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Editorial

10 years of worldwide success
“God wills, Man dreams, the work is born.”
Even though the author of this sentence is Fernando Pessoa, my whole
life has been like this: my work has arisen from all my dreams. Due to
my creative spirit, I continue to dream more and more.
From that boy who at the age of 16 returned to France - where I was
born - in search of vocation, remains intact the huge passion for fire
combined with a remarkable creativity. These have been two of my
greatest assets on the road to success.
In 2008, I decided to create in Portugal - far from the big urban
centers, decision centers and in the development of one of the biggest economic crises in the world - a pioneer company in this sector.
It was a long way but from the heart of Monção, a small village located in the Alto Minho near the Spanish border, was born GlammFire,
which manufactures and markets luxury bioethanol, electric and gas
fireplaces, fire pits and barbecues.
A decade later, GlammFire is one of the world’s leading companies in
the luxury bioethanol fireplace market. It is present in the most exclusive and innovative projects led by internationally renowned architects and designers.
In celebration time, I enthusiastically project a new decade marked by
the growth of GlammFire, the team’s reinforcement and the worldwide
leadership of the luxury bioethanol fireplace market.
A journey that is only possible as a team, hand in hand with my collaborators and my clients who bet on the quality of the work and seriousness of GlammFire’s brand.

10 anos de sucesso mundial
“Deus quer, o Homem sonha, a obra nasce.”
Embora o autor desta frase seja Fernando Pessoa, toda a minha vida
tem sido assim: a minha obra tem nascido de todos os meus sonhos.
Devido ao meu espírito criativo, continuo a sonhar cada vez mais.
Daquele rapaz que, aos 16 anos partiu de novo para França - onde
nasci - à procura da vocação, mantém-se intacta a enorme paixão
pelo fogo, aliada a uma notável criatividade. Estes têm sido dois dos
meus maiores trunfos no caminho do sucesso.
Em 2008 decidi criar em Portugal - longe dos grandes centros
urbanos, dos centros de decisão e no desenrolar de uma das maiores
crises económicas mundiais - uma empresa pioneira, neste sector.
Foi um caminho difícil de percorrer, mas em pleno coração de Monção,
uma pequena vila localizada no Alto Minho junto à fronteira com
Espanha, nasceu a GlammFire, que fabrica e comercializa lareiras de
luxo a bioetanol, eléctricas e a gás, fire pits e barbecues.

"God wills, Man dreams,
the work is born."
“Deus quer, o Homem
sonha, a obra nasce.”
Fernando Pessoa
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Uma década depois, a GlammFire é uma das empresas líderes
mundiais do mercado das lareiras de luxo a bioetanol. Está presente
nos projectos mais exclusivos e inovadores liderados por arquitectos
e designers de renome internacional.
Em tempo de celebração, projecto com entusiasmo uma nova década
marcada pelo crescimento da GlammFire, reforço da equipa e pela
liderança mundial do mercado das lareiras de luxo a bioetanol.
Uma caminhada que só é possível em equipa, de mãos dadas com
os meus colaboradores e clientes que apostam na qualidade do
trabalho e na seriedade da marca GlammFire.

Marcelo Alves Inácio
CEO & President
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Firepits & Barbecues

Reinterpretação/reprodução de um quadro de Jean Frederic Bazille - A Família Gathering, 1867.
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Stravaganza
A steel flower with a heart of fire.
Extravagance takes the form of a fire pit making
pleasure, intensity and freedom a true lifestyle.
Uma flor de aço com um coração de fogo.
A extravagância ganha forma de fire pit, fazendo
do prazer, da intensidade e da liberdade um
verdadeiro estilo de vida.

