

• Estrutura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro
• Bandeja de recolha de gorduras
• Manguera + Redutor para cartucho de gas Weber® (norma EN-417)
• Adaptável para botijas de gás grandes 6 kg e 13 kg com ref. 8449
• 2 mesas laterais

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 43 x 32 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 39,4 x 103,9 x 41,9 cm
Peso líquido do produto: 11,28 kg
Cartão: 44,3 x 41,04 x 71,68 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
14,06 kg

Referência: 51010053

0 077924 029776
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 12

recomendado: 329,00 €

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Botão de regulação de temperatura

• Ignição rápida com sistema piezoelétrônico
• Estrutura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro
• Mangueira de gás + distensor para botija de gás pequena Weber (norma
EN-417)
• 2 prateleiras rebatíveis em plástico termoendurecido
• Stand com ganchos porta-ustensilios
• Bandeja de recolha de gorduras
• Adáptavel para botijas grandes 6 kg e 13 kg com ref. 8449 (não incluida)

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 43 x 32 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 102,9 x 103,9 x 41,9 cm
Peso líquido do produto: 13,15 kg
Cartão: 43 x 68 x 41 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
16,4 kg

Referência: 51010353

0 077924 025808
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 12

recomendado: 379,00 €

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Grelhas de cozedura de alta resistência em aço fundido esmaltado
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GRELH AD ORES A GÁS

Se deseja beneficiar de toda a potência de um grelhador à gás Weber®
num formato compacto, não procura mais : o Weber Q®2000 é feito para
si.

Se deseja beneficiar de toda a potência e funcionalidades de um
grelhador a gás Weber num formato compacto, não procure mais : o
Weber Q 2000 é feito para sí.

ANOS

WEBER® Q 2000 GRELHADOR A GÁS

ANOS

WEBER® Q 2000 GRELHADOR A GÁS

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• 3,5 Kw

• Potência : 3,5 kW

• Cuba em alumínio fundido

• Cuba e tampa em aluminio fundido

• Tampa em alumínio fundido

• Pegas grandes e em nylon reforçado com fibra de vidro para fácil

• Queimadores circulares em inox regulável

• 1 queimador em inox

• Roda de regulação de temperatura

• Regulador de temperatura

• 2 superfícies de trabalho pretas rebatíveis com 6 ganchos porta-utensílios
• Bandeja de recolha de gorduras
• Estrutura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 55 x 39 cm
Cor: Titanium

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 36,8 x 130,6 x 49,5 cm
Peso líquido do produto: 15,44 kg
Cartão: 43 x 83 x 46 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
18 kg

Referência: 53060049

0 077924 024917
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 8

recomendado: 429,00 €

Até 5 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• 2 grelhas de cozedura de alta resistência em aço fundido esmaltado

• Encendido rápido com sistema piezoelectrônico e tubo Crossover
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manuseamento

• 2 grelhas de cozedura em aço esmaltado

• Ignição rápida com sistema piezoelétrico
• 2 superficies de trabalho pretas rebatíveis
• Estrutura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro
• Bandeja de recolha de gorduras

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 55 x 39 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 36,8 x 130,6 x 49,5 cm
Peso líquido do produto: 15,44 kg
Cartão: 43 x 83 x 46 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
18 kg

Referência: 53010049

0 077924 063855
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 8

recomendado: 429,00 €

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Pegas grandes para fácil manuseamento

GRELHADORES A GÁS

Todo o potencial de um grelhador a gás Weber em um formato compacto
com a adição de um suporte confortável ...

Todo o potencial de um grelhador a gás Weber em um formato compacto
com a adição de um suporte confortável ...

ANOS

WEBER® Q 2000 GRELHADOR A GÁS COM
STAND

ANOS

WEBER® Q 2000 GRELHADOR A GÁS COM
STAND

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Potência: 3,5 kW

• Potência: 3,5 kW

• Cuba em alumínio fundido

• Cuba em alumínio fundido

• Tampa em alumínio fundido

• Tampa em alumínio fundido

• Asa grande de isolamento térmico

• Asa grande de isolamento térmico

• 2 grelhas de aço fundido esmaltado

• 2 grelhas de aço fundido esmaltado

• Queimador de aço inoxidável

• Queimador de aço inoxidável

• Botão de ajuste de temperatura / gás

• Botão de ajuste de temperatura / gás

• Ignição piezoelétrica
• 2 mesas de plástico termoendurecíveis dobráveis
• Bandeja coletora de gordura
• Quadro de nylon reforçado com fibra de vidro
• Suporte com ganchos de ferramenta integrados

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 55 x 39 cm
Cor: Titanium

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
Peso líquido do produto: 19,5 kg
Cartão: 43 x 83 x 46 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
21,4 kg

Referência: 53060349

0 077924 024948
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 8

recomendado: 429,00 €

Até 5 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Ignição piezoelétrica
• 2 mesas de plástico termoendurecíveis dobráveis
• Bandeja coletora de gordura
• Quadro de nylon reforçado com fibra de vidro
• Suporte com ganchos de ferramenta integrados

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 55 x 39 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 101,6 x 130,6 x 49,5 cm
Peso líquido do produto: 19,5 kg
Cartão: 43 x 83 x 46 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
21,4 kg

Referência: 53010349

0 077924 163302
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 8

recomendado: 479,00 €

Até 5 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI
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GRELH AD ORES A GÁS

Se deseja obter todo o desempenho de um grelhador a gás Weber® mas
num desenho mais pequeno : escolhe o Weber® Q2200

Se deseja obter todo o desempenho de um grelhador a gás Weber mas
num desenho mais pequeno: escolhe o Weber® Q2200.

ANOS

WEBER® Q 2200 GRELHADOR A GÁS COM
STAND

ANOS

WEBER® Q 2200 GRELHADOR A GÁS

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 3.7 Kw

• Potência: 3.7 Kw

• Cuba em alumínio fundido

• Cuba e tampa em aluminio fundido

• Tampa em alumínio fundido

• Termômetro integrado na tampa para controlar durante cozedura

• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura

• 2 prateleiras rebatíveis em plástico termoendurecido

• 2 prateleiras rebatíveis em plástico termoendurecido

• Grelhas de cozedura de alta resistência am aço fundido esmaltado

• 2 grelhas de cozedura de alta resistência em aço fundido esmaltado

• Botão de regulação de temperatura

• Botão de regulação de temperatura

• 1 queimador circular em inox

• 1 queimador em inox
• Ignição com sistema piezoelectrônico
• Bandeja de recolha de gorduras
• Estrutura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 55 x 39 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 39,4 x 130,6 x 49,5 cm
Peso líquido do produto: 15,06 kg
Cartão: 43 x 83 x 46 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
18,95 kg

Referência: 54010049

0 077924 024948
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Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 8

recomendado: 429,00 €

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Bandeja de recolha de gorduras
• Estrutura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro
• Ignição rápida com sistema piezoelectrônico
• Stand com ganchos portautensílios

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 55 x 39 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 104,1 x 130,6 x 49,5 cm
Peso líquido do produto: 18,06 kg
Cartão: 43 x 83 x 46 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
23,8 kg

Referência: 54010349

0 077924 162176
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 8

recomendado: 479,00 €

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI

GRELHADORES A GÁS

Cozinhar ao barbecue como os profissionais: um grelhador a gás
Weber® é a primeira escolha das pessoas que gostam cozinhar
frequentemente.

Começa a festa com o Spirit Classic, o melhor grelhador para toda a
familia.

ANOS

SPIRIT E-210 CLASSIC GRELHADOR A GÁS

ANOS

WEBER® Q 3000 GRELHADOR A GÁS

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 6,36 kW

• Potência : 8.8 kW

• Cuba e tampa em aluminio fundido

• Cuba em alumínio fundido

• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura durante a

• Tampa em alumínio fundido

cozedura

• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura durante a
cozedura
• 2 grelhas de cozedura em aço esmaltado

• Botão de regulação de temperatura

• Grelha de aquecimento 48 X 12 cm

• 2 queimadores em inox
• Ignição rápida com sistema piezoeléctríco
• Bandeja de recolha de gorduras
• Estrutura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro
• Carrinho deluxe integrado com ganchos porta-utensilios integrados

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 63 x 45 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 110,5 x 127,5 x 53,3 cm
Peso líquido do produto: 31,21 kg
Cartão: 52 x 99 x 75 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
36,2 kg

Referência: 56010049

0 077924 064005
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 3

recomendado: 649,00 €

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• 2 grelhas de cozedura de alta resistência em aço fundido esmaltado

• 2 queimadores em inox
• 3 barras Flavorizer
• Acendimento piezoeléctrico
• 2 mesas laterais rebatíveis
• Bandeja de recolha de gorduras
• 4 rodas orientavéis e 2 com sistema de bloqueio

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 52 x 44 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 115,6 x 127 x 61 cm
Peso líquido do produto: 36,01 kg
Cartão: 66 x 81 x 59 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
46,6 kg

Referência: 46010049

5 420100 008839
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 4

recomendado: 599,00 €

Até 10 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• 2 mesas rebativéis de termoplástico
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GRELH AD ORES A GÁS

Comece a festa com o Spirit Classic E-220, um grelhador prático para
pequenos jardins e terraços....

Começa a festa com o Spirit Classic, o melhor grelhador para toda a
familia.

ANOS

SPIRIT E-310 CLASSIC GRELHADOR A GÁS

ANOS

SPIRIT E-220 CLASSIC GRELHADOR A GÁS

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência: 8,8Kw

• 10.6 kW

• Cuba em alumínio fundido

• Cuba em alumínio fundido

• Tampa em aço vitrificado

• Tampa em aço esmaltado

• Termômetro embutido na tampa para monitorar a temperatura durante o

• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura durante a
cozedura
• 2 grelhas de cozedura em aço esmaltado

• 3 barras flavorizer

• Grelha de aquecimento 57 x 12 cm

• Ignição rápida com sistema piezoeletrônico
• 2 queimadores
• Bandeja de recuperação de gordura
• Espaço para garrafa de gás de 6kg
• 1 mesa de trabalho dobrável
• 1 queimador lateral
• 4 rodas direcionáveis, 2 com sistema de bloqueio
• Grelha de aquecimento 48 x 12 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 52 x 44 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 115,6 x 127 x 61 cm
Peso líquido do produto: 46,4 kg
Cartão: 65 x 81 x 59 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
52,6 kg

Referência: 46015049

5 420032 050203
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Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 4

recomendado: 699,00 €

Até 10 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• 2 grelhas de cozimento de aço esmaltado

• 5 barras Flavorizer
• Encendido rápido com sistema piezoeléctrico e tubo Crossover
• 3 queimadores
• Bandeja amovível com recipiente de recolha de gorduras
• Espaço para botija de gás de 6 Kg com oculta botella
• 4 rodas orientáveis e 4 com sistema de bloqueio
• 2 Mesas laterales com 6 ganchos portautensilios

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 60 x 44 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso líquido do produto: 41,23 kg
Cartão: 65 x 81 x 65 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
47,8 kg

Referência: 46410049

5 420100 008860
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 3

recomendado: 749,00 €

Até 10 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

cozimento

GRELHADORES A GÁS

Um verdadeiro grelhador «Original» com grelhas de cozedura Gourmet
BBQ System de ferro fundido e um queimador lateral.

Com 2 queimadores, este grelhador é perfeito para familias que queiram
cozinhar todos os dias. Equipada do sistema GS4, compatível iGrill 3,
grelhas de cozedura GBS - fazer um barbecue é fácil, divertido e
conveniente.

ANOS

SPIRIT II E-210 GBS GRELHADOR A GÁS

ANOS

SPIRIT E-320 CLASSIC GRELHADOR A GÁS

TADA*
GARANTIA LIMI

S
GARANTIA EM TODA

AS PEÇAS*

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 9,36 kW

• Potência : 7.9 kW

• Cuba em alumínio fundido

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Tampa em aço esmaltado

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura durante a

• 2 queimadores
• Barras Flavorizers
• Bandeja de recuperação da gordura removível

• 3 queimadores

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• 5 barras Flavorizer em aço esmaltado
• Ignição piezoeletrônico
• Queimador lateral encastrado de 3,51 kW
• 2 mesas laterais com ganchos porta-utensilios
• Bandeja de recolha de gorduras
• 4 rodas orientavéis e 2 com sistema de bloqueio
• Grelha de aquecimento (57x12 cm)

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 60 x 44 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso líquido do produto: 41,23 kg
Cartão: 65 x 81 x 69 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
47,8 kg

Referência: 46415049

5 420032 050012
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 3

recomendado: 799,00 €

Até 10 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Grelhas de cozedura Gourmet BBQ System em aço esmaltado

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido
• Desenho carro aberto e prateleira para acessórios
• Mesa lateral plegável

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 52 x 44 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 113,0 x 121,9 x 68,6 cm
Peso líquido do produto: 35,45 kg
Cartão: 53 x 73 x 70 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
45,6 kg

Referência: 44010149

0 077924 076749
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 3

recomendado: 549,00 €

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

cozedura
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GRELH AD ORES A GÁS

Com dois queimadores, este grelhador é perfeito para famílias que
querem cozinhar todos os dias. Equipado com o sistema GS4, compatível
com iGrill 3, grelhas de cozedura GBS - fazer um barbecue é fácil,
divertido e conveniente.

Com 3 queimadores, este grelhador é perfeito para familias que queiram
cozinhar todos os dias. Equipada do sistema GS4, compatível iGrill 3,
grelhas de cozedura GBS - fazer um barbecue é fácil, divertido e
conveniente.

AS PEÇAS*

S
GARANTIA EM TODA

CARACTERÍSTICAS

• Potência: 7.9 kW

• Potência : 8.6 kW

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Ignição piezoelêctronico Infinity

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• 2 queimadores

• 3 queimadores

• Barras Flavorizers

• Barras Flavorizers

• Bandeja de recuperação da gordura extraível

• Bandeja de recuperação da gordura

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Grelha de cozedura Gorumet BBQ System de ferro fundido

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

• Desenho carro aberto e estanteria para acessórios

• Desenho carro aberto e estanteria para acessorios

• Mesa lateral plegável

• Mesa lateral plegável

• Queimador lateral

• Grelha de aquecimento

• 10 anos de garantia em todas as peças*

• 10 anos de garantia em todas as peças*

Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 52 x 44 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 113,0 x 121,9 x 68,6 cm
Peso líquido do produto: 38,65 kg
Cartão: 53 x 73 x 70 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
50,1 kg

Referência: 44012149

0 077924 079764
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 3

recomendado: 649,00 €

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
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AS PEÇAS*

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 60 x 44 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 113,0 x 132,1 x 68,6 cm
Peso líquido do produto: 39,67 kg
Cartão: 53,5 x 78 x 74 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
51,9 kg

Referência: 45010149

0 077924 076756
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 3

recomendado: 699,00 €

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

S
GARANTIA EM TODA

ANOS

SPIRIT II E-310 GBS GRELHADOR A GÁS

ANOS

SPIRIT II E-220 GBS GRELHADOR A GÁS

GRELHADORES A GÁS

Com 3 queimadores, este grelhador é perfeito para familias que queiram
cozinhar todos os dias. Equipada do sistema GS4, compatível iGrill 3,
grelhas de cozedura GBS e um queimador lateral - fazer um barbecue é
fácil, divertido e conveniente.

O grelhador a gás de dois queimadores Spirit E-215 foi projetada para
caber em espaços apertados, perfeita para uma varanda ou terraço.
Possui duas prateleiras laterais dobráveis para

apoiar pratos e
temperos, além de ganchos para ferramentas para ter os acessórios de
grelhador sempre à mão.

TADA*
GARANTIA LIMI

AS PEÇAS*

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 8.6 kW

• Potência: 7,7 Kw

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• 2 queimadores de aço inoxidável

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• Grelha de ferro fundido esmaltada durável e fácil de limpar

• 3 queimadores

• Grande área de cozinha

• Barras Flavorizers

• Grelha de aquecimento para manter a comida quente e liberar espaço

• Bandeja de recuperação da gordura extraível

para cozinhar
• Ignição rápida graças ao sistema piezoelétrico e tubo cruzado

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

• Barras flavorizer em aço inoxidável

• Desenho carro aberto e estanteria para acessorios

• Acabamentos de esmalte evitam ferrugem e rachaduras

• Mesa lateral plegável

• 2 mesas laterais dobráveis com ganchos para ferramentas

• Grelha de aquecimento

• Desenho carro fechado - armário para os seus utensilios

• Queimador lateral encastrado de 3.51 kW

• 4 rodas orientáveis, 2 das quais com sistema de bloqueio

• 10 anos de garantia em todas as peças*

• Prática gaveta removível para coleta de gordura

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 60 x 44 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 113,0 x 132,1 x 68,6 cm
Peso líquido do produto: 55,02 kg
Cartão: 52 x 78 x 73 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
56,7 kg

Referência: 45012149

0 077924 079771
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 3

recomendado: 799,00 €

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 52 x 44 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 115,6 x 127 x 61 cm
Peso líquido do produto: 40,4 kg
Cartão: 65,5 x 60 x 82 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
50,4 kg

Referência: 46112249

0 077924 159909
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 4

recomendado: 649,00 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

S
GARANTIA EM TODA

ANOS

SPIRIT E-215 GRELHADOR A GÁS

ANOS

SPIRIT II E-320 GBS GRELHADOR A GÁS
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GRELH AD ORES A GÁS

O grelhador a gás Spirit E-315 possui uma grande área para cozinhar e
duas prateleiras laterais para guardar pratos. Os ganchos para
ferramentas permitem que você tenha sempre os acessórios de
grelhador à mão.

O grelhador a gás Spirit E-315 possui uma grande área para cozinhar e
duas mesas laterais para guardar pratos. Os ganchos para ferramentas
permitem que você tenha sempre os acessórios de grelhador à mão.
Equipado com queimador lateral.