The various available types of fuel
make the Stravaganza a good choice for any
space you want to highlight.
Os vários tipos de combustível com os
quais pode funcionar, tornam o Stravaganza
uma boa opção para qualquer espaço,
ao qual se pretenda dar destaque.
MATERIALS Exterior structure Rusted corten steel
Interior structure Lacquered carbon steel Combustion zone Brushed AISI 316 stainless steel Fuel Firewood / charcoal / gas / bioethanol Dimensions 1678 ø
x 486 h mm Weight 222 kg Protection cover Included
Cooking Optional Spark screen and combustion
zone protection Optional OPTION FIREWOOD - CHARCOAL Combustion zone Brushed AISI 316 stainless
steel | ash vacuum cleaner included Protection cover
Included Cooking Optional Spark screen and
combustion zone protection Optional Accessories
Barbecue glove/
/ included OPTION - GAS Combustion
zone decoration Decorative stones Fuel Propane gas
/ butane gas / natural gas (EN 437) Gas rate Propane
/ butane 860 - 2300 g/h | natural 1,4 - 3,7 m3/h Power
5-20 kW Ignition mode Remote control Accessories
Barbecue mitt / included Protection cover Included
Combustion zone protection Optional OPTION BIOETHANOL Burner I 2 liters (liquid bioethanol) Protection High temperature resistant round glass Power
2,7 kW Burner Fire Round EVOPlus 10 liters (liquid
bioethanol) Power 2 - 4 kW Protection cover Included
Accessories Barbecue mitt / included
MATERIAIS Estrutura exterior Aço corten enferrujado Estrutura interior Aço carbono lacado Zona
de combustão Inox AISI 316 escovado Combustível
Lenha / carvão / gás / bioetanol Dimensões 1678 ø x
486 a mm Peso 222 kg OPÇÃO LENHA - CARVÃO Zona
de combustão Inox AISI 316 escovado | aspirador de
cinzas incluído Capa de protecção Incluída Acessórios Luva para Barbecue/
/ incluídos Cooking Opcional
Anti-faúlha e protecção
zona de combustão Opcional OPÇÃO GÁS Decoração
da zona de combustão Pedras decorativas Combustível Gás propano / gás butano / gás natural (EN 437)
Consumo Propano / butano 860 - 2300 g/h | natural
1,4 - 3,7 m3/h Potência 5-20 kW Modo de ignição
Controlo remoto Acessórios Luva para barbecue/
/
incluída Capa de protecção Incluída Protecção zona
de combustão Opcional OPÇÃO BIOETANOL
Queimador I 2 litros (bioetanol líquido) Protecção Vidro redondo resistente a alta temperatura Potência 2,7
kW Queimador Fire Round EVOPlus 10 litros (bioetanol líquido) Potência 2 - 4 kW Capa de protecção
Incluída Acessórios Luva para Barbecue/
/ incluída
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MATERIALS Body Cement Benches Lacquered carbon steel Combustion zone Brushed AISI 316 stainless steel Fuel
Firewood / charcoal / gas / bioethanol DIMENSIONS Body 1500 ø x 420 h mm Benches 1950 w x 407 h x 518 d mm
WEIGHT Body 450 kg Benches 82 kg / unit OPTION FIREWOOD - CHARCOAL Combustion zone Brushed AISI 316
stainless steel | ash vacuum cleaner included Protection cover Included Accessories Grill | barbecue glove / included
Cooking Optional Spark screen and combustion zone protection Optional OPTION - GAS Combustion zone
decoration Decorative stones Fuel Propane gas / butane gas / natural gas (EN 437) Gas rate Propane / butane 860 2300 g/h | natural 1,4 - 3,7 m3/h Power 5-20 kW Ignition mode Remote control Protection cover Included Combustion zone protection Optional Accessories Barbecue mitt/
/ included OPTION - BIOETHANOL Burner I 2 liters (liquid
bioethanol) Protection High temperature resistant round glass Power 2,7 kW Burner Fire Round EVOPlus 10 liters
(liquid bioethanol) Power 2 - 4 kW Protection cover included Accessories Barbecue mitt/
/ included
MATERIAIS Estrutura Cimento Bancos Aço carbono lacado Zona de combustão Inox AISI 316 escovado Combustível Lenha / carvão / gás / bioetanol DIMENSÕES Estrutura 1500 ø x 420 a mm Bancos 1950 l x 407 a x 518 p mm PESO
Estrutura 450 kg Bancos 82 kg / unidade OPÇÃO LENHA - CARVÃO Zona de combustão Inox AISI 316 escovado |
aspirador de cinzas incluído Capa de protecção Incluída Acessórios Grill | luva para Barbecue/
/ incluídos Cooking
Opcional Anti-faúlha e protecção zona de combustão Opcional OPÇÃO GÁS Decoração da zona de combustão
Pedras decorativas Combustível Gás propano / gás butano / gás natural (EN 437) Consumo Propano / butano 860 2300 g/h | natural 1,4 - 3,7 m3/h Potência 5-20 kW Modo de ignição Controlo remoto Acessórios Luva para Barbecue/
/
incluída Capa de protecção Incluída Protecção zona de combustão Opcional OPÇÃO BIOETANOL Queimador I
2 litros (bioetanol líquido) Protecção Vidro redondo resistente a alta temperatura Potência 2,7 kW Queimador Fire
Round EVOPlus 10 litros (bioetanol líquido) Potência 2 – 4 kW Capa de protecção Incluída Acessórios Luva para
Barbecue/
/ incluída

Zarzuela
With round shapes Zarzuela
invites to sing and dance around it
letting inspiration flow freely.
Com formas redondas, Zarzuela
convida ao canto e à dança em seu
redor, deixando a inspiração fluir
em liberdade.

A sturdy fire pit appealing to the union around it.
With cement structure and lacquered carbon steel benches,
the lines of the Zarzuela reproduce the dramatic character
of the work on which it was inspired.
Um fire pit robusto que apela à união em torno dele.
Com estrutura em cimento e bancos em aço carbono
lacado, as linhas do Zarzuela reproduzem o carácter
dramático da obra em que se inspirou.
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Circus

From the pleasure of your own yard,
Circus brings you comfort through its
fiery warmth and comfortable seats
which can be conveniently stored around
the central unit and can easily endure
weather conditions.

Life lived in full in its
maximum exponent of
colour and joy.

Aproveitando o espaço do seu jardim, o
Circus traz consigo conforto através do
seu fogo acolhedor e dos seus assentos
confortáveis; que poderão ser guardados
perto do modelo central, aguentando
as condições climatéricas. Este fire pit
convida-o a aproveitar a vida com alegria.

This fire pit invites you to enjoy life
with joy.

A vida vivida em pleno no
seu expoente máximo de
cor e alegria.

MATERIALS Body Lacquered carbon steel Benches Weather-resistant
outdoor upholstery fabric Combustion zone Brushed AISI 316 stainless
steel Fuel firewood / charcoal / gas / bioethanol Dimensions 1510 ø x
406 h mm Weight 164 kg OPTION FIREWOOD - CHARCOAL Combustion
zone Brushed AISI 316 stainless steel | ash vacuum cleaner included
Protection cover Included Cooking Optional Spark screen and
fuel compartment cover Optional Accessories Grill | barbecue glove/
/
included OPTION GAS Combustion zone decoration Decorative stones
Fuel Propane gas / butane gas / natural gas Consumption Propane /
butane 860 – 2300 g/h | natural 1,4 – 3,7 m3/h Power 5-20 kW Ignition
mode Remote control Protection cover Included Fuel compartment
cover Optional Accessories Barbecue mitt OPTION BIOETHANOL Burner
1 2 liters (liquid bioethanol) Power 2,7 kW Burner Fire Round EVOPlus
10 liters (liquid bioethanol) Power 2-4 kW Protection High temperature
resistant round glass Protection cover Included Accessories Barbecue
mitt/
/ included

MATERIAIS Estrutura Aço carbono lacado Bancos Revestimento
em tecido de exterior resistente às intempéries Zona de combustão
Inox AISI 316 escovado Combustível Lenha / carvão / gás / bioetanol
Dimensões 1510 ø x 406 a mm Peso 164 kg OPÇÃO LENHA - CARVÃO
Zona de combustão Inox AISI 316 escovado |aspirador de cinzas
incluído Capa de protecção Incluída Cooking Opcional Anti-faúlha e
protecção zona de combustão Opcional Acessórios Grill | luva para
barbecue/
/ incluídos OPÇÃO GÁS Decoração da zona de combustão
Pedras decorativas Combustível Gás propano / gás butano / gás
natural (EN 437) Consumo Propano / butano 860-2300 g/h | natural 1,4
– 3,7 m3/h Potência 5-20 kW Modo de ignição Controlo remoto Capa
de protecção Incluída Protecção zona de combustão Opcional
Acessórios Luva para barbecue OPÇÃO BIOETANOL Queimador I 2 litros
(bioetanol líquido) Potência 2,7 kW Queimador Fire Round EVOPlus
10 litros (bioetanol líquido) Potência 2-4 kW Protecção Vidro redondo
resistente a alta temperatura/
/ incluída Capa de protecção Incluída
Acessórios Luva para barbecue/
/ incluída
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Small and compact. The Operetta is a fire
pit simultaneously discreet and robust,
elegant and simple. Made with high quality materials by our artisans, this is a fire
pit that sets itself apart in a crowd.
Pequeno e compacto. O Operetta é um fire
pit simultaneamente discreto e robusto, elegante e simples. Feito com materiais de alta
qualidade, pelos nossos artesãos, é um fire
pit que se distingue numa multidão.