ANOS

SPIRIT E-325 GRELHADOR A GÁS

ANOS

SPIRIT E-315 GRELHADOR A GÁS

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência: 9,3 Kw

• Potência: 9,3 Kw

• 3 queimadores de aço inoxidável

• 3 queimadores de aço inoxidável

• Grelha de ferro fundido esmaltada durável e fácil de limpar

• Grelha de ferro fundido esmaltada durável e fácil de limpar

• Grande área de cozinha

• Grande área de cozinha

• Grelha de aquecimento para manter a comida quente e liberar espaço na

• Grelha de aquecimento para manter a comida quente e liberar espaço na

prateleira de cozinha

prateleira de cozinha

• Acabamentos de esmalte evitam ferrugem e rachaduras
• Duas mesas laterais dobráveis com ganchos para ferramentas
• Desenho carro fechado - armário para os seus utensilios
• 4 rodas orientáveis, 2 das quais com sistema de bloqueio
• Prática gaveta removível para coleta de gordura

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 60 x 44 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso líquido do produto: 44,59 kg
Cartão: 65 x 81 x 65 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
56,56 kg

Referência: 46512249

0 077924 160615
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Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 3

recomendado: 799,00 €

• Ignição rápida graças ao sistema piezoelétrico e tubo cruzado
• Barras flavorizer em aço inoxidável
• Acabamentos de esmalte evitam ferrugem e rachaduras
• 2 mesas laterais dobráveis com ganchos para ferramentas
• Desenho carro fechado - armário para os seus utensilios
• 4 rodas orientáveis, 2 das quais com sistema de bloqueio
• Prática gaveta removível para coleta de gordura

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 60 x 44 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso líquido do produto: 45,6 kg
Cartão: 65 x 81 x 65 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
55,6 kg

Referência: 46712249

0 077924 160639
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 3

recomendado: 899,00 €

Até 10 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Barras flavorizer em aço inoxidável

Até 10 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Ignição rápida graças ao sistema piezoelétrico e tubo cruzado

GRELHADORES A GÁS

Explore o mundo do churrasco com este modelo premium de três
queimadores. Top de linha na linha Spirit, possui gabinete fechado,
grade GBS versátil, queimador lateral e proteção do cilindro.
Aprimorado com a Sear Station integrada no queimador, você poderá
cozinhar o bife perfeito com maior facilidade.

Explore o mundo do churrasco com este modelo premium de três
queimadores de aço inoxidável. Top de linha na linha Spirit, possui
gabinete fechado, grelha GBS versátil, queimador lateral e proteção do
cilindro. Aprimorado com a Sear Station do queimador embutida, você
poderá cozinhar o bife perfeito com a maior facilidade.
ANOS

SPIRIT SP-335 PREMIUM GBS
GRELHADOR A GÁS

ANOS

SPIRIT EP-335 PREMIUM GBS
GRELHADOR A GÁS

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência: 11,6 kW

• Potência: 11,6 kW

• Ignição piezoelétrica com tubo cruzado para garantir a ignição rápido de

• Ignição piezoelétrica com tubo cruzado para garantir a ignição rápido de

todos os queimadores

todos os queimadores

• 3 queimadores para distribuição ideal de calor

• 3 queimadores para distribuição ideal de calor

• Sear Station integrada

• Sear Station integrada

• Barras flavorizer capturam sucos quentes de cozinha e adicionam um

• Barras flavorizer capturam sucos quentes de cozinha e adicionam um

temperatura e alça da tampa de aço inoxidável
• Grelha de cozimento GBS em aço inoxidável
• Gabinete com porta e perfis pretos, ideal para guardar todos acessórios
• Ganchos de ferramentas frontais para manter todas as ferramentas
disponíveis
• Grelha de aquecimento para manter a comida pronta quente enquanto
cozinha na grelha (57 x 12 cm)
• Queimador lateral (3,5 Kw)
• Painel de proteção da garrafa de gás para aprimorar o design do grelhador
• Botões de ajuste do queimador metálico

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 60 x 44 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso líquido do produto: 56,56 kg
Cartão: 65 x 81 x 65 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
66,14 kg

Referência: 46812249

0 077924 147524
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 3

recomendado: 1.049,00 €

• Tampa de aço inoxidável com termômetro para fácil controle de
temperatura e alça da tampa de aço inoxidável
• Grelha de cozimento GBS em aço inoxidável
• Gabinete com porta e perfis pretos, ideal para guardar todos acessórios
• Ganchos de ferramentas frontais para manter todas as ferramentas
disponíveis
• Grelha de aquecimento para manter a comida pronta quente enquanto
cozinha na grelha (57 x 12 cm)
• Queimador lateral (3,5 Kw)
• Painel de proteção da garrafa de gás para aprimorar o design do grelhador
• Botões de ajuste do queimador metálico

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 60 x 44 cm
Cor: Stainless Steel

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso líquido do produto: 56,56 kg
Cartão: 65 x 81 x 65 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
58 kg

Referência: 46802349

0 077924 147531
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 3

recomendado: 1.149,00 €

Até 10 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

sabor defumado à sua comida
Até 10 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

sabor defumado à sua comida
• Tampa de aço esmaltado com termômetro para fácil controle de
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GRELH AD ORES A GÁS
SPIRIT EPX-325 GBS GRELHADOR A GÁS

Improvisar um churrasco com amigos ou família nunca foi tão fácil. Os
grelhadores da série EX integram o sistema digital Weber Connect em
todos os modelos para controle de temperatura constante e guias de
cozimento passo a passo. Este modelo está equipado com um prático
armário fechado.

O Spirit Premium EPX-325 possui o assistente digital Weber Connect
integrado, 3 queimadores, grande área de cozimento e queimador
lateral. Os ganchos para ferramentas permitem que você tenha sempre
os acessórios de churrasco à mão. Equipado com armário fechado para
guardar todos os acessórios de churrasco.

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência: 9,4 Kw

• Potência: 9,4 Kw

• Tecnologia Weber Connect Smart grilling integrada

• Ignição piezoelétrica com tubo crossover para garantir a ignição rápido de

• Amplia área de cozinha (3400 cm2 no total)

todos os queimadores

• 3 queimadores com ignição piezoeletrônica e tubo crossover para garantir

• 3 queimadores para distribuição ideal de calor

a rápida ignição de todos os queimadores

• Queimador lateral de 3,5 kW: para preparar acompanhamentos e molhos

• Grelha de cozinha em ferro fundido esmaltado

diretamente no grelhador

• Barras flavorizers que protegem os queimadores e dão pratos aos grelhe
um aroma irresistível
• Tampa esmaltada
• 1 sonda para alimentos incluída
• Prático armário fechado

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 60 x 44 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso líquido do produto: 46,6 kg
Cartão: 64,3 x 64,8 x 81,3 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
53,5 kg

Referência: 46512549

0 077924 162428
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 3

recomendado: 999,00 €

• Barras flavorizers capturam sucos de cozimento escaldantes e adicionam
um sabor defumado à sua comida
• Tampa de esmalte - durável e fácil de limpar
• Grelha GBS em ferro fundido esmaltado: permite a utilização de todos
Inserções GBS
• Grelha de aquecimento (56 x 12 cm)
• Painel de proteção para a botija de gás
• Pega da tampa em aço inoxidável, puxadores metálicos, moldura lacada a
preto com armário fechado (dianteiro e traseiro)
• 4 rodas giratórias com função de parada para facilitar o movimento
• Mesa lateral fixa com dois ganchos cromados para ferramentas
• Weber Connect integrado com display digital para controle de temperatura
detalhada

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 61 x 45 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
Peso líquido do produto: 43,2 kg
Cartão: 65 x 81 x 65 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
53,5 kg

Referência: 46713749

0 077924 177774
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 1.099,00 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

na grelha de cozinha

Até 10 anos na garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não furragem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Prateleira de aquecimento para manter a comida quente e liberar espaço

56

NOVO

ANOS

ANOS

SPIRIT EPX-315 GRELHADOR A GÁS

GRELHADORES A GÁS
SPIRIT EPX-335 GBS GRELHADOR A GÁS

SPIRIT SPX-335 GBS GRELHADOR A GÁS

O Spirit Premium EPX-325 possui o assistente digital Weber Connect
integrado, 3 queimadores, grande área de cozimento e queimador
lateral e Sear Station. Os ganchos para ferramentas permitem que você
tenha sempre os acessórios de churrasco à mão. Equipado com armário
fechado para guardar todos os acessórios de churrasco.

O Spirit Premium SPX-335 tem o assistente digital Weber Connect
integrado, 3 queimadores, uma grande área de cozinha, queimador lateral e
Sear station. Os ganchos para ferramentas permitem que você tenha
sempre os acessórios de churrasco à mão. Equipado com armário fechado
para guardar todos os acessórios de churrasco e design em aço inoxidável.
NOVO

ANOS

ANOS

NOVO

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência: 9,4 Kw

• Potência: 9,4 Kw

• Ignição piezoelétrica com tubo crossover para garantir a ignição rápido de

• Ignição piezoelétrica com tubo crossover para garantir a ignição rápido de

todos os queimadores

todos os queimadores

• 3 queimadores para distribuição ideal de calor e Sear station

• 3 queimadores para distribuição ideal de calor e Sear station

• Queimador lateral de 3,5 kW: para preparar acompanhamentos e molhos

• Queimador lateral de 3,5 kW: para preparar acompanhamentos e molhos

diretamente no grelhador

diretamente no grelhador

• Tampa de esmalte - durável e fácil de limpar
• Grelha GBS em ferro fundido esmaltado: permite a utilização de todos
Inserções GBS
• Grelha de aquecimento (56 x 12 cm)
• Painel de proteção para a botija de gás
• Pega da tampa em aço inoxidável, puxadores metálicos, moldura lacada a
preto com armário fechado (dianteiro e traseiro)
• 4 rodas giratórias com função de parada para facilitar o movimento
• Mesa lateral fixa com dois ganchos cromados para ferramentas
• Weber Connect integrado com display digital para controle de temperatura
detalhada

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 61 x 45 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
Peso líquido do produto: 43,2 kg
Cartão: 65 x 81 x 65 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
53,5 kg

Referência: 46813749

0 077924 177873
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 1.199,00 €

• Barras flavorizers capturam sucos de cozimento escaldantes e adicionam
um sabor defumado à sua comida
• Tampa em aço inoxidável - durável e fácil de limpar
• Grelha GBS em ferro fundido esmaltado: permite a utilização de todos
Inserções GBS
• Grelha de aquecimento (56 x 12 cm)
• Painel de proteção para a botija de gás
• Pega da tampa em aço inoxidável, puxadores metálicos, moldura lacada a
preto com armário fechado (dianteiro e traseiro)
• 4 rodas giratórias com função de parada para facilitar o movimento
• Mesa lateral fixa com dois ganchos cromados para ferramentas
• Weber Connect integrado com display digital para controle de temperatura
detalhada

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 61 x 45 cm
Cor: Stainless steel

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
Peso líquido do produto: 43,2 kg
Cartão: 65 x 81 x 65 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
53,5 kg

Referência: 46803749

0 077924 178016
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 1.299,00 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

um sabor defumado à sua comida

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Barras flavorizers capturam sucos de cozimento escaldantes e adicionam
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GRELH AD ORES A GÁS

Esta é a resposta à pergunta que se repete todos os dias: “o que é o
jantar?” Reúna a sua família à volta do grelhador e acenda as chamas.
Deixe o sistema GS4 assumir a liderança, enquanto você se concentra
no que é realmente importante – tempo de qualidade com as pessoas
que ama no seu jardim.

Esta é a resposta à pergunta que se repete todos os dias: “o que é o
jantar?” Reúna a sua família à volta do grelhador e acenda as chamas.
Deixe o sistema GS4 assumir a liderança, enquanto você se concentra
no que é realmente importante – tempo de qualidade com as pessoas
que ama no seu jardim.

AS PEÇAS*

S
GARANTIA EM TODA

CARACTERÍSTICAS

• Potencia : 11,4 kW

• Potência : 14,1 kW

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• 3 queimadores

• 4 queimadores

• Barras Flavorizers

• Barras Flavorizers

• Bandeja de recuperação da gordura extraível

• Bandeja de recuperação da gordura extraível

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

• Desenho carro aberto e estanteria para acessórios

• Desenho carro aberto e prateleira para acessórios

• Espaço para botija de gás

• Espaço para botija de gás

• 6 ganchos porta-utensilios

• 6 ganchos suporte-utensilios

• Grelha de aquecimento

• Grelha de aquecimento

• 10 anos de garantia em todas as peças*

• 10 anos de garantia em todas as peças*

Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 68 x 48 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 119,38 x 144,78 x 73,66 cm
Peso líquido do produto: 56,82 kg
Cartão: 61 x 88,5 x 83 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
76,4 kg

Referência: 61011149

0 077924 085772
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 2

recomendado: 1.149,00 €

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
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AS PEÇAS*

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 86 x 48 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 119,38 x 165,1 x 73,66 cm
Peso líquido do produto: 69,11 kg
Cartão: 66 x 102 x 83 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
84,2 kg

Referência: 62011149

0 077924 085802
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 2

recomendado: 1.549,00 €

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

S
GARANTIA EM TODA

ANOS

GENESIS® II E-410 GBS GRELHADOR A GÁS

ANOS

GENESIS® II E-310 GBS GRELHADOR A GÁS

GRELHADORES A GÁS
GENESIS® E-325S GRELHADOR A GÁS

GENESIS® E-335 GRELHADOR A GÁS

Um grelhador de desempenho superior com três queimadores e uma
área Sear Station para aquecimento extra. Design atraente e
acabamentos premium. Prateleiras laterais grandes e armário fechado
para guardar acessórios de churrasco.

Um grelhador de desempenho superior com três queimadores e uma
área Sear Station para aquecimento extra e um queimador lateral.
Design atraente e acabamentos premium. Prateleiras laterais grandes e
armário fechado para guardar acessórios de churrasco.

NOVO

ANOS

ANOS

NOVO

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência: 15,2 Kw

• Potência: 15,2 Kw

• 3 queimadores de alto desempenho e Sear Station para aquecimento extra

• 3 queimadores de alto desempenho e Sear Station para aquecimento extra

• Grelha de ferro fundido de esmalte de porcelana compatível com Weber

• Queimador lateral

Crafted para infinitos modos de cozimento

• Grelha de ferro fundido de esmalte de porcelana compatível com Weber

• Barras flavorizers de aço inoxidável para dar aos pratos um aroma

Crafted para infinitos modos de cozimento

irresistível

• Barras flavorizers de aço inoxidável para dar aos pratos um aroma

• Tampa esmaltada com termômetro integrado na tampa: para controle de
temperatura ideal
• Prateleira lateral ampla com ganchos para ferramentas
• 4 rodas giratórias e traváveis para fácil manuseio
• Alça da tampa em aço inoxidável, botões de ajuste em metálico
• Estrutura lacada a preto com armário fechado (dianteiro e traseiro)
• Compartimento lateral para acessórios

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 68 x 48 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 122 x 156 x 69 cm
Peso líquido do produto: 68,00 kg
Cartão: 66,00 x 77,50 x 92,00 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
83,50 kg

Referência: 35310049

0 077924 174902
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 1.449,00 €

irresistível
• Grelha interna dobrável (65 x 27cm) que aumenta a superfície útil do
grelhador
• Tampa esmaltada com termômetro integrado na tampa: para controle de
temperatura ideal
• Prateleira lateral ampla com ganchos para ferramentas
• 4 rodas giratórias e traváveis para fácil manuseio
• Alça da tampa em aço inoxidável, botões de ajuste em metálico
• Estrutura lacada a preto com armário fechado (dianteiro e traseiro)
• Compartimento lateral para acessórios

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 68 x 48 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 122 x 156 x 69 cm
Peso líquido do produto: 78,00 kg
Cartão: 66,00 x 77,50 x 109,00 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
97,00 kg

Referência: 35410049

0 077924 175114
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 1.699,00 €

Até 12 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

grelhador

Até 12 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Grelha interna dobrável (65 x 27cm) que aumenta a superfície útil do
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GRELH AD ORES A GÁS
GENESIS® S-335 GRELHADOR A GÁS

GENESIS® EX-335 GRELHADOR A GÁS

Um grelhador de desempenho superior com três queimadores e uma
área Sear Station para aquecimento extra e um queimador lateral.
Design em aço inoxidável e acabamentos premium. Prateleiras laterais
grandes e armário fechado para guardar acessórios de churrasco.

Um grelhador de desempenho superior com tres queimadores, Sear
station e queimador lateral. Tecnologia Weber Connect integrada com
guias de culinária passo a passo. Design atraente e acabamentos
premium. Prateleiras laterais grandes, armário fechado e
compartimento lateral para guardar acessórios.

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência: 15,2 Kw

• Potência: 15,2 Kw

• 3 queimadores de alto desempenho e Sear Station para aquecimento extra

• 3 queimadores de alto desempenho e Sear Station para aquecimento extra

• Queimador lateral

• Queimador lateral

• Grelha de ferro fundido de esmalte de porcelana compatível com Weber

• Grelha de ferro fundido de esmalte de porcelana compatível com Weber

Crafted para infinitos modos de cozimento

Crafted para infinitos modos de cozimento

• Barras flavorizers de aço inoxidável para dar aos pratos um aroma

• Barras flavorizers de aço inoxidável para dar aos pratos um aroma

grelhador
• Tampa em aço inoxidável com termômetro integrado na tampa: para
controle de temperatura ideal
• Prateleira lateral ampla com ganchos para ferramentas
• 4 rodas giratórias e traváveis para fácil manuseio
• Alça da tampa em aço inoxidável, botões de ajuste em metálico
• Estrutura em lacado preto e corpo em aço inoxidável com gabinete
fechado (frente e verso)
• Compartimento lateral para acessórios

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 68 x 48 cm
Cor: Stainless steel

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 122 x 156 x 69 cm
Peso líquido do produto: 78,00 kg
Cartão: 66,00 x 77,50 x 109,00 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
97,00 kg

Referência: 35400049

0 077924 175251
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 1.799,00 €

• Grelha interna dobrável (65 x 27cm) que aumenta a superfície útil do
grelhador
• Assistente digital integrado Weber Connect para controle preciso da
temperatura e guias de culinária passo a passo
• Tampa esmaltada e acabamentos em aço inoxidável
• Prateleira lateral ampla com ganchos para ferramentas
• 4 rodas giratórias e traváveis para fácil manuseio
• Alça da tampa em aço inoxidável, botões de ajuste em metálico
• Estrutura lacada a preto com armário fechado (dianteiro e traseiro)
• Compartimento lateral para acessórios

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 68 x 48 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 122 x 156 x 69 cm
Peso líquido do produto: 78,00 kg
Cartão: 66,00 x 77,50 x 109,00 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
97,00 kg

Referência: 35610049

0 077924 175855
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 1.999,00 €

Até 12 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

irresistível
Até 12 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

irresistível
• Grelha interna dobrável (65 x 27cm) que aumenta a superfície útil do
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NOVO

ANOS

ANOS

NOVO

GRELHADORES A GÁS
GENESIS® EPX-335 GRELHADOR A GÁS

GENESIS® E-435 GRELHADOR A GÁS

Um grelhador de desempenho superior com tres queimadores, Sear
station e queimador lateral. Tecnologia Weber Connect integrada com
guias de culinária passo a passo. Design atraente e acabamentos
premium. Prateleiras laterais grandes, armário fechado e compartimento
lateral para guardar acessórios. Iluminação da zona de cozinhar e botões.

Um grelhador de desempenho superior com quatro queimadores e uma
área Sear Station para aquecimento extra e um queimador lateral.
Design atraente e acabamentos premium. Prateleiras laterais grandes e
armário fechado para guardar acessórios de churrasco.

NOVO

ANOS

ANOS

NOVO

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência: 15,2 Kw

• Potência: 17,5 Kw

• 3 queimadores de alto desempenho e Sear Station para aquecimento extra

• 4 queimadores de alto desempenho e Sear Station para aquecimento extra

• Queimador lateral

• Queimador lateral

• Grelha de ferro fundido em esmalte de porcelana compatível com Weber

• Grelha de ferro fundido de esmalte de porcelana compatível com Weber

Crafted para infinitos modos de cozimento

Crafted para infinitos modos de cozimento

• Barras flavorizers de aço inoxidável para dar aos pratos um aroma

• Barras flavorizers de aço inoxidável para dar aos pratos um aroma

grelhado
• Assistente digital integrado Weber Connect para controle preciso da
temperatura e guias de culinária passo a passo
• Tampa esmaltada e acabamentos em aço inoxidável
• Prateleira lateral ampla com ganchos para ferramentas
• 4 rodas giratórias e traváveis para fácil manuseio
• Alça da tampa em aço inoxidável, botões de ajuste em metálico
• Estrutura lacada a preto com armário fechado (dianteiro e traseiro)
• Compartimento lateral para acessórios
• Iluminação automática da zona de cozinhar e botões iluminados

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 68 x 48 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 122 x 156 x 69 cm
Peso líquido do produto: 78,00 kg
Cartão: 66,00 x 77,50 x 109,00 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
97,00 kg

Referência: 35810049

0 077924 176517
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 2.149,00 €

• Grelha interna dobrável (65 x 27cm) que aumenta a superfície útil do
grelhador
• Tampa esmaltada com termômetro integrado na tampa: para controle de
temperatura ideal
• Prateleira lateral ampla com ganchos para ferramentas
• 4 rodas giratórias e traváveis para fácil manuseio
• Alça da tampa em aço inoxidável, botões de ajuste em metálico
• Estrutura lacada a preto com armário fechado (dianteiro e traseiro)
• Compartimento lateral para acessórios

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 86 x 48 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 122 x 174 x 69 cm
Peso líquido do produto: 89,00 kg
Cartão: 66,00 x 91,00 x 115,00 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
112,00 kg

Referência: 36410049

0 077924 175404
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 1.999,00 €

Até 12 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

irresistível
Até 12 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

irresistível
• Grelha interna dobrável (65 x 27cm) que aumenta a superfície útil do
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GRELH AD ORES A GÁS
GENESIS® EX-435 GRELHADOR A GÁS

GENESIS® SX-435 GRELHADOR A GÁS

Um grelhador de desempenho superior com quatro queimadores, Sear
station e queimador lateral. Tecnologia Weber Connect integrada com
guias de culinária passo a passo. Design atraente e acabamentos
premium. Prateleiras laterais grandes, armário fechado e
compartimento lateral para guardar acessórios.

Um grelhador de desempenho superior com quatro queimadores, Sear
station e queimador lateral. Tecnologia Weber Connect integrada com
guias de culinária passo a passo. Design em aço inoxidável e
acabamentos premium. Prateleiras laterais grandes, armário fechado e
compartimento lateral para guardar acessórios.

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência: 17,5 Kw

• Potência: 17,5 Kw

• 4 queimadores de alto desempenho e Sear Station para aquecimento extra

• 4 queimadores de alto desempenho e Sear Station para aquecimento extra

• Queimador lateral

• Queimador lateral

• Grelha de ferro fundido de esmalte de porcelana compatível com Weber

• Grelha de ferro fundido de esmalte de porcelana compatível com Weber

Crafted para infinitos modos de cozimento

Crafted para infinitos modos de cozimento

• Barras flavorizers de aço inoxidável para dar aos pratos um aroma

• Barras flavorizers de aço inoxidável para dar aos pratos um aroma

grelhador
• Assistente digital integrado Weber Connect para controle preciso da
temperatura e guias de culinária passo a passo
• Tampa esmaltada e acabamentos em aço inoxidável
• Prateleira lateral ampla com ganchos para ferramentas
• 4 rodas giratórias e traváveis para fácil manuseio
• Alça da tampa em aço inoxidável, botões de ajuste em metálico
• Estrutura lacada a preto com armário fechado (dianteiro e traseiro)
• Compartimento lateral para acessórios

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 86 x 48 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 122 x 174 x 69 cm
Peso líquido do produto: 89,00 kg
Cartão: 66,00 x 91,00 x 115,00 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
112,00 kg

Referência: 36610049

0 077924 176111
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 2.299,00 €

• Grelha interna dobrável (65 x 27cm) que aumenta a superfície útil do
grelhador
• Assistente digital integrado Weber Connect para controle preciso da
temperatura e guias de culinária passo a passo
• Tampa em aço inoxidável e acabamentos em preto
• Prateleira lateral ampla com ganchos para ferramentas
• 4 rodas giratórias e traváveis para fácil manuseio
• Alça da tampa em aço inoxidável, botões de ajuste em metálico
• Estrutura em lacado preto e corpo em aço inoxidável com gabinete
fechado (frente e verso)
• Compartimento lateral para acessórios

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 86 x 48 cm
Cor: Stainless steel

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 122 x 174 x 69 cm
Peso líquido do produto: 89,00 kg
Cartão: 66,00 x 91,00 x 115,00 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
112,00 kg

Referência: 36600049

0 077924 176395
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 2.399,00 €

Até 12 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

irresistível
Até 12 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

irresistível
• Grelha interna dobrável (65 x 27cm) que aumenta a superfície útil do
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NOVO

ANOS

ANOS

NOVO

GRELHADORES A GÁS
GENESIS® EPX-435 GRELHADOR A GÁS

SUMMIT® E-670 GBS GRELHADOR A GÁS

Um grelhador de desempenho superior com quatro queimadores, Sear
station e queimador lateral. Tecnologia Weber Connect integrada com
guias de culinária passo a passo. Design atraente e acabamentos
premium. Prateleiras laterais grandes, armário fechado e compartimento
lateral para guardar acessórios. Iluminação da zona de cozinhar e botões.

O alta da gama dos grelhadores a gás Weber. Com 6 queimadores, este
grelhador a gás lhe ajudarà a tirar o melhor partido da vida ao ar livre!

ANOS

ANOS

NOVO

TADA*
GARANTIA LIMI

S
GARANTIA EM TODA

AS PEÇAS*

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência: 17,5 Kw

• Potência : 17.6 kW

• 4 queimadores de alto desempenho e Sear Station para aquecimento extra

• Cuba em alumínio fundido

• Queimador lateral

• Tampa em aço esmaltado

• Grelha de ferro fundido em esmalte de porcelana compatível com Weber

• Termômetro integrado

Crafted para infinitos modos de cozimento

• 3 grelhas de cozedura em inox Gourmet BBQ System

• Barras flavorizers de aço inoxidável para dar aos pratos um aroma

• Grelha de aquecimento 90x13 cm
• 6 queimadores em inox com sistema de acendimento automático

• Assistente digital integrado Weber Connect para controle preciso da
temperatura e guias de culinária passo a passo
• Tampa esmaltada e acabamentos em aço inoxidável
• Prateleira lateral ampla com ganchos para ferramentas
• 4 rodas giratórias e traváveis para fácil manuseio
• Alça da tampa em aço inoxidável, botões de ajuste em metálico
• Estrutura lacada a preto com armário fechado (dianteiro e traseiro)
• Compartimento lateral para acessórios
• Iluminação automática da zona de cozinhar e botões iluminados

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 86 x 48 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 122 x 174 x 69 cm
Peso líquido do produto: 89,00 kg
Cartão: 66,00 x 91,00 x 115,00 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
112,00 kg

Referência: 36810049

0 077924 176654
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 2.449,00 €

• 12 barras Flavorizer em inox
• Fumeiro em inox com queimador específico de 2,3 kW
• Assador motorizado com queimador infravermelho de 3,1 kW
• 2 lâmpadas + Armário
• Queimador lateral integrado de 3,5 kW
• 2 prateleiras rebatíveis em plástico termoendurecido
• Bandeja amovível com recipiente de recolha de gorduras
• 4 rodízios orientáveis, 2 com sistema de bloqueio

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 80 x 49 cm
Cor: Black

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 128,3 x 188,2 x 67,3 cm
Peso líquido do produto: 111,26 kg
Cartão: 132,08 x 77,47 x 119,38 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
133,8 kg

Referência: 7371049

5 420100 008143
Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 3.699,00 €

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

grelhador

Até 12 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

irresistível
• Grelha interna dobrável (65 x 27cm) que aumenta a superfície útil do
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GRELH AD ORES A GÁS
SUMMIT® S-670 GBS GRELHADOR A GÁS

ANOS

O alta da gama dos grelhadores a gás Weber. Com 6 queimadores, este
grelhador a gás lhe ajudarà a tirar o melhor partido da vida ao ar livre!

S
GARANTIA EM TODA

AS PEÇAS*

CARACTERÍSTICAS
• Potência : 17.6 kW
• Cuba em alumínio fundido
• Tampa em inox
• Termômetro integrado
• 3 grelhas de cozedura em inox Gourmet BBQ System
• Grelha de aquecimento 90x13 cm
• 12 barras Flavorizer em inox
• Fumeiro em inox com queimador específico de 2,3 kW
• Assador motorizado com queimador infravermelho de 3,1 kW
• 2 lâmpadas + Armário
• Queimador lateral integrado de 3,5 kW
• 2 prateleiras rebatíveis em plástico termoendurecido
• Bandeja amovível com recipiente de recolha de gorduras
• 4 rodízios orientáveis, 2 com sistema de bloqueio

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 80 x 49 cm
Cor: Stainless steel

DIMENSÕES A X L X P
Produto: 128,3 x 188,2 x 67,3 cm
Peso líquido do produto: 108,86 kg
Cartão: 132,5 x 115 x 76 cm
Peso do produto (incl. embalagem):
134,2 kg

Referência: 7370049

5 420100 008136
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Pedido Minímo: 1

Preço de venda ao público

Unidades por pálete: 1

recomendado: 4.199,00 €

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• 6 queimadores em inox com sistema de acendimento automático
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AT INJA T O D O O PO TEN CIA L C O M O S AC ES S Ó R I O S W E B E R

Pellets de madeira
natural – macieira

Mesa lateral

Pellets de madeira
natural – mistura da Grill
Academy

Pellets de madeira
natural – carvalho

Tábua de corte

Saco de
combustível
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ACESSÓRIOS
POSSIBILIDADES ILIMITADAS - Fazer um churrasco é muito mais do que grelhar
hambúrgueres e salsichas. Você pode cozinhar tudo num grelhador Weber®; é apenas ter o
equipamento certo. Quer queira cozinhar costelas de porco, servir o mais suculento assado de
domingo ou presentear a sua família com pizza caseira, não há limites e o churrasco é o ponto
de partida certo. Com os acessórios certos, você pode atualizar o seu grelhador, para que possa
realmente começar a explorar o universo do barbecue.
SEM COMPLICAÇÕES
Desde acender o seu grelhador da maneira mais fácil, até equipamentos que tornam a limpeza e a
manutenção do seu grelhador fácil e rápida. De pinças, espátulas e suportes para assar aves espetos
para assar rotativos. De pedras de pizza e grelhas, a woks e lenha para defumar. Não importa quanta
experiência tem em churrasco, não importa que grelhador tem, há inspiração e ajuda disponíveis.

GRELHAR

LIMPEZA E
MANUTENÇÃO

COMBUSTÍVEL

PREPARAR
E SERVIR
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ACESSÓRIOS
DE CERÂMICA
PLACA DE CERÂMICA - 39 X 31 CM
Faça panquecas, prepare almôndegas ou frite ovos no café da manhã com o a placa
de cerâmica. A superfície lisa garante que a comida não vai grudar, enquanto o design
prático e o prático lábio de escoamento facilitam a eliminação da gordura.

0 077924 122637

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17885
3
76,99 €

PLACA DE CERÂMICA PARA PEIXE - 47 X 28 CM

MOLDE DE BOLO DE CERÂMICA - Ø 30 CM

Grelhe salmão, linguado ou robalo inteiro. Faça belas costeletas de porco, bifes ou
legumes crocantes. Com a superfície texturizada da placa de cerâmica para peixe
você pode adicionar lindas marcas de lanche à comida. Projetado com um lábio de
vazamento conveniente, você pode derramar a gordura com facilidade.

Não há comida de conforto como bolos! Sirva qualquer coisa, usando o molde de
bolo de cerâmica, projetado para suportar as altas temperaturas. Enquanto a
superfície lisa evita que a comida grude, as pegas robustas facilitam o transporte
mesmo quando usam luvas grandes para churrasco.

0 077924 122644

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17886
4
76,99 €

0 077924 122651

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17887
4
43,99 €

ACESSÓRIOS
LOUÇA
CAÇAROLA DE CERÂMICA - 42,1 X 22,6 CM
Explore o mundo de chiles cozidos lentamente, guisados ou cozidos saudáveis. Feita
de cerâmica à prova de calor, a caçarola de cerâmica pode aguentar as altas
temperaturas, e a superfície lisa evita que os alimentos grudem. Vem com uma tampa
conveniente para manter o calor dentro para cozinhar ideal.

0 077924 122668

17888
2
83,99 €

PRATO DE JANTAR - Ø 27,5 CM, CONJUNTO DE 2

PRATO DE SOBREMESA - Ø 20,5 CM, CONJUNTO DE 2

Sirva o jantar como um profissional - com estilo e muito bom gosto. O elegante prato
de jantar de 27,5 centímetros é especialmente projetado para reter calor evitando
que sua comida se refresque rápido demais, e a porcelana dura e durável protege
contra arranhões. Vem em um conjunto de dois.

Trate seus convidados com uma sobremesa grelhada, certificando-se de que a porção
corresponda ao sabor! Projetado para reter o calor, o elegante prato de sobremesa
de 20,5 centímetros manterá sua comida aquecida por mais tempo. Vem em um
conjunto de dois.

0 077924 122538
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Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17880
1
27,49 €

0 077924 122545

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17881
1
16,49 €

ACESSÓRIOS

TIGELA - Ø 14 CM, CONJUNTO DE DOS

PRATO PARA PIZZA - Ø 30,5 CM, CONJUNTO DE 2

Sem churrasco sem uma deliciosa salada! Coloque a mesa com a elegante tigela ou
use-a para um delicioso mergulho ou lanche antes do jantar. A tigela de 14 centímetros
é feita de porcelana dura e durável que protege contra arranhões. Vem em um
conjunto de dois.

Sinta o gosto da Itália tratando sua família com pizzas finas e crocantes - diretamente
do churrasco! Faça como um padeiro profissional e sirva com estilo no elegante prato
parra pizza de 30,5 cm de porcelana da Weber. Vem em um conjunto de dois.

0 077924 122552

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17882
1
16,49 €

0 077924 122569

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17883
1
32,99 €

ACESSÓRIOS
SMOKEFIRE
BANDEJA - 40 X 22 CM
Complete a mesa e seu jantar com a deslumbrante bandeja da Weber. Feita de
porcelana dura e durável e projetada para manter o calor - a bandeja de 40 x 22
centímetros é a escolha perfeita ao servir qualquer coisa de frango inteiro para bifes
e vegetais.

0 077924 122576

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17884
1
54,99 €

COBERTURA PREMIUM - SMOKEFIRE 61 CM

COBERTURA PREMIUM - SMOKEFIRE 91 CM

Leve e durável cobertura premium que protege o seu grelhador a pellets SmokeFire
dos elementos. Feito de poliéster resistente à água, é fácil de puxar e retirar e é
equipado com tiras de fixação para evitar que ele seja expelido. Se encaixa SmokeFire
EX4 GBS.

Leve e durável cobertura premium que protege o seu grelhador a pellets SmokeFire
dos elementos. Feito de poliéster resistente à água, é fácil de puxar e retirar e é
equipado com tiras de fixação para evitar que ele seja expelido. Se encaixa SmokeFire
EX6 GBS.

0 077924 129674

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7192
3
129,99 €

0 077924 129681

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7193
2
164,99 €

PLUGUE DE FULGOR - 1 UNIDADE

BANDEJAS DE ALUMÍNIO - 10 UNIDADES, PARA SMOKEFIRE E
SUMMIT

Depois de um tempo, qualquer grelhador precisa de um pouco de reforma e novas
peças. Este plugue de fulgor é adequada para grelhadores SmokeFire EX4 e EX6.
Inclui 1 pugue de fulgor (unidade).

Facilita a limpeza e economiza na manutenção com uma simple bandeja de
gotejamento. Especificamente projetadas para acomodar no grelhador a pellets
Smokefire e no grelhador a gás Summit®, as bandejas de gotejamento alinham sua
bandeja de gotejamento no grelhador, facilitando e limpando a remoção de gordura.

0 077924 161803

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7009
12
27,49 €

0 077924 129810

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6498
4
21,99 €
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MESA DE APOIO LATERAL DOBRÁVEL DE AÇO INOXIDÁVEL

PRATELEIRA FRONTAL DOBRÁVEL DE AÇO INOXIDÁVEL - PARA
SMOKEFIRE EX4

Prepare, sirva e mantenha as panelas ao alcance com a mesa lateral lateral dobrável
de aço inoxidável para o SmokeFire. A mesa lateral adiciona espaço de trabalho e
está equipada com um abridor de garrafas integrado.

A prateleira frontal dobrável de aço inoxidável adiciona espaço de trabalho. Suporta
um total de 9 kg para acessórios de comida e para o seu grelhador, incluindo
utensílios, pratos e tábuas de corte. Os clipes na parte inferior foram projetados
especificamente para armazenar a grade superior.

0 077924 153105

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7001
1
87,99 €

0 077924 153112

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

PRATELEIRA FRONTAL DOBRÁVEL DE AÇO INOXIDÁVEL - PARA
SMOKEFIRE EX6

TABUA DE CORTAR

A prateleira frontal dobrável de aço inoxidável adiciona espaço de trabalho. Suporta
um total de 9 kg para acessórios de comida e do seu grelhador, incluindo utensílios,
pratos e tábuas de corte. Os clipes na parte inferior foram projetados especificamente
para armazenar a grade superior.

O design estriado da tábua captura sucos de carne para servir como uma obra de
arte. É o tamanho perfeito para preparar e servir na mesa lateral de grelhador.

0 077924 153129

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7003
1
120,99 €

0 077924 153143

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7005
6
32,99 €

KIT PARA DEFUMAR

SACO PARA PELLETS

O kit para defumar melhora o sabor defumado da madeira, adicionando umidade ao
calor. Foi especialmente projetado para ser inserido sob a grelha, sem ocupar espaço
para alimentos e também para coletar graxa para facilitar a limpeza.

Esta bolsa à prova de intempéries mantém seus pellets ou carvão seco, prontos para
um grelhado! Graças ao seu design durável, pode conter até 9 kg de combustível e
está equipado com uma alça para facilitar o transporte.

0 077924 153136

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7004
4
27,49 €

0 077924 153099

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

NOVO

7007
4
32,99 €

NOVO

PELLETS DE MADEIRA NATURAL - MISTURA DA GRILL
ACADEMY, 8KG

PELLETS DE MADEIRA NATURAL - MACIEIRA, 8KG

Ligue o seu grelhador a pellets Smokefire para horas de pura diversão e sabores
excepcionais. O pellet de madeira é composto por diferentes variedades de madeiras
selecionadas para criar uma mistura de fragrâncias que realce os seus pratos e
confere aromas de competição.

O autêntico sabor do churrasco clássico com máxima praticidade. Com uma dose de
pellets de madeira será fácil e saboroso utilizar o grelhador a pellets Smokefire.
Composto por madeira de maçã, o pellet vai adicionar um aroma delicado e doce à
sua carne. Ideal para assar porco, aves e peixes.

0 077924 180606
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7002
1
87,99 €

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

18294
1
19,99 €

0 077924 180576

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

18291
1
19,99 €

ACESSÓRIOS
NOVO

NOVO

PELLETS DE MADEIRA NATURAL - CEREJA, 8KG

PELLETS DE MADEIRA NATURAL - CARVALHO, 8KG

Com os pellets Smokefire será fácil obter o autêntico sabor do churrasco no seu
grelhador a pellets Smokefire. Feito de madeira de cerejeira, o pellet vai adicionar
um aroma de média intensidade à sua carne. 100% aroma, 0% enchimentos.
Composto por materiais certificados FSC®. Ideal para cozinhar carne de porco.

Com os pellets Smokefire será fácil obter o autêntico sabor do churrasco no seu
grelhador a pellets Smokefire. Feito de madeira de carvalho, o pellet vai adicionar
um aroma de média intensidade à sua carne. 100% aroma, 0% enchimentos.
Composto por materiais certificados FSC®. Ideal para cozinhar vitela.

0 077924 180590

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

18293
1
19,99 €

0 077924 180613

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

NOVO

18295
1
19,99 €

NOVO

PELLETS DE MADEIRA NATURAL - AMIEIRO, 8KG

PELLETS DE MADEIRA NATURAL - FAIA, 8KG

Com os pellets Smokefire será fácil obter o autêntico sabor do churrasco no seu
grelhador a pellets Smokefire. Feito de madeira de amieiro, o pellet vai adicionar um
aroma de média intensidade à sua carne. 100% aroma, 0% enchimentos. Composto
por materiais certificados FSC®. Ideal para peixes e mariscos.

Com os pellets Smokefire será fácil obter o autêntico sabor do churrasco no seu
grelhador a pellets Smokefire. Feito de madeira de faia, o pellet vai adicionar um
aroma de média intensidade à sua carne. 100% aroma, 0% enchimentos. Composto
por materiais certificados FSC®. Ideal para cozinhar vegetais.

0 077924 180569

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

18290
1
19,99 €

0 077924 180583

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

18292
1
19,99 €

ACESSÓRIOS
WEBER® Q & TRAVELER
COBERTURA PROTECTORA PARA WEBER TRAVELER
A cobertura protetora para o grelhador Weber Traveler permitirá que você transporte
com facilidade e segurança.

0 077924 160509

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7030
4
54,99 €

SUPORTE REVERSÍVEL PREP & SERVE PARA O WEBER
TRAVELER

TÁBUA DE CORTAR WEBER® COM RECIPIENTE DE COLETA

Com o Weber Traveler Prep & Serve Stand, você pode preparar e servir seus pratos
com estilo, mesmo em movimento.

Com o suporte Cut & Catch para o Weber Traveler, será fácil cortar carne e fatiar
legumes nos cantos.

0 077924 160516

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7031
6
32,99 €

0 077924 160523

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7032
6
32,99 €
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PLACA - DE FERRO FUNDIDO, PARA WEBER Q SÉRIE 1000

PLACA - DE FERRO FUNDIDO, PARA WEBER Q SÉRIE 2000

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

0 077924 021640

6558
1
54,99 €

0 077924 021633

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6559
1
71,49 €

PLACA - FERRO FUNDIDO, Q SÉRIE 300/3000

LÂMPADA - PARA GRELHADORES DA SERIE WEBER® Q

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

Atualize suo grelhador Weber® Q equipando-a com uma conveniente lâmpada.
Coloque-o na alça para que você possa verificar facilmente a comida, mesmo quando
estiver tarde e escuro. Adapta-se a todos os modelos Weber® Q.

0 077924 075063

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6506
1
76,99 €

0 077924 114076

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7663
4
54,99 €

MESAS LATERAIS PARA WEBER Q - PARA SERIE Q 1000, 2
UNIDADES

GRELHA DE AQUECIMENTO - PARA SERIES WEBER Q 2000

Com estas 2 mesas dobráveis que se fixam no seu Weber série 1000, beneficie de
uma superficie de trabalho suplementário para colocar os seus ustensilios de cozinha,
os seus condimentos…

Não deixa os alimentos arrefercer ! Com estas grelhas, mantém-los quentes até
esperar os seus convidados.

0 077924 029585

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6527
1
54,99 €

0 077924 027673

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6569
4
49,49 €

GRELHA DE AQUECIMENTO - PARA SERIES WEBER Q 3000

CARRO DOBRÁVEL - PARA SERIES WEBER Q 1000 E WEBER Q
2000

Não deixa os alimentos arrefercer ! Com estas grelhas, mantém-los quentes até que
os seus convidados cheguem.

Permite posicionar o seu grelhador Weber Q à uma altura de trabalho adequada.
Carro dobrável, fácil de arrumar.

0 077924 027727
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Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6570
4
54,99 €

0 077924 021619

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6557
1
164,99 €

ACESSÓRIOS

CARRO - PARA SERIE Q 2000

COBERTURA PREMIUM - PARA SERIE Q 100 E Q 1000

Este carrinho deluxe para Weber Q é compatível com os modelos Q® 2000 e Q® 2200.
Este carrinho permite ter uma altura de trabalho adequada e facilitará o transporte
do seu grelhador. Está equipado de um painel que permite arrumar uma botija de
gas.

As fundas Weber Q de alta qualidade seguram o seu grelhador Weber Q uma
aparência elegante e limpa.

0 077924 024641

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6526
1
219,99 €

0 077924 035647

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7117
4
32,99 €

COBERTURA PREMIUM - PARA SERIE Q 200 E Q 2000

COBERTURA - GRIS, PARA SERIES Q COM CARRO DOBRÁVEL OU
STAND

As coberturas para Weber Q de alta qualidade seguram o seu grelhador Weber Q
uma aparência elegante e limpa.

As coberturas Weber Q para serie Q 1000 e Q 2000 de alta qualidade assguram ao
seu grelhador Weber Q uma aparência elegante e limpa.

0 077924 035654

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7118
4
39,99 €

0 077924 048166

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7177
5
43,99 €

ACCESSÓRIOS
PULSE
COBERTURA PREMIUM - SERIES Q300/Q3000
As fundas Weber Q de alta qualidade seguram o seu grelhador Weber Q uma
aparência elegante e limpa.

0 077924 059254

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7184
4
87,99 €

PLACA DE COZEDURA UNIVERSAL PEQUENO - APTO PARA
WEBER Q, PULSE, SPIRIT E SUPERIORES

CARRINHO PARA PULSE - SERIES 1000 E 2000

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

Permite posicionar o seu grelhador Pulse a uma altura de trabalho adequada e ter
sempre perto de si todos os seus utensilios com os ganchos e a mesa lateral.

0 077924 059155

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6609
1
65,99 €

0 077924 059148

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6539
1
219,99 €
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COBERTURA PREMIUM - PARA PULSE SERIE 1000

COBERTURA PREMIUM - PARA PULSE SERIE 1000/2000 COM
CARRO

Esta cobertura premium em poliéster resistente e respirável oferece uma proteção
superior contra as intempéries. As alças de velcro em ambos os lados garantem que
a cobertura se mantém na posição certa.

Esta cobertura premium em poliéster resistente e respirável oferece uma proteção
superior contra as intempéries. As alças de velcro em ambos os lados garantem que
a cobertura se mantém na posição certa.

0 077924 059216

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7180
4
32,99 €

0 077924 059223

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7181
4
87,99 €

ACESSÓRIOS
GRELHADORES A CARVÃO
COBERTURA PREMIUM - PARA PULSE 2000
Mantenha o seu grelhador elegante e limpo con uma cobertura de alta calidade
composta ao 100% de polyester e microperforada para evitar a condensação.
Totalmente impermeável e anti-UV, protegerá o seu grelhador contra os elementos
como o calor o o frío.

0 077924 059193

7140
4
39,99 €

MESA DE APOIO WEBER - DE BAMBU, PARA GRELHADORES A
CARVÃO 47 E 57CM

ESPALHADOR PARA CARVÃO - AÇO INOXÍDAVEL, 21CM

Precisa de espaço de trabalho adicional junto do seu grelhador? Esta mesa de apoio
em bambu é fixa ao seu grelhador para fornecer um suporte máximo e a perna é
ajustável em altura, garantindo um ajuste perfeito. Compatível com o Bar-B-Kettle e
até ao Master-Touch. (excepto Compact Kettle)

O espalhador para carvão é a forma mais segura para (re)organizar o carvão quente
e/ou as aparas de madeira no seu grelhador. O ângulo otimizado da lâmina e a pega
comprida garantem que consegue tratar do assunto mais eficazmente.

0 077924 041136

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17638
4
76,99 €

0 077924 041839

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7649
4
21,99 €

PEQUENAS BANDEJAS DE ALUMINÍO - LOTE DE 6 UNIDADES
- PARA GRELHADORES DE CARVÃO 47 E 57CM

BANDEJA DE ALUMINÍO - MODELO XL - LOTE DE 5

As bandejas são ideais para cozinhar com metódo indireito. Compativeis com os
grelhadores de carvão com um diamétro 47 e 57cm.

Estas bandejas em alumínio foram concebidas especialmente para a cozedura
indireita nos grelhadores de carvão de 57cm e superiores.

0 077924 074769
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Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6416
6
10,99 €

0 077924 007606

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6454
5
9,89 €

ACESSÓRIOS

SUPORTE PARA UTENSILIOS

GRELHA DE AQUECIMENTO - PARA GRELHADORES A CARVÃO
57 CM

Este suporte em aço niquelado equipado com 4 ganchos, permite-lhe ganhar espaço
e ter todos os seus acessórios ao alcance da mão.

Espaço adicional bastante útil para manter a sua refeição quente, permitindo assim
ter mais espaço para os alimentos no grelhador. Compatível com grelhadores a
carvão de 57 cm (exceto Compact Kettle)

0 077924 068645

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7401
6
10,99 €

0 077924 080036

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

8417
4
43,99 €

SUPORTE DA TAMPA SLIDE-ASIDE - PARA GRELHADORES 47
CM E 57 CM

CESTOS PARA CARVÃO - PARA GRELHADORES A CARVÃO 57 CM,
2 UNIDADES

Este acessório fica suspenso no rebordo da cuba do grelhador, pelo que não terá
mais que rodar a tampa para manter o grelhador aberto. Adaptável aos grelhadores
Ø 47 e 57 cm.

Torne mais fácil cozinhar assados (cozedura indireta) com os suportes de combustível
Char-Basket. Estes cestos funcionais manterão o carvão no lado correto d grelhador,
tornando mais fácil controlar temperaturas e estabelecer zonas quentes e frias.

0 077924 075247

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

8411
1
43,99 €

0 077924 073830

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7403
4
27,49 €

SACO PREMIUM - PARA SMOKEY JOE, PRETO

COBERTURA STANDARD - GRIS, Ø 47 CM

Garante ao seu grelhador a carvão Weber uma aparência elegante e limpa, com esta
cobertura de alta qualidade Weber.

Proteja o seu grelhador com esta cobertura em poliéster durável e de ajuste folgado.
Uma alça de velcro é presa a um arame triangular sob o grelhador, para garantir que
a cobertura se mantém na posição certa.

0 077924 035722

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7121
2
43,99 €

0 077924 048142

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7175
5
39,99 €

COBERTURA PREMIUM - PRETO, Ø 47 CM

COBERTURA STANDARD - GRIS, Ø 57 CM

Garante ao seu grelhador a carvão uma aparência elegante e limpa, com esta
cobertura de alta qualidade.

Proteja o seu grelhador com esta cobertura em poliéster durável e de ajuste folgado.
Uma alça de velcro é presa a um arame triangular sob o grelhador, para garantir que
a cobertura se mantém na posição certa.

0 077924 031908

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7141
4
64,99 €

0 077924 048159

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7176
5
43,99 €
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COBERTURA PREMIUM MASTER-TOUCH PREMIUM 57CM PARA TAMPAS COM DOBRADIÇAS E SUPORTE IGRILL

COBERTURA PREMIUM - PRETO, Ø 57 CM

Esta cobertura premium em poliéster resistente e respirável oferece uma proteção
superior contra as intempéries. A alça de velcro garante que a cobertura se mantém
na posição certa.

Garante ao seu grelhador a carvão uma aparência elegante e limpa, com esta
cobertura de alta qualidade. Compatível com grelhadores a carvão Original Kettle
Premium e Master-Touch de 57cm

0 077924 086571

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7186
4
74,99 €

0 077924 031939

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7143
4
74,99 €

COBERTURA PREMIUM - PRETO, PARA PERFORMER

COBERTURA PREMIUM - PRETO, PARA PERFORMER PREMIUM
E DELUXE

Garante ao seu grelhador a carvão uma aparência elegante e limpa, com esta
cobertura de alta qualidade.

Garante ao seu grelhador a carvão Weber uma aparência elegante e limpa, com esta
cobertura de alta qualidade Weber.

0 077924 031977

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7145
3
109,99 €

0 077924 032011

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7146
3
109,99 €

COBERTURA PREMIUM - PARA SUMMIT CHARCOAL

COBERTURA PREMIUM - PARA SUMMIT GRILL CENTER

Esta cobertura premium em poliéster resistente e respirável oferece uma proteção
superior contra as intempéries. A alça de velcro garante que a cobertura se mantém
na posição certa.

Esta cobertura premium em poliéster resistente e respirável oferece uma proteção
superior contra as intempéries. A alça de velcro garante que a cobertura se mantém
na posição certa.

0 077924 041655

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7173
2
109,99 €

0 077924 041754

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7174
2
129,99 €

ACESSÓRIOS
GRELHADORES A GÁS
PLACA - DE FERRO FUNDIDO, PARA SPIRIT SERIE 200 (2
QUEIMADORES)
A placa é reversível. Utilize a face dentada para peixes e outros alimentos mais
delicados. Ferro fundido, compatível com Spirit série 200 com controlos montados
à frente (2 queimadores).

0 077924 019135
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Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7597
1
98,99 €

ACESSÓRIOS

PLACA DE COZEDURA - PARA SERIES SPIRIT 300 (3
QUEIMADORES)

PLACA - DE FERRO FUNDIDO, PARA SPIRIT SERIE 300 (3
QUEIMADORES)

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

A placa é reversível. Utilize a face dentada para peixes e outros alimentos mais
delicados. Para Spirit serie 300 (3 queimadores).

0 077924 019173

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7579
1
109,99 €

0 077924 019142

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7598
1
109,99 €

PLACA DELUXE - PARA GRELHADORES A GÁS SPIRIT GENESIS® - SUMMIT

PLACA PARA GENESIS II

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

Comece o dia girando as panquecas sob o céu aberto. Termine de preparar legumes
e frutos do mar crocantes para o jantar. Com esta chapa, você pode cozinhar qualquer
alimento delicado no seu grelhador a gás Genesis II, que se adapta às séries 300,
400 e 600.

0 077924 007040

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6466
1
131,99 €

0 077924 146404

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7665
1
142,99 €

GRELHA PARA MARCAR A CARNE - FERRO FUNDIDO, PARA
GENESIS II 4 E 6 QUEIMADORES

PLACA - PARA SUMMIT SERIE 400 E 600

Vai cozinhar para uma grande festa? Com esta grelha em ferro fundido pode grelhar
diversos bifes e assados em simultâneo, sem perder a oportunidade de oferecer a
todos marcas de grelha absolutamente perfeitas. Ferro fundido compatível com
Genesis® II de 4 e 6 queimadores.

ransforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

0 077924 049910

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7651
1
109,99 €

0 077924 083495

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7404
1
142,99 €

PEQUENAS BANDEJAS DE ALUMINÍO - 10 UNIDADES

BANDEJAS DE ALUMÍNIO - 10 UNIDADES, PARA SMOKEFIRE E
SUMMIT

Estas bandejas de aluminío são perfeitas para recuperar os sucos de cozedura e
gorduras. Para grelhadores Q, Spirit, Spirit II, Genesis®, Genesis® II 2 e 3 quemadores.

Facilita a limpeza e economiza na manutenção com uma simple bandeja de
gotejamento. Especificamente projetadas para acomodar no grelhador a pellets
Smokefire e no grelhador a gás Summit®, as bandejas de gotejamento alinham sua
bandeja de gotejamento no grelhador, facilitando e limpando a remoção de gordura.

0 077924 074752

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6415
10
5,49 €

0 077924 129810

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6498
4
21,99 €
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LÂMPADA - GRELHADORES A GÁS

KIT 3 EM 1 E MANGUEIRA - PARA Q 1000, GO-ANYWHERE A
GÁS, WEBER TRAVELER E PERFORMER DELUXE

Tenha uma boa visão da sua comida na grelha, mesmo quando está escuro. Atualize
suo grelhsdor a gás Weber® com uma conveniente lâmpada. Coloque-o na alça e a
ativação do sensor de inclinação fará com que ele seja ligado e desligado
automaticamente quando você abrir e fechar a tampa.

O kit adaptador 3 em 1 permite adaptar os modelos Weber Q 1000, Go-Anywhere,
Weber Traveler e Performer Deluxe para usá-lo com botijas de gás grandes (6 e
13kg).

0 077924 114069

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7662
4
54,99 €

0 077924 010538

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

SACO PREMIUM - PRETO, PARA GO-ANYWHERE

COBERTURA PREMIUM - PARA SPIRIT II 200 E SPIRIT E-210
(EXCL. EO-210)

Leve o seu Go-Anywhere onde quer com este saco.

Mantenha o seu grelhador Weber elegante e limpo con uma cobertura de alta calidade
composta ao 100% de polyester e microperforada para evitar a condensação.
Totalmente impermeable e anti-UV, protegerá o seu grelhador contra os elementos
como o calor o o frío.

0 077924 035746

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7160
2
43,99 €

0 077924 059230

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7182
3
109,99 €

COBERTURA PREMIUM - PARA SPIRIT E SPIRIT II 300 (3
QUEIMADORES) E SPIRIT EO-210/220

COBERTURA - PARA GENESIS II - SERIES 300 (3
QUEIMADORES)

Mantenha o seu grelhador Weber elegante e limpo con uma cobertura de alta calidade
composta ao 100% de polyester e microperforada para evitar a condensação.
Totalmente impermeable e anti-UV, protegerá o seu grelhador contra os elementos
como o calor o o frío.

Proteja o seu grelhador com esta cobertura em poliéster durável e de ajuste folgado.
As alças de velcro em ambos os lados garantem que a cobertura se mantém na
posição certa. Compatível com Genesis® II de 3 queimadores e Genesis® série 300,
152cm de largura

0 077924 059247

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7183
3
129,99 €

0 077924 048180

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

NOVO

7179
5
87,99 €

NOVO

COBERTURA PREMIUM PARA GENESIS - 3 QUEIMADORES

COBERTURA PREMIUM PARA GENESIS - 4 QUEIMADORES

O tecido hidrorrepelente protege o grelhador da chuva e da neve e prolonga a sua
vida útil. O material leve facilita o manuseio, desde o armazenamento até a fase de
revestimento do grelhador.

O tecido hidrorrepelente protege o grelhador da chuva e da neve e prolonga a sua
vida útil. O material leve facilita o manuseio, desde o armazenamento até a fase de
revestimento do grelhador.

0 077924 180422
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8449
4
54,99 €

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7194
8
139,99 €

0 077924 180439

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7195
8
149,99 €

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS
COMBUSTIVÉIS
COBERTURA PREMIUM - PARA SUMMIT SERIE 600 (6
QUEIMADORES)
Mantenha o seu grelhador Weber elegante e limpo con uma cobertura de alta calidade
composta ao 100% de polyester e microperforada para evitar a condensação.
Totalmente impermeable e anti-UV, protegerá o seu grelhador contra os elementos
como o calor o o frío.

0 077924 032103

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7104
2
219,99 €

BOTUA DE GÁS PEQUENA - 445G

BRIQUETES - 4KG

A botija de gás pequena serve para os grelhadores Q 1000/1200 series, Go-Anywhere
Gas, Performer Deluxe Gourmet and Summit® Charcoal Grill.

Os nossos briquetes são de qualidade superior, a repartição do calor não pode ser
melhor e a duração da combustão é bem superior à do carvão tradicional. Os briquetes
são indíspensavéis para todas as cozeduras indireitas.

0 077924 089862

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17846
12
10,49 €

0 077924 036538

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17590
130
9,49 €

NOVO

BRIQUETES - 8KG

BRIQUETES DE CASCA DE COCO - 4KG

Os nossos briquetes são de qualidade superior, a repartição do calor não pode ser
melhor e a duração da combustão é bem superior à do carvão tradicional. Os briquetes
são indíspensavéis para todas as cozeduras indireitas.

Briquetes para cozinhar em carvão de casca de coco. Feito com ingredientes. 100%
natural sem cortar árvores.

0 077924 036545

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17591
66
16,99 €

0 077924 186516

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

18401
130
11,49 €

NOVO

BRIQUETES DE CASCA DE COCO - 8KG

CARVÃO - 5 KG

Briquetes para cozinhar em carvão de casca de coco. Feito com ingredientes. 100%
natural sem cortar árvores.

Prático e econômico, o carvão, com a sua mistura de faia, bétula e carvalho, acendese rapidamente e proporciona até 1 hora de brasas.

0 077924 186523

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

18402
66
19,99 €

0 077924 079030

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17825
54
10,49 €
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CARVÃO - 10 KG

KIT DE ACENDIMENTO RAPID FIRE - 2KG DE BRIQUETES + 3
ACENDALHAS INCLUÍDOS

Prático e econômico, o carvão, com a sua mistura de faia, bétula e carvalho, acendese rapidamente e proporciona até duas horas de brasas.

Acende rápidamente e facilmente o seu carvão ou os seus briquetes com o kit de
acendimento Rapid Fire.

0 077924 079047

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17826
24
19,99 €

0 077924 041068

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17631
24
32,99 €

KIT DE ACENDIMENTO - MODELO PEQUENO

ACENDALHAS - (PACK DE 48 ACENDALHAS) - CAIXA DE 15 NÃO SE PODE DESEMPAQUETAR

Este kit de acendimento Weber modelo pequeno imita o design do modelo grande
que atrai grande fãs.

As acendallhas constituem um excelente metódo para acender o seu carvão ou os
seus briquetes de carvão. Ao utilizar o set de acendimento obterá uma maneira rápida
e eficaz para acender o seu barbecue.

0 077924 019494

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7447
4
21,99 €

0 077924 039270

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17612
15
4,19 €

ACESSÓRIOS
ACESSÓRIOS PARA
DEFUMAR

ACENDALHAS - BRANCAS
Inodoras, não tóxicas e fáciles de usar. Combine-as com o kit de acendimiento
Rapidfire para uma maneira rápida e eficiente de acender seu grelhador. Embalagem
nova, contendo 22pcs.

0 077924 128769

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17945
20
4,19 €

NOVO

CAIXA PARA DEFUMAR UNIVERSAL - PARA TODOS OS
GRELHADORES

CAIXA PARA DEFUMAR UNIVERSAL WEBER - PRETO COMPATÍVEL COM GRELHADORES A GÁS

Para defumar e dar um sabor mais intenso a sua comida.

Fumeiro em aço, com uma forma redondeada na parte de debaixo para o dispor
direitamente sobre as barras flavorizer dos grelhadores a gás Spirit, Genesis® e
Summit.

0 077924 011207
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Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7576
4
32,99 €

5 707431 032420

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17179
6
32,99 €

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIO PARA DEFUMAR A FRIO

SERRIM PARA DEFUMAR EM FRIO - FAIA - 0.5KG

Suporte para defumar à frio no barbecue, que facilita o acendimento do serrim e que
permite uma combustão estável e eficaz durante 8/10 horas. Convem particularmente
para grelhadores com tampa.

O serrim de madeira para defumar em frio é ideal para as carnes que devem defumar
durante muito tempo ou que têm um sabor intenso como o frango ou algumas peças
de bovino ou para peixes como o salmão. Para defumados de larga duração durante
8/10 horas.

0 077924 041112

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17636
4
54,99 €

0 077924 039416

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17614
6
6,49 €

WRAPS DE MADEIRA DE CEREJEIRA

WRAPS DE CEDRO VERMELHO OCIDENTAL

Recomendado para defumar. Pôr de molho durante 20 minutos. Prepare e coloque
a comida encima. Envolve a comida e ata o wrap. Cozinhe os wraps com a tampa do
seu barbecue fechada.

Recomendado para defumar. Pôr de molho durante 20 minutos. Prepare e coloque
a comida encima. Envolve a comida e ata o wrap. Cozinhe os wraps com a tampa
fechada.

0 077924 039607

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17628
6
13,99 €

0 077924 012846

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17521
6
13,99 €

SACO DE MADEIRA PARA DEFUMAR - WHISKY - 0.7KG

SACO DE MADEIRA PARA DEFUMAR - MACIEIRA - 0.7KG

As madeiras para defumar estão concebidas para fumar os alimentos e aportar
sabores inovadores.

As madeiras para defumar Weber são concebidas para fumar os alimentos e aportar
sabores inovadores.

0 077924 039577

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17627
6
7,49 €

0 077924 039492

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17621
6
7,49 €

SACO DE MADEIRA PARA DEFUMAR - HICKORY - 0.7KG

MISTURA PARA DEFUMAR AVES

As madeiras para defumar estão concebidas para fumar os alimentos e aportar
sabores inovadores.

Mistura especial de aparas de árvores planifolios e frutais, e aroma de caramelo.
Perfeito para: peito de frango, peru, pato assado, etc.

0 077924 039522

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17624
6
7,49 €

0 077924 083686

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17833
6
7,49 €
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SACO DE MADEIRA PARA DEFUMAR - CARNE DE PORCO - 0.7KG

SACO DE MADEIRA PARA DEFUMAR - CARNE DE BOVINO 0.7KG

Mistura especial de madeira de árvores de folha larga e árvores de fruto que cria um
sabor perfeitamente doce e defumado para todos os seus pratos de porco.
Experimente com costelinhas, “pulled pork”, costeletas de porco, etc.

Defumar carne no grelhador é fácil e faz crescer água na boca. Esta mistura de
madeira de árvores de folha larga e árvores de fruto cuidadosamente selecionadas
adequa-se na perfeição, quer esteja a defumar carne de vaca : lombo, peito,
hambúrgueres, etc. Adiciona um sabor condimentado e ligeiramente defumado.

0 077924 048838

17664
6
7,49 €

0 077924 048807

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17663
6
7,49 €

SACO DE MADEIRA PARA DEFUMAR - PEIXES E MARISCOS 0.7KG

SACO TRONCOS DE MADEIRA PARA DEFUMAR - MACIEIRA 1.5KG

Com esta mistura para defumar peixes e mariscos, obtém uma mistura especial de
aparas de madeira de árvores de frutos secos, de folha larga e de fruto
cuidadosamente combinadas para intensificar o sabor do salmão, cavala, gambas,
etc. Adiciona um sabor condimentado e bastante defumado.

Os grandes pedaços de madeira para defumar são concebidas para fumar os
alimentos e aportar sabores inovantes. Ideal para defumar alimentos com o Smokey
Mountain Cooker.

0 077924 048845

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17665
6
7,49 €

0 077924 039430

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17616
6
10,49 €

SACO TRONCOS DE MADEIRA PARA DEFUMAR - HICKORY 1.5KG

PLACAS DE CEDRO VERMELHO - 4 UNIDADES

Os grandes pedaços de madeira para defumar são concebidas para fumar os
alimentos e aportar sabores inovantes. Ideal para defumar com o Smokey Mountain
Cooker.

Impressione seus convidados com pedaços saborosos de salmão defumado ou
camembert defumado. As bandejas de cedro vermelho torna o ato de fumar ainda
mais conveniente e a madeira de cedro adiciona um sutil sabor esfumaçado à comida.
Vem em um conjunto de 4, se adapta a qualquer grelhador Weber®.

0 077924 039461

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17619
6
10,49 €

0 077924 083679

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17832
6
10,49 €

PLACAS DE CEDRO PARA DEFUMAR - LOTE DE 2 UNIDADES

BANDEJAS DE CEDRO PARA DEFUMAR - GRANDE

Coloque os seus alimentos direitamente sobre as placas para defumar e obter assim
um sabor defumado nos seus alimentos.

Coloque os seus alimentos direitamente sobre as placas para defumar e obter assim
um sabor defumado nos seus alimentos.

0 077924 012853
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Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17522
6
20,99 €

0 077924 083662

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17831
6
26,99 €

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS
GOURMET BBQ SYSTEM
GRELHA PARA MARCAR A CARNE - FERRO FUNDIDO, PARA
GOURMET BBQ SYSTEM
Com esta grelha em ferro fundido, poderá obter marcas de grelha absolutamente
perfeitas.

0 077924 004353

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

PLACA - DE FERRO FUNDIDO, PARA GOURMET BBQ SYSTEM

SUPORTE PARA FRANGOS - AÇO INOXÍDAVEL, COMPATÍVEL
COM GOURMET BBQ SYSTEM

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

Adaptável sobre a grelha de cozedura Gourmet.

0 077924 004124

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7421
1
64,99 €

0 077924 019036

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

8834
1
64,99 €

8838
1
74,99 €

WOK - FERRO FUNDIDO, PARA GOURMET BBQ SYSTEM

PANELA 2EM1

Com o prático wok para o Gourmet BBQ System da Weber, obtém o melhor dos dois
mundos: um wok ultraleve para pratos refogados e uma grelha com tampa para
cozinhar peixe e deliciosos vegetais a vapor.

Feita de ferro fundido, esta panela prática está equipada com uma tampa que pode
ser usada como um prato. Enquanto o ensopado cozinha na panela, os legumes
chiam no prato, otimizando o espaço na grelha.

0 077924 052347

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

8856
1
99,99 €

0 077924 159640

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

8857
1
153,99 €

ACESSÓRIO PARA LEVANTAR A GRELHA - PARA GOURMET BBQ
SYSTEM

ACESSÓRIO DE COZEDURA MULTIFUNÇÃO

Acessório que permite tirar a grelha de maneira mais facil e segura. Adaptável sobre
a grelha de cozedura Gourmet.

Você sempre quis uma chapa e grelha de ferro fundido? Você pode colocar os dois
em um acessório conveniente que pode ser dobrado em dois para armazenamento
no final do uso.

0 077924 037160

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

8844
4
27,49 €

0 077924 159657

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

8858
1
98,99 €
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ACESSÓRIOS
WEBER CRAFTED
PROTETOR PARA APOIO BASE QUENTES
Permite colocar os acessórios Gourmet BBQ System quentes e kit de acendimento
para proteger o seu chão.

0 077924 037221

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

8845
4
44,99 €

NOVO

NOVO

WOK & ACESSÓRIO PARA VAPOR - WEBER CRAFTED

GRELHA PARA SELAR DE DUPLA FACE - WEBER CRAFTED

Feito de aço inoxidável durável, fácil de limpar. Design autêntico inserido em seu
grelhador para tornar possível a culinária asiática em sua churrasqueira. Reaqueça
rápida e uniformemente pratos fritos, sopas, legumes cozidos, frutos do mar e muito
mais. Tem capacidade para 5 litros.

A grande superfície que permite criar as riscas grelhadas mais desejadas, mesmo
em pedaços grandes de carne. Pode ser utilizado dos dois lados, para grelhar carnes
de um lado e pratos delicados do outro.

0 077924 174322

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7684
1
139,99 €

0 077924 174407

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

NOVO

NOVO

PEDRA ESMALTADA PARA PIZZA - WEBER CRAFTED

PEDRA ESMALTADA PARA COZER - WEBER CRAFTED

A pedra esmaltada para pizza redonda com um diâmetro de 30 cm é extremamente
durável, armazena e distribui o calor uniformemente. Criando o efeito de um forno
a lenha, cozinhe uma pizza com uma crosta perfeitamente crocante. A superfície
esmaltada evita que os alimentos grudem e facilita a limpeza.

A pedra para pizza é extremamente resistente, armazena e distribui o calor de
maneira uniforme. Criando o efeito de um forno a lenha, é adequado para todos os
produtos de panificação. A superfície esmaltada evita que os alimentos grudem e
facilita a limpeza.

0 077924 188879

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

8861
1
69,99 €

0 077924 174384

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

NOVO

7681
1
109,99 €

NOVO

CESTO PARA ASSADOS - WEBER CRAFTED

CHAPA - WEBER CRAFTED

Ideal para preparar alimentos pequenos e delicados sem deixá-los cair na grelha.
Equipado com um rebordo alto para virar os alimentos com facilidade. Os orifícios
são especialmente moldados para garantir uma distribuição de calor eficiente. Em
aço inoxidável. Próprio para máquina de lavar louça.

Cozinha de tudo, desde panquecas a fajitas. As paredes laterais mantêm alimentos,
óleo e especiarias no fogão. O aço indeformável aquece a loiça de forma rápida e
uniforme e é fácil de limpar.

0 077924 174346
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7680
1
109,99 €

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7683
1
69,99 €

0 077924 174360

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7682
1
109,99 €

ACESSÓRIOS
NOVO

NOVO

KIT DE ESTRUTURA WEBER CRAFTED - ESTRUTURA DE SUPORTE
COMPATÍVEL COM GRELHADORES DE SÉRIE SPIRIT E SMOKEFIRE EX

GRELHA COMPLEMENTARIA DE FERRO FUNDIDO WEBER
CRAFTED - PARA GRELHADORES SPIRIT DE 3 QUEIMADORES

O quadro certo para os grelhadores a gás da série Weber Spirit 300 e Smokefire EX
abre todo o universo do Weber Crafted. A estrutura base fica sob as grandes inserções
de Weber Crafted e apresenta um recesso para as inserções GBS.

Gelha para combinar com a estrutura de suporte Weber Crafted para completar a
superfície de cozimento dos grelhadores Spirit.

0 077924 177408

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7688
4
79,99 €

0 077924 180781

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7856
1
139,99 €

NOVO

NOVO

GRELHA COMPLEMENTARIA DE AÇO INOXIDÁVEL WEBER
CRAFTED - PARA SMOKEFIRE EX4

GRELHA COMPLEMENTARIA DE AÇO INOXIDÁVEL WEBER
CRAFTED - PARA SMOKEFIRE EX6

Grelha para combinar com a estrutura de suporte para Weber Crafted para completar
a superfície de cozimento Smokefire.

Grelha para combinar com a estrutura de suporte para Weber Crafted para completar
a superfície de cozimento Smokefire.

0 077924 180828

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7860
1
159,99 €

0 077924 180811

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7859
1
179,99 €

NOVO

NOVO

KIT DE ESTRUTURA WEBER CRAFTED - ESTRUTURA DE
SUPORTE COMPATÍVEL COM GRELHADORES DE SÉRIE GENESIS

GRELHA COMPLEMENTARIA DE FERRO FUNDIDO WEBER
CRAFTED - PARA GRELHADORES GENESIS DE 3 QUEIMADORES

O kit de estrutura para grelhadores Genesis abre todo o universo Weber Crafted. A
estrutura base fica sob as grandes inserções de Weber Crafted e apresenta um
recesso para as inserções GBS.

Grelha para combinar com a estrutura de suporte Weber Crafted para completar a
superfície de cozimento dos grelhadores Genesis.

0 077924 174261

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7687
4
99,99 €

0 077924 180743

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7853
1
159,99 €

NOVO

ACESSÓRIOS
ASSADORES
GRELHA COMPLEMENTARIA DE FERRO FUNDIDO WEBER
CRAFTED - PARA GRELHADORES GENESIS DE 4 QUEIMADORES
Grelha para combinar com a estrutura de suporte Weber Crafted para completar a
superfície de cozimento dos grelhadores Genesis.

0 077924 180750

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7854
1
179,99 €
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ASSADOR DE ESPETO GIRATÓRIO - PARA SERIES Q 100/1000

ASSADOR DE ESPETO GIRATÓRIO - PARA SERIES Q 200/2000

Este assador é especificamente adaptado para os grelhadores à gás da série Q100/
Q1000.

Este assador de espeto giratório é especificamente adaptado para os grelhadores a
gás da série Q200/Q2000.

0 077924 029523

17560
2
159,99 €

0 077924 029547

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17561
2
179,99 €

ASSADOR DE ESPETO GIRATÓRIO - PARA SERIES Q 300/3000

ASSADOR DE ESPETO GIRATÓRIO - PARA SERIE PULSE

Este assador de espeto giratório é especificamente adaptado para os grelhadores a
gás da série Q300/Q3000.

A rotação do espeto permite cinservar os sucos e os sabores durante a cozedura,
para obter assim resultados perfeitos.

0 077924 013720

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17524
2
209,99 €

0 077924 059162

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7660
1
199,99 €

ASSADOR DE ESPETO GIRATÓRIO - PARA GRELHADORES À
CARVÃO Ø 57 CM

ASSADOR PARA SPIRIT SERIE 200 E 300 - 2 E 3 QUEIMADORES

O assador para grelhadores à carvão permite realizar uma cozedura com espeto
rotativo exceptional. A rotação do espeto permite cinservar os sucos e os sabores
durante a cozedura, para obter assim resultados perfeitos.

Rode os assados, frangos inteiros ou outros pedaços grandes de carne para criar
uma exposição uniforme ao calor. Obtendo um resultado suculento! Graças aos dois
garfos de espeto com o design de quatro espetos, a carne será mantida perfeitamente
na posição certa.

0 077924 013072

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7494
1
199,99 €

0 077924 059094

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

8519
1
159,99 €

ASSADOR DE ESPETO - PARA GENESIS II SERIES 200 E 300 (2 E
3 QUEIMADORES)

ASSADOR GENESIS II - PARA GENESIS II SERIES 400 E 600 (4 Y
6 QUEIMADORES)

Rode os assados, frangos inteiros ou outros pedaços grandes de carne para criar
uma exposição uniforme ao calor. Obtendo um resultado suculento! Graças aos dois
garfos de espeto com o design de quatro espetos, a carne será mantida perfeitamente
na posição certa.

Com os quatro garfos de espeto e um motor robusto, este assador de espeto permitelhe cozinhar dois assados grandes ou dois frangos em simultâneo. Ao grelhar, a carne
é exposta ao calor de modo uniforme, criando um resultado suculento. Compatível
com Genesis®II de 4 e 6 queimadores

0 077924 052088
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Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7654
1
189,99 €

0 077924 052095

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7655
1
189,99 €

ACESSÓRIOS
NOVO

NOVO

CESTA DE ASSADOR DE ESPETO DE MALHA FINA

CONJUNTO DE ESPETOS DE ASSADOR DE ESPETO ROTATIVO

A prática cesta de malha fina abre um novo mundo de possibilidades gastronômicas,
permitindo cozinhar alimentos difíceis de perfurar na grelha tradicional. Faça batatas
fritas crocantes, surpreenda os seus filhos com pipoca ou saboreie castanhas assadas
quentes!

O conjunto de espetos de 40 cm pode ser facilmente inserido no espeto. Perfeito para
espetos de carne, vegetais ou frutas. Permite cozinhar até seis espetos ao mesmo
tempo, graças à rotação, cozinharão uniformemente. Compatível com todos os
rotisseries Weber.

0 077924 174285

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7686
1
69,99 €

0 077924 174308

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7685
2
69,99 €

ACESSÓRIOS
MULTIUSOS
LAREIRA DE JARDIM WEBER
O acesório ideal e indispensável para aquecer as suas noites em fámila ou com os
seus amigos. Pega resistente as intempéries. Tampa e cuba em aço esmaltado com
uma garantía de 10 anos.

0 077924 028694

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

2750
1
219,99 €

NOVO

TAPETE DE PROTEÇÃO DE CHÃO - 80X120CM

TAPETE DE PROTEÇÃO DE CHÃO - 100X180CM

Elegante e prático tapete de chão que protege a superfície de gordura e sujidade
quando grelhar. O material resistente suporta o calor da churrasqueira e é ao mesmo
tempo repelente à água e anti-bacteriano - tornando-se o toque final perfeito para
o seu canto de churrasco.

Tapete elegante e prático que protege a superfície da gordura e da sujidade na hora
de cozinhar no grelhador. Recomendado para Spirit, Genesis, Summit, SmokeFire,
Pulse 2000, Weber Q 3000, Summit Kamado, e Performer.

0 077924 122705

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17897
28
32,99 €

0 077924 179709

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

18280
24
54,99 €

NOVO

LUVAS DE SILICONE

LUVA PREMIUM - PRETO

Perfeito para manusear alimentos em seu grelhador ou defumador. Reutilizável.
Silicone adequado para uso alimentar. Fácil de limpar com água e sabão. Só lavar
as mãos. Resistente até 200 °C.

Proteja as suas mãos e antebraços do calor com esta confortável luva premium.

0 077924 162695

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7017
6
24,99 €

0 077924 011887

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6472
6
16,49 €
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LUVAS DE COURO

LUVAS PREMIUM - PRETO, TAMANHO S/M, THERMORESISTENTES

Proteja suas mãos em grande estilo! Feitas de couro de alta qualidade, as luvas de
couro protegem as suas mãos ainda melhor do calor e proporcionam uma aderência
firme e forte. A aparência elegante é completada com um laço de couro para
armazenamento fácil e conveniente.

Estas luvas em kevlar e silicona são ideiais para uma melhor proteção e
manuseamento dos produtos quentes.

0 077924 122682

17896
10
32,99 €

0 077924 011153

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6669
6
54,99 €

LUVAS PREMIUM - PRETO, TAMANHO L/XL, THERMORESISTENTES

AVENTAL - PRETO, ALÇA AJUSTÁVEL

Estas luvas em keviar e silicona são ideiais para uma melhor proteção e
manuseamento dos produtos quentes.

Este elegante avental protege a sua ropa durante a cozedura. Podería ser uma
fantástica prenda para os cozinheiros ou fãs do churrasco.

0 077924 012006

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6670
6
54,99 €

0 077924 011894

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6474
6
21,99 €

BANDEJA PREMIUM - MODELO PEQUENO, AÇO INOXIDÁVEL

BANDEJA PREMIUM - MODELO GRANDE, AÇO INOXIDÁVEL

A bandeja premium é ideal para asar os legumes e outros pequenos pedaços de
carne com o seu grelhador. As aberturas permitem aos seus alimentos impregnarse deste delicioso sabor fumado asociado ao churrasco.

A bandeja premium Weber é ideal para asar os legumes e outros pequenos pedaços
de carne com o seu grelhador. As aberturas permitem aos seus alimentos impregnarse deste delicioso sabor fumado asociado ao churrasco.

0 077924 018985

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6677
4
21,99 €

0 077924 018992

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6678
4
32,99 €

CESTA PARA GRELHAR - MODELO GRANDE, AÇO INOXIDÁVEL

CESTA PARA GRELHAR - MODELO PEQUENO, AÇO INOXIDÁVEL

Perfeito para grelhar um peixe enteiro ou em filetes. Virá-la para grelhar do outro
lado, sem que se agarra na grelha.

Perfeito para grelhar um peixe enteiro ou em filetes. Virá-la para grelhar do outro
lado, sem que se agarra na grelha.

0 077924 010842
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Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6471
4
43,99 €

0 077924 011139

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6470
4
32,99 €

ACESSÓRIOS
NOVO

SET DE SUPORTES PARA MILHO - 8 UDS

BANDEJA E SUPORTE WEBER PARA BACON

Perfeito para poder comer as espigas de milho grelhadas.

Perfeito para tiras de porco e pizza de massa alta e bolos. Compatível com grelhadores
a carvão de 47cm e Q série 200/2000

0 077924 018923

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6489
4
13,19 €

0 077924 041129

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17637
4
54,99 €

SUPORTE PARA COSTELAS E ASSADOS DELUXE

SUPORTE PARA FRANGOS

O design 2 em 1 do suporte para costelas e assados Deluxe é reversível, para que
possa assar grandes pedaços de carne de um lado ou virá-lo e usá-lo como prateleiro
para costelas. Compatível com grelhadores a carvão de 57 cm, Q série 3000, Spirit,
Genesis®, Genesis® II, Summit.

Suporte para cozinhar um frango bem dorado. Convém para grelhadores à carvão
de 57cm e grelhadores à gás : Q3000, Q3200, Spirit, Spirit II, Genesis®, Genesis® II,
Summit.

0 077924 010835

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6469
4
32,99 €

0 077924 011962

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6482
6
21,99 €

SUPORTE PARA FRANGOS DELUXE

CESTO PARA GRELHAR DELUXE - MODELO PEQUENO, AÇO
INOXIDÁVEL

O suporte para frangos aporta a umidade e sabor para frangos. Verter o
acompanhamento no interior do recipiente (pequenas batatas, pequenos legumes
cortados) e instale o frango. Para grelhadores à carvão de 57cm e grelhadores à gás
Q 3000, Q3200, Spirit, Genesis®, Genesis® II, e Summit.

A bandeja para legumes em aço inoxidável é a maneira mais simples para cozinhar
os legumes no seu barbecue. Pode-se lavar no lava-louças.

0 077924 018145

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6731
2
54,99 €

0 077924 011122

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6481
6
27,49 €

CESTA PARA HORTALIZAS DELUXE - MODELO GRANDE, DE AÇO
INOXIDÁVEL

BANDEJA DE COZEDURA DELUXE - DE AÇO INOXIDÁVEL,
RECTANGULAR

Com o cesta para hortalizas poderá utilizar o grelhador para confeccionar hortalizas,
peixes delicados ou frutas; utilize o cesto para saltear os seus legumes fatiados.

Com a bandeja de cozedura poderá utilizar o grelhador para confeccionar peixes
delicados ou frutas. Fabricado em aço inoxadável, esta bandeja dispõe de pegas muito
práticas que permitem transportar os alimentos. Se pode lavar no lava-louças.

0 077924 074882

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6434
4
38,49 €

0 077924 074899

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6435
6
32,99 €
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CORTADOR DE PIZZA - LÂMINA DE 10 CM, DE AÇO INOXIDÁVEL

PÁ PARA PIZZA - DE AÇO INOXIDÁVEL, 22.4CM

Roda para pizza permite cortar com precisão a pizza. De aço inoxidável, esta roda
permite um bom corte da sua pizza.

A pá para pizza torna fácil a confeção de uma pizza no seu grelhador. Não precisa
de fazer malabarismos com espátulas ou pinças porque a pizza está a ferver: só
precisa colocar a pá debaixo da pizza e serví-la. O mango em borracha permite não
se queimar as mãos.

0 077924 031823

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6690
6
27,49 €

0 077924 031830

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

NOVO

6691
4
38,49 €

NOVO

PEDRA ESMALTADA PARA PIZZA, 26CM - WEBER CRAFTED

PEDRA ESMALTADA PARA PIZZA, 36CM - WEBER CRAFTED

A pedra esmaltada para pizza Weber é adequada para cozinhar facilmente pizza, pão
e bolos no seu grelhador. Compatível com todos os barbecues Weber.

A pedra esmaltada Weber para pizza é adequada para assar pizza, pão e bolos em
seu grelhador. Para uso com grelhadores a carvão de 57 cm e grelhadores a gás da
série Weber® Q 300/3000 em diante.

0 077924 189098

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

18413
4
37,99 €

0 077924 189081

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

18412
4
44,99 €

NOVO

PEDRA ESMALTADA PARA PIZZA, 30 X 44CM - WEBER
CRAFTED

PEDRA PARA PIZZA - 26 CM - EM MINERAIS DE ARGILA

A pedra esmaltada Weber para pizza é adequada para assar pizza, pão e bolos em
seu grelhador. Compatível com todos os grelhadores a carvão e a gás de 57 cm da
série Weber® Q 300/3000 em diante.

Autênticas pizzas italianas, crocantes, cozidas a perfeição com esta pedra para pizzas.

0 077924 189111

18414
4
59,99 €

0 077924 059186

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

8831
4
43,99 €

PEDRA PARA PIZZA - 36CM - EM MINERAIS DE ARGILA

PLACA DE COZEDURA EM CERÂMICA - PEQUENA

Autênticas pizzas italianas, crocantes, cozidas a perfeição com esta pedra para pizzas.
Apto para Pulse.

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

0 077924 062681
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Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

8830
3
54,99 €

0 077924 007019

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6465
3
54,99 €

ACESSÓRIOS

PLACA DE COZEDURA EM CERÂMICA - GRANDE

CONJUNTO DE ESPETOS, 8 UNIDADES

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

Simplifique sua vida com espetos Weber de pontas duplas. Diga adeus aos esforços
para transformar a carne: um movimento e é isso! As extremidades rachadas
impedem que os alimentos girem no espeto para cozinhar mesmo. Têm 40 cm de
comprimento e podem ser lavadas na máquina de lava-louças.

0 077924 011757

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17509
3
76,99 €

0 077924 159633

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

CONJUNTO DE GRELHA E ESPETOS

CONJUNTO DE CESTOS PARA GRELHAR - AÇO INOXÍDAVEL ,
COMPATÍVEL CON ETCS E GENESIS® II LX

Elevations Tiered Cooking System (ETCS), aço inoxidável, compatível com Spirit série
300, Genesis®, Genesis® II de 3 queimadores e superiores e Summit. Inclui 8 espetos.

Conjunto de diferentes cestos para as suas necesidades

0 077924 021336

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7615
1
65,99 €

0 077924 021343

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

GRELHA ADICIONAL - AÇO INOXÍDAVEL, COMPATÍVEL COM
ETCS E GENESIS® II LX

CONJUNTO DE ESPETOS - 4 UNIDADES - AÇO INOXÍDAVEL
COMPATÍVEL COM ETCS E GENESIS® II LX

Grelha adicional para ter mais espaço para a sua carne

Prático conjunto para fazer os melhores espetos

0 077924 021374

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7617
4
27,49 €

0 077924 021398

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6320
12
10,99 €

7616
4
32,99 €

7618
4
27,49 €

SUPORTE PARA ASSADOS

SUPORTE PARA ASSADOS DELUXE - DE AÇO INOXIDÁVEL

Compatível com grelhadores a carvão de 57 cm, Weber Q 2000 e superiores.

Neste suporte de aço inóxidavel, pode assar aves, porco ou carne bovina, para dorar
de maneira uniforme ; o ar pode circular ao redor da carne, o que garante uma
cozedura regular.

0 077924 021886

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6605
6
21,99 €

0 077924 021572

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6727
2
54,99 €
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GRELHA DE AQUECIMENTO

MOLDE PARA HAMBÚRGUER - PARA 2 TAMANHOS DE
HAMBÚRGUERES

Pefeita para ganhar espaço e guardar a carne quente.

Concebido para preparar fácilmente hambúrgueres planos, uniformes de 125g ou
de 250g. Este molde para hambúrger Weber tem uma pega amovívél em nailón para
uma limpeza mais simples. Pode-se lavar no lava-louças.

0 077924 041815

7647
2
38,49 €

0 077924 012020

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6483
6
16,49 €

KIT DE 2 UTENSÍLIOS - PRECISION

KIT UTENSILIOS PREMIUM - FORMATO COMPACTO, 2 PEÇAS,
DE AÇO INOXIDÁVEL, PRETO

Kit de pinças e espátula com cabo de borracha antiderrapante. Pode ser lavada na
máquina de lavar louça. 46 cm de comprimento.

Este kit contém uma espátula e uma pinça. A sua largura é compacta (35cm), é o kit
ideal para ir de campismo, pic-nics ou para espaços reduzidos.

0 077924 159695

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6763
6
49,99 €

0 077924 011191

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6645
4
43,99 €

KIT 3 UTENSÍLIOS - PREMIUM

PINCEL DE SILICONE

Kit de pinças, pincel e espátula com cabo de borracha antiderrapante. Pode ser lavada
na máquina de lavar louça. 46 cm de comprimento. Compatível com ganchos
magnéticos premium.

Acessório essencial para temperar pratos com molhos, ovos ou condimentos durante
o cozimento.

0 077924 159701

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6764
4
64,99 €

0 077924 159626

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6319
4
10,99 €

PINÇAS

PINÇAS - PRECISION

As pinças Weber estão equipadas com uma alça de plástico e têm um gancho útil
para pendurar e mantê-lo à mão. 40 cm de comprimento. Pode ser lavada na máquina
de lavar louça.

A pinça precision tem uma alça antiderrapante e mede 46 cm de comprimento.

0 077924 159602
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Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6317
4
10,99 €

0 077924 159664

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6760
4
27,49 €

ACESSÓRIOS

ESPÁTULA

ESPÁTULA - PRECISION

A espátula Weber é equipada com uma alça de plástico e possui um gancho útil para
pendurá-la. Pode ser lavada na máquina de lavar louça. Comprimento 40 cm de
comprimento.

A espátula Weber Precision possui uma alça antiderrapante e mede 46 cm de
comprimento.

0 077924 159619

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6318
4
10,99 €

0 077924 159671

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6761
4
27,49 €

ESPÁTULA LARGA - PRECISION

ESPÁTULA PARA PLACA

A espátula larga precision é ideal para transformar peixes ou pedaços grandes de
carne. Com 46 cm de comprimento, possui uma alça antiderrapante. Pode ser lavada
na máquina de lavar louça.

Peixe delicado, legumes crocantes ou panquecas suaves. Virar a comida com
facilidade usando a espátula de churrasco afiada - especialmente concebida para
cozinhar em planchas. Equipado com alça de silicone soft-touch, proporcionando-lhe
um aperto confortável, não escorregadio.

0 077924 159688

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6762
4
27,49 €

0 077924 122835

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6206
4
27,49 €

ACESSÓRIOS
TERMÓMETROS WEBER
IGRILL

PINÇAS
Tenha uma boa aderência até mesmo nos menores e mais delicados ingredientes
quando grelhar. As pinças de churrasco são feitas de aço e fornecem uma aderência
firme e confortável ao manusear qualquer coisa, desde espargos e vieiras ao camarão
e talvez fatias de abobrinha na grelha.

0 077924 122859

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6208
5
27,49 €

TERMÔMETRO DIGITAL

TERMÔMETRO DIGITAL WEBER PREMIUM

O segredo para grelhar carne na perfeição é a temperatura interna. Com este útil
termómetro de bolso, obtém uma leitura rápida e exata da temperatura, para não ter
de manter a tampa aberta durante muito tempo.

Gostaria de controlar totalmente a temperatura interna ao grelhar? Este termómetro
digital premium ativa-se assim que estender o sensor e, após apenas 3 segundos,
este lê a temperatura com uma enorme precisão.

0 077924 048395

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6750
6
21,99 €

0 077924 048418

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6752
4
109,99 €
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IGRILL MINI

IGRILL 2

Se gosta de engenhocas, tem de ter o iGrill! O mini-termómetro de bolso iGrill liga-se
à aplicação gratuita iGrill e tem um alcance de 45 m, por isso, pode mover-se
livremente enquanto está a grelhar.

Ligue este termómetro versátil à aplicação gratuita iGrill por Bluetooth® e mede tanto
a temperatura interna, como a temperatura ambiente. Use as predefinições ou crie
as suas próprias definições – tudo depende de si. Tem dois sensores e capacidade
para quatro.

0 077924 052446

7220
5
76,99 €

0 077924 052453

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7221
5
142,99 €

IGRILL 3

WEBER CONNECT SMART GRILLING HUB

Criado para o Genesis® II, este versátil termómetro mede a temperatura interna e
ambiente. Ligue-o à aplicação gratuita Weber iGrill por Bluetooth® e utilize as
predefinições ou crie as suas próprias definições. Tem dois sensores e capacidade
para quatro. Funcionalidades adicionais para Genesis® II LX.

Transforme qualquer grelhador num barbecue conectado com o Smart Grilling Hub.
Envia notificações diretamente para o seu smartphone com tudo, desde tempo e
temperatura até a contagem regressiva de prontidão, e alerta quando a comida está
pronta para virar e servir. Se conecta via wi-fi.

0 077924 052149

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7205
5
131,99 €

0 077924 129636

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

3202
4
159,99 €

CAPA PARA O WEBER CONNECT SMART GRILLING HUB

SUPORTE DE MONTAGEM PARA O WEBER SMART GRILLING
HUB

A capa para o Weber Connect Smart Grilling Hub pode alojar o dispositivo, 4 sondas
e o cabo USB. A superfície cinza de dois tons resiste à mancha e protege contra poeira
e choque.

Kit de 6 componentes para colocar o Weber Connect Smart Grilling Hub em diferentes
modelos de grelhadores. Equipado com prático estojo de armazenamento.

0 077924 154362

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

3251
4
32,99 €

0 077924 154409

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

3255
4
32,99 €

SONDA DE TEMPERATURA PARA CARNE - PARA IGRILL, 1 UD

SONDA DE TEMPERTURA AMBIENTE - PARA IGRILL, 1 UD

Sensor concebido para a monitorização precisa da temperatura com todos os
termômetros iGrill. É fornecido com um enrolador do cabo que é montado na parte
traseira da sua unidade e encaixa nos seus outros sensores.

Obtenha o controle total da temperatura dentro do seu defumador ou grelhador. Basta
montar o sensor com o suporte na grelha e monitorizar a temperatura ambiente
através da aplicação gratuita iGrill.

0 077924 052170

94

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7211
5
21,99 €

0 077924 052187

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7212
5
21,99 €

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS
LIMPEZA
SUPORTE PARA IGRILL
Mantenha seu iGrill ao alcance em todos os momentos! Conecte facilmente o suporte
iGrill ao cabo de suo grelhador a carvão Weber® e monte seu iGrill (vendido
separadamente) com segurança. Quando terminar de cozinhar, coloque as sondas
corretamente no suporte para um armazenamento conveniente e seguro.

0 077924 114724

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

7240
4
14,29 €

ESCOVA DE BAMBU, 30 CM

ESCOVA DE BAMBÚ, 46 CM

Um grelhador limpo é um passo mais perto de excelentes resultados de cozimento.
Facilite a limpeza da área de cozinhar e grelhe com o raspador de bambu. A alça
ergonômica oferece uma aderência segura e o design garante que ele atinja todos
os cantos do barbecue.

Um grelhador limpo é um passo mais perto de excelentes resultados de cozimento.
Facilite a limpeza da área de cozinhar e grelhe com o raspador de bambu. A alça
ergonômica oferece uma aderência segura e o design garante que ele atinja todos
os cantos do barbecue.

0 077924 159503

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6275
12
10,99 €

0 077924 159510

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6276
12
12,99 €

ESCOVA EM T, 30 CM, COM CERAS DE AÇO INOXIDÁVEL

ESCOVA EM T, 46 CM, COM CERAS DE AÇO INOXIDÁVEL

A escova triângulo Weber é perfeita para limpar a graxa da grelha e da chapa. Isso
ajudará você a manter o grelhador em ótimas condições: a limpeza é particularmente
importante para garantir uma distribuição uniforme do calor e evitar explosões.

A escova triângulo Weber é perfeita para limpar a graxa da grelha e da chapa. Isso
ajudará você a manter o grelhador em ótimas condições: a limpeza é particularmente
importante para garantir uma distribuição uniforme do calor e evitar explosões.

0 077924 159527

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6277
12
15,99 €

0 077924 159534

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6278
12
16,99 €

ESCOVA DE GRADE, 46 CM, COM CERDAS DE AÇO INOXIDÁVEL

ESPONJA - 2 PCS

A escova de grade é ideal para limpar grades no grelhador e os componentes menores
do barbecue. O prazer de um grelhado também passa pela eliminação de resíduos
do cozimento anterior.

Esta esponja de fibra tem uma utilização tão eficaz quanto confortável! Utilize o lado
abrasivo para limpar a grelha para cozinhar e remova facilmente a sujidade com o
lado macio.

0 077924 159541

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6279
12
13,99 €

0 077924 051395

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17688
12
3,29 €
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PANO DE MICROFIBRA

PULVERIZADOR ANTI-ADHERENTE - 200ML

Se deseje que as partes esmaltadas e em aço inoxidável do seu grelhador a brilhar,
este é o pano certo. O pano de microfibra ajuda a remover a sujidade de todas as
superfícies e é ideal para polir.

Tem aqui uma forma simples de lubrificar a grelha para cozinhar com ingredientes
100 % naturais. Pulverize diretamente sobre a grelha, adicione a sua comida e faça
os seus grelhados. Utilize depois de grelhar para proteger contra a corrosão.

0 077924 051418

17689
12
3,29 €

0 077924 051357

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17685
12
8,79 €

PROTETOR DE FERRO FUNDIDO - 200 ML

PRODUTO DE LIMPEZA PARA AÇO ESMALTADO - 300ML

Proteja as suas grelhas e acessórios de ferro fundido da ferrugem com este
pulverizador de névoa fina 100% natural e eficiente. Use-o regularmente e você ajuda
a manter o ferro fundido, tornando-o mais resistente à corrosão.

Dê ao seu grelhador novamente um aspeto brilhante e novo com este produto de
limpeza eficaz de névoa fina que solta resíduos de comida e gordura em todas as
partes esmaltadas. A garrafa inovadora pulveriza a partir de todos os ângulos, para
que não lhe escape nada.

0 077924 122675

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17889
12
8,79 €

0 077924 051340

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17684
12
10,99 €

PRODUTO DE LIMPEZA PARA AÇO INOXIDÁVEL - 300ML

LIMPADOR PARA GRELHADORES Q & PULSE - 300 ML

Esta é a forma mais fácil para limpar superfícies em aço inoxidável no seu grelhador,
deixando-as brilhantes e resistentes às intempéries em caso de utilização regular.
O design inovador da garrafa deste produto de limpeza de névoa fina permite-lhe
pulverizar a partir de todos os ângulos.

Spray de névoa fina que ajuda efetivamente a limpar as superfícies externas em
todos os grelhadores Weber Q® e Pulse. Resultando em limpeza fácil, deixando o
exterior do barbecue brilhante, impecável e resistente às intempéries quando usado
regularmente.

0 077924 051326

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17682
12
10,99 €

0 077924 119859

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17874
12
10,99 €

LIMPADOR DE GRELHA - 300 ML

KIT DE MANUTENÇÃO PARA GRELHADOR À GÁS

Spray de névoa fina, indispensável e altamente eficiente, que facilita a limpeza das
grelhas e de todas as superfícies internas da caixa de fogão. Deixe agir por 30
segundos para soltar toda a graxa e resíduos de alimentos e você está um passo
mais perto dos resultados ideais de cozimento.

O Kit de manutenção para o grelhador à gás Weber comtem uma mini-escova e um
raspador para a cuba. Perfeito para a manutenção em todos os grelhadores a gás,
contém raspador e pincel.

0 077924 119866
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Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

17875
12
10,99 €

0 077924 031854

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6202
6
12,99 €

ACESSÓRIOS

RASPADOR

RASPADOR PARA PLACA

Com este raspador de tipo espátula, será muito fácil limpar o seu grelhador.

Obtenha o melhor ponto de partida para a sua próxima sessão de grelhados e torne
a limpeza fácil. Com o eficiente e afiado raspador parra placa, você facilmente raspa
as sobras e remove a graxa do seu plancha. Equipado com alça de silicone soft-touch
para melhor aderência.

0 077924 031847

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6201
12
10,99 €

0 077924 122842

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6207
6
21,99 €

ESFREGÃO PARA PLACA

CABEÇA DE SUBSTITUIÇÃO PARA ESFREGÃO DE PLACA

Dê uma boa esfoliação e consiga tirar o fundo da sujeira! Despeje o produto de limpeza
na alça do esfregão para placa, comece a esfregar e adicione um pouco de sabão
com um simples empurrão no cabo. Projetado para limpeza de chapas.

Certifique-se de manter seu equipamento para churrasco na melhor forma. Uma vez
que a cabeça do esfregão para ferroestá desgastado - não precisa se preocupar.
Basta removê-lo e substituí-lo por uma nova cabeça de metal. Projetado para limpeza
de placas.

0 077924 122866

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6209
12
10,99 €

0 077924 122873

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

NOVO

KIT DE LIMPEZA PARA GRELADORES A GÁS EM AÇO
INOXIDÁVEL

0 077924 180385

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

NOVO

KIT DE LIMPEZA PARA GRELHADORES A GÁS DE PORCELANA
ESMALTADA

18283
1
59,99 €

0 077924 180392

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

NOVO

KIT DE LIMPEZA PARA GRELHADORES WEBER Q & PULSE

0 077924 180415

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

6210
12
5,49 €

18284
1
59,99 €

NOVO

KIT DE LIMPEZA PARA GRELHADORES A CARVÃO

18286
1
45,99 €

0 077924 180408

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

18285
1
39,99 €
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ACESSÓRIOS
LIVROS DE RECEITAS
WEBER’S GREATEST HITS (UK) COOKBOOK
Um livro compilação das melhores receitas de Weber em inglês.

9 780600 635307

17732
10
24,99 €

WEBER’S GRILLBIBEL - A BIBLÍA DO BARBECUE EM ALEMÃO

LA BIBLIA WEBER DE LA BARBACOA - A BÍBLIA DO BARBECUE
EM ESPANHOL

Este livro contem receitas y truques para desfrutar do seu barbecue (em alemão).

A “Biblia Weber de la Barbacoa” é um livro práctico e completo com 160 receitas e
130 técnicas de preparação (em espanhol).

9 783833 818639
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Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

18639
6
29,99 €

9 782953 112733

Referência:
Pedido Minímo:
Preço de venda ao público recomendado:

311273
7
24,99 €
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TU D O O QU E PRECISA PA RA R E PA RA R O S E U G R E L H A DO R

Grelha para cozinhar

Kit do sistema de
limpeza One-Touch

Grelha para carvão
Pega
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PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
MANTENHA O SEU GRELHADOR NAS MELHORES CONDIÇÕES – Cada
grelhador Weber® é projetado para durar muitos anos, mas mesmo no grelhador mais bem
cuidado, existem inevitavelmente algumas características que sofrem mais desgaste do
que outras. De grelhas a barras Flavorizer, escudos térmicos a kits de ignição, todos esses
elementos suportam o fardo do uso diário e precisarão de ser substituídos muito antes que
os seus clientes precisem de um novo grelhador. Se precisar de peças de substituição para
qualquer grelhador Weber®, entre em contato com o seu representante Weber.
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GRELHADORES A CARVÃO
Grelhas de cozedura

Para grelhadores a carvão de 47 cm

0 077924 007637

Referência: 8413
Pedido Minímo: 5
Preço de venda ao público
recomendado: 27,49 €

Grelhas de cozedura em aço cromado

Para grelhadores a carvão de 47cm, articulado

0 077924 007613

Referência: 8414
Pedido Minímo: 5
Preço de venda ao público
recomendado: 43,99 €

Grelhas de cozedura em aço cromado

Compatível com grelhadores a carvão de 57 cm

0 077924 007644

Referência: 8423
Pedido Minímo: 5
Preço de venda ao público
recomendado: 32,99 €

Grelhas de cozedura em aço cromado

Compatível com grelhadores a carvão de 57 cm, articulado

0 077924 007651

Referência: 8424
Pedido Minímo: 5
Preço de venda ao público
recomendado: 49,49 €

Grelha de cozedura GBS de aço inoxidável 57 cm

0 077924 030604

Referência: 8843
Pedido Minímo: 5
Preço de venda ao público
recomendado: 89,99 €

Grelha de cozedura GBS de aço cromado 57 cm

0 077924 004902

Referência: 8835
Pedido Minímo: 5
Preço de venda ao público
recomendado: 64,99 €

Grelha de carvão

Para grelhadores a carvão de 47cm

0 077924 074059

Referência: 7440
Pedido Minímo: 5
Preço de venda ao público
recomendado: 21,99 €

Grelha de carvão

para grelhadores Ø 57 cm

0 077924 074066

Referência: 7441
Pedido Minímo: 5
Preço de venda ao público
recomendado: 32,99 €

Sisteme de limpeza One-Touch

Compatível com grelhadores a carvão Original Kettle de 47cm (excepto
Compact Kettle)

0 077924 010965
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Referência: 7443
Pedido Minímo: 6
Preço de venda ao público
recomendado: 29,99 €

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
Sistema de limpeza One-Touch

Compatível com grelhadores a carvão Original Kettle de 57cm

0 077924 010972

Referência: 7444
Pedido Minímo: 6
Preço de venda ao público
recomendado: 39,99 €

GRELHADORES A PELLETS
Grelha para Smokefire

0 077924 161780

Referência: 7011
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 71,49 €

Plugue de fulgor - 1 unidade

0 077924 161803

Referência: 7009
Pedido Minímo: 12
Preço de venda ao público
recomendado: 27,49 €

GRELHADORES ELÉTRICOS
Termostato para Weber Q

5 707431 053524

Referência: 65629
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 89,99 €

GRELHADORES A GÁS
Grelha de cozedura GBS
Para Spirit 2 queimadores.

0 077924 037238

Referência: 8846
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 129,99 €

Grelhas de cozedura GBS em inox
para Spirit serie 300

0 077924 019081

Referência: 7586
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 164,99 €

Grelhas de cozedura GBS de aço esmaltado
para Spirit serie 300

0 077924 037245

Referência: 8847
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 139,99 €
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PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
Grelha de cozedura GBS de aço inoxidável
para Summit serie 400 e 600 (4 e 6 queimadores)

0 077924 019098

Referência: 7587
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 186,99 €

Grelha de cozedura GBS de aço esmaltado
para Genesis serie 300

0 077924 037276

Referência: 8848
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 159,99 €

Lote de 2 grelhas de cozedura para serie Q100 e Q1000
de ferro fundido esmaltado

0 077924 038839

Referência: 7644
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 89,99 €

Grelhas de cozedura para serie Q 200 e Q 2000
de ferro fundido esmaltado

0 077924 038846

Referência: 7645
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 99,99 €

Grelhas de cozedura para serie Q 300 e Q 3000
de ferro fundido esmaltado

0 077924 038853

Referência: 7646
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 129,99 €

Grelhas de cozedura

(Genesis Silver A, Spirit 200)

0 077924 074356

Referência: 7522
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 109,99 €

Barras Flavorizer de aço esmaltado (lote de 3)
Para Spirit 200 com botões reguladores frontais

0 077924 032165

Referência: 7635
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 54,99 €

Barras Flavorizer de aço esmaltado (lote de 5)
para Spirit 210 (botões reguladores laterais)

0 077924 074479

Referência: 7534
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 54,99 €

Barras Flavorizer de aço inoxidável (lote de 5)

Para Genesis série 300 de 2007 até 2011 (botões reguladores laterais).

0 077924 074530

Referência: 7540
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 131,99 €

Barras Flavorizer de aço esmaltado (lote de 5)
Para Spirit serie 300

0 077924 074493
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Referência: 7536
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 54,99 €

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
Barras Flavorizer de aço esmaltado (lote de 5)

Para Genesis série 300 de 2007 até 2011 (botões reguladores laterais).

0 077924 074523

Referência: 7539
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 76,99 €

Barras Flavorizer de aço esmaltado (lote de 5)
Para Spirit® 300 com botões reguladores frontais

0 077924 032172

Referência: 7636
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 76,99 €

Barras Flavorizer de aço inoxidável (lote de 5)
para Genesis® série 300 com botões reguladores frontais

0 077924 023163

Referência: 7620
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 131,99 €

Barras Flavorizer de aço esmaltado (lote de 5)

Para Genesis® série 300 com botões reguladores frontais

0 077924 023170

Referência: 7621
Pedido Minímo: 1
Preço de venda ao público
recomendado: 76,99 €
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UMA EQUIPA AO SEU SERVIÇO
APOIO AO CLIENTE

SERVIÇO PÓS-VENDA

Teléfono:

Teléfono:

E-mail:

(+34) 935 844 055

infoiberica@weberstephen.com

E-mail:

(+34) 935 844 051

service-pt@weberstephen.com

CONTABILIDADE

MARKETING

Teléfono:

Teléfono:

E-mail:

(+34) 935 458 696

iberica_finance@weberstephen.com

E-mail:

(+34) 935 844 055

ibericom@weberstephen.com

/WeberPortugal
@Weber_portugal
@WeberPortugal
/BarbecuesWeber
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SEGUE-NOS NAS NOSSAS REDES SOCIAIS!

As presentes condições gerais de venda (“CGV”) aplicam-se a partir de 01/01/2022 até 31/12/2022. As CGV regulam todas as vendas de Produtos (“Produtos”)
realizadas pela Weber Stephen Ibérica S.R.L. (CIF B-63888705) ((“Weber Stephen Ibérica”) a um comprador grossista (“Cliente”). As CGV, juntamente com as
condições particulares contidas na aceitação do pedido por parte da Weber Stephen Ibérica S.R.L (doravante “Confirmação do Pedido”) e nos documentos em anexo,
constituem a base integral do contrato de venda entre a Weber Stephen Ibérica S.R.L e o Cliente, substituindo qualquer outro e/ou termo e/ou condição diferente em
conflito com as mesmas proposto pelo Cliente e não expressamente aceite por escrito pela Weber Stephen Ibérica S.R.L. As CGV podem ser modificadas em qualquer
momento pela Weber Stephen Ibérica S.R.L, com efeito a partir da data dos pedidos realizados depois da comunicação da modificação.
1.

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. 1.1 Os pedidos podem ser rejeitados ou
aceites (em parte ou na totalidade) a critério da Weber Stephen Ibérica S.R.L.
1.2 Depois da receção da Confirmação do Pedido e passado 24 horas contadas
a partir da data da sua receção, o Cliente não pode cancelar nem modificar o
pedido sem o consentimento prévio por escrito da Weber Stephen Ibérica S.R.L.
1.3 A Weber Stephen Ibérica S.R.L reserva-se o direito de não executar o
pedido, sem incorrer em qualquer tipo de responsabilidade, se o Cliente recusar
a receção das informações e/ou a formação que a Weber Stephen Ibérica S.R.L
considerar necessária e/ou útil. 1.4 Inclusivamente após o envio da
Confirmação do Pedido, a Weber Stephen Ibérica S.R.L reserva-se o direito de
anular, suspender ou atrasar, de maneira parcial ou total os pedidos devido a:
(I) necessidade de produção ou programação das entregas; (ii) faltas ou
incumprimentos ou atrasos dos fornecedores da Weber Stephen Ibérica S.R.L
na entrega de Produtos finais, matérias-primas ou materiais acessórios; (iii)
circunstâncias devidas a causas de força maior ou que escapem ao controle da
Weber Stephen Ibérica S.R.L; 1.5 Weber Stephen Ibérica S.R.L reserva-se o
direito de modificar ou cancelar, por razões técnicas e de produção, variações
de cor ou modelos dos Produtos.

2.

PREÇOS E PAGAMENTOS. 2.1 O preço dos Produtos é indicado na lista de
preços da Weber Stephen Ibérica, vigente em cada momento. Os preços
indicados são indicados sem IVA, salvo previsto diversamente. A Weber
Stephen Ibérica reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento, a sua
lista de preços. Qualquer modificação terá efeito nos pedidos recebidos depois
da comunicação da modificação em questão. 2.2 os eventuais descontos e/ou
reduções de preço serão concedidos a critério da Weber Stephen Ibérica, sendo
válidos apenas quando confirmados por escrito. 2.3 A Weber Stephen Ibérica
reserva-se a faculdade de sugerir ao Cliente o preço de revenda aconselhado,
sem prejuízo de que o Cliente seja livre de determinar o preço de revenda. 2.4
os termos de pagamento indicados na Confirmação do Pedido, devem ser
considerados essenciais e vinculantes. Os possíveis atrasos no pagamento,
quando concedidos, terão que ser expressamente previstos na Confirmação do
Pedido. 2.5 salvo quando na Confirmação do Pedido se estabeleça o contrário,
a Weber Stephen Ibérica emitirá a fatura no momento da entrega dos Produtos
e o pagamento terá que ser realizado na sede da Weber Stephen Ibérica,
mediante transferência bancária ou recibo bancário, em conformidade com o
indicado na Confirmação do Pedido. 2.6 No caso em que se conceda o
pagamento fracionado, o atraso no pagamento superior a 15 (quinze) dias,
inclusivamente, em apenas um dos prazos previstos, implica a perda do
benefício do prazo e a Weber Stephen Ibérica terá o direito de pedir o
pagamento imediato do valor restante. 2.7 em caso de atraso no pagamento,
além dos juros de mora estabelecidos no Decreto-lei 62/2013, o Cliente também
terá de responder pelos possíveis custos e despesas realizados pela Weber
Stephen Ibérica para recuperar o crédito pendente de pagamento através de
agências de cobrança, além das despesas legais e indemnização pelos
prejuízos sofridos. Em caso de atraso no pagamento superior a 15 (quinze)
dias, ou no caso de que a Weber Stephen Ibérica tenha, a seu critério, motivo
para duvidar da solvência e/ou credibilidade financeira do Cliente, a Weber
Stephen Ibérica poderá (i) modificar os termos de pagamento de todos os
pedidos pendentes e/ou futuros requerendo o pagamento antecipado ou
garantias suficientes e/ou (ii) resolver, em conformidade com o artigo 432.º
Código Civil um ou mais pedidos pendentes, e/ou (iii) suspender um ou mais
pedidos até ao pagamento integral ou apresentação das garantias adequadas
e/ou (iv) requerer, como imediatamente exigíveis, todos os valores ainda não
vencidos, sem necessidade de requerimento de crédito. 2.8 Os Produtos ficam
na propriedade da Weber Stephen Ibérica até ao pagamento integral do preço
(reserva de propriedade), sem prejuízo da transmissão de risco para o Cliente
no momento da entrega. O Cliente nunca poderá suspender ou atrasar o
pagamento do preço (solve et repete). O Cliente poderá compensar os créditos
não impugnados com os valores devidos à Weber Stephen Ibérica.

3.

ENTREGAS. 3.1 A Weber Stephen Ibérica entrega Produtos em toda a
Península Ibérica e Ilhas Baleares. Para as Ilhas Canárias a entrega deve ser
realizada em Espanha continental (despesas alfandegárias, de transporte
interno e de impostos por conta do distribuidor). A tarifa com fretes pagos será
aplicada a todos os pedidos de valor igual ou superior a 500€ líquidos faturados
sem IVA. A Weber-Stephen Ibérica não aceitará nenhum pedido que não
respeite as condições mínimas indicadas sobre a sua tarifa. Nos pedidos de
valor inferior ao valor mínimo serão cobradas despesas de transporte ao
Cliente. A Weber-Stephen Ibérica reserva-se o direito de cobrar ao Cliente uma
cifra, a título de sobre preço combustível, em caso de aumento do preço do
gasóleo, calculado conforme o índice de referência e aplicado em caso de
entrega com fretes pagos. 3.2 A data de entrega dos Produtos estará indicada
na Confirmação do Pedido, servindo apenas de orientação e não tendo carácter
obrigatório. A Weber-Stephen Ibérica reserva-se o direito a entregar os
físicas, em conformidade com as disposições em vigor e em particular do Reg.
UE 2016/679 (GDPR) e Lei 58/2019, de 8 de agosto.

Produtos indicados no pedido através de uma ou mais entregas. A título
informativo, o prazo mínimo de entrega na península Ibérica para clientes
habituais é de 7 a 10 dias úteis contados a partir da data de receção do pedido
por parte da Weber-Stephen Ibérica. O prazo de entrega para Portugal é de 10
dias úteis. O facto de não respeitar este prazo mínimo nunca poderá dar lugar
ao pagamento de uma indemnização e/ou penalização por parte da WeberStephen Ibérica.
4.

GARANTIAS E RESPONSABILIDADE. 4.1 A Weber-Stephen Ibérica garante
que os Produtos estão em conformidade com as especificações técnicas
disponibilizadas pela Weber Stephen Ibérica e com todo o conteúdo da
Confirmação do Pedido. 4.2 A Weber-Stephen Ibérica garante a ausência de
defeitos ou irregularidades nos Produtos durante o período indicado no próprio
sítio
web
(https://www.weber.com/PT/pt/oseus-serviços/garantiasweber/weber-31692.htmlWeber-) a partir da data de entrega dos Produtos ao
Cliente (“Período de Garantia”). A garantia deve ser entendida para benefício
único do Cliente. 4.3 As eventuais reclamações relativas à embalagem e
quantidades dos Produtos, devem ser, sob pena de prescrição, indicados nos
documentos de transporte e notificados à Weber-Stephen Ibérica mediante email para o endereço infoiberica@weberstephen.com, dentro das 24 horas
contadas a partir da data de receção dos Produtos. As eventuais reclamações
relativas a defeitos ou irregularidades externas dos Produtos (defeitos
aparentes) terão que ser notificadas à Weber-Stephen Ibérica mediante carta
registada com aviso de receção ou por correio eletrónico registado (PEC), sob
pena de prescrição, dentro do prazo de 8 (oito) dias contados a partir da data
da receção dos Produtos. As eventuais reclamações relativas a defeitos ou
irregularidades não identificáveis mediante um controle exaustivo no momento
da receção dos Produtos (defeitos ocultos) terão que ser notificadas à WeberStephen Ibérica mediante carta registada com aviso de receção ou por correio
eletrónico registado (PEC), sob pena de prescrição, dentro do prazo de 8 (oito)
dias contados a partir da data da descoberta do defeito ou irregularidade, e
sempre dentro do Período de Garantia. Os eventuais pequenos defeitos na cor
ou nas características externas dos Produtos, que não repercutam no bom
funcionamento, relativamente ao apresentado nos catálogos, ofertas ou
documentos análogos, não serão considerados defeitos/irregularidades dos
Produtos. 4.4 no caso dos defeitos, a responsabilidade da Weber-Stephen
Ibérica limita-se à reparação ou substituição dos Produtos defeituosos, sempre
e quando o defeito tenha sido detetado durante o período de garantia e tenha
sido notificado sem demora. Os Produtos defeituosos deverão ser devolvidos
pelo Cliente a pedido e com autorização prévia da Weber-Stephen Ibérica. 4.5
Os Produtos substituídos deverão estar sujeitos à mesma garantia durante o
seu período restante. Em caso de reparação dos Produtos, apenas as partes
reparadas serão sujeitas a garantias a partir da data de entrega do Produto
reparado; as restantes partes ficam sujeitas à garantia original. 4.6 se
posteriormente à notificação do defeito, se comprovar que não existem defeitos
ou que os mesmos foram provocados pelas causas imputáveis ao Cliente e/ou
a terceiros, a Weber-Stephen Ibérica não assumirá nenhuma responsabilidade,
reservando-se ainda a faculdade de cobrar os possíveis custos incorridos ao
Cliente relativos e/ou relacionados com a substituição/reparação. 4.7 em
qualquer caso, qualquer responsabilidade da Weber- Stephen Ibérica, está
limitada a um valor equivalente ao preço pago pelo Cliente pelos Produtos que
deram origem à responsabilidade. 4.8 Na medida máxima permitida pela lei, a
garantia, as responsabilidades e as soluções aqui definidas incorporam e
substituem as garantias e/ou responsabilidades, e/ou soluções previstas pela
lei, excluindo qualquer outra responsabilidade da Weber-Stephen Ibérica
(contratuais ou extracontratuais originadas pelo Produtos fornecidos e/ou
danificados diretos ou indiretos (como por exemplo, indemnização do prejuízo,
perdas de rendimentos, perda de oportunidades, medidas de recuperação, etc.)
4.9 O Cliente renuncia ao direito de reclamação junto da Weber-Stephen Ibérica
relativamente ao exposto na secção anterior.

5.

VÁRIOS: 5.1 Estas Condições Gerais de Venda são reguladas pela lei
espanhola. 5.2 se as partes não forem capazes de alcançar uma solução
amigável relativamente a qualquer conflito relacionado com as condições de
venda, concordam submeter-se de maneira expressa à jurisdição dos Julgados
e Tribunais de Barcelona capital. 5.3 se uma cláusula dos presentes CGV
resultar nula ou inaplicável, a eventual nulidade ou inaplicabilidade não se
deverá estender às restantes previsões. 5.4 O Cliente poderá utilizar as
imagens e as descrições dos Produtos, as marcas e os logótipos de
propriedade ou na licença da Weber-Stephen Ibérica, sempre que tenha sido
previamente autorizado por escrito pela Weber- Stephen Ibérica. 5.5 A WeberStephen Ibérica compromete-se a recolher, tratar, utilizar e a transferir os dados
pessoais das pessoas

Todos os preços, gamas de produtos e modelos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Preços válidos de 01/01/2022 a 31/12/2022. Os preços indicados são os
preços de venda recomendados não vinculativos do fabricante.
Tenha em atenção que uma mudança nos modelos de algumas gamas de produtos pode levar a uma extensão ou mesmo redução dos períodos de garantia. Tenha
também em atenção que a respectiva garantia se aplica apenas para o benefício do comprador inicial do produto ou para uma pessoa a quem o produto foi presenteado
pelo comprador inicial. O período de garantia começa a contar na data de compra. Para todos os detalhes sobre a garantia específica fornecida por nós, consulte os
termos de garantia anexada ao produto em questão.

Weber-Stephen Ibérica SRL
Av. Corts Catalanes, nº5 – Despacho 7 – 2ª planta
08173 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (Espanha)
Oficina: + 34 93 584 40 55
Fax:		
+ 34 93 584 40 54
infoiberica@weberstephen.com
weber.com
@barbecuesweberportugal
@weber_portugal