Operetta
Happiness is made
of small moments that lift us
to another dimension.
A felicidade é feita de
pequenos momentos, que nos
elevam para uma outra dimensão.

Materials Lacquered carbon steel Combustion zone Brushed AISI 316 stainless steel Fuel Firewood / charcoal / gas / bioethanol Dimensions 1066 ø x 419
h mm Weight 52 kg OPTION FIREWOOD - CHARCOAL Combustion zone Brushed AISI 316 stainless steel | ash vacuum cleaner included Protection cover
Included Cooking Optional Spark screen and combustion zone protection Optional Accessories Grill / optional OPTION - GAS Combustion zone
decoration Decorative stones Fuel Propane gas / butane gas / natural gas Gas rate Propane / butane 860 - 2300 g/h | natural 1,4 - 3,7 m3/h Power 5-20
kW Ignition mode Remote control Protection cover Included Combustion zone protection Optional Accessories Barbecue mitt/
/ included OPTION BIOETHANOL Burner I 2 liters (liquid bioethanol) Protection High temperature resistant round glass Power 2,7 kW Burner Fire Round EVOPlus 10 liters
(liquid bioethanol) Power 2 – 4 kW Protection cover Included Accessories Barbecue mitt/
/ included
Materiais Aço carbono lacado Zona de combustão Inox AISI 316 escovado Combustível Lenha / carvão / gás / bioetanol Dimensões 1066 ø x 419 a mm
Peso 52 kg OPÇÃO LENHA - CARVÃO Zona de combustão Inox AISI 316 escovado | aspirador de cinzas incluído Capa de protecção Incluída Acessórios Grill
/ optional Cooking Opcional Anti-faúlha e protecção zona de combustão Opcional OPÇÃO GÁS Decoração da zona de combustão Pedras decorativas
brancas Combustível Gás propano / gás butano / gás natural Consumo Propano / butano 860 - 2300 g/h | natural 1,4 - 3,7 m3/h Potência 5-20 kW Modo
de ignição Controlo remoto Capa de protecção Incluída Protecção zona de combustão Opcional Acessórios Luva para Barbecue OPÇÃO BIOETANOL
Queimador I 2 litros (bioetanol líquido) Protecção Vidro redondo resistente a alta temperatura Potência 2,7 kW Queimador Fire Round EVOPlus 10 litros
(bioetanol líquido) Potência 2 – 4 kW Capa de protecção Incluída Acessórios Luva para Barbecue/
/ incluída
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Vaudeville
With its futuristic,
robust and unique look, it is the
spotlight wherever it is placed.
Com o seu aspecto futurista,
robusto e único, é alvo de todas as
atenções, onde quer que esteja.

A mixture of traits
that reveal an instantly identifiable personality.
Vaudeville is a call to the outdoor fruition.
Uma mescla de traços que revelam uma personalidade
imediatamente identificável. Vaudeville é um apelo à
fruição do ar livre, entre gargalhadas.

Materials Lacquered carbon steel Combustion zone Brushed AISI 316 stainless steel Fuel Firewood / charcoal / gas / bioethanol Dimensions 2000 ø x 480 h mm Weight 192 kg OPTION FIREWOOD - CHARCOAL Combustion zone Brushed AISI 316 stainless steel | Ash
vacuum cleaner included Protection cover Included Cooking Optional Spark screen and combustion zone protection Optional
Accessories Grill / included OPTION - GAS Combustion zone decoration Decorative stones Fuel Propane gas / butane gas / natural
gas (EN 437) Gas rate Propane / butane 860 - 2300 g/h | natural 1,4 - 3,7 m3/h Power 5-20 kW Ignition mode Remote control Protection cover Included Combustion zone protection Optional Accessories Barbecue mitt / included OPTION - BIOETHANOL Burner
I 2 liters (liquid bioethanol) Protection High temperature resistant round glass Power 2,7 kW Burner Fire Round EVOPlus 10 liters
(liquid bioethanol) Power 2 – 4 kW Protection cover Included Accessories Barbecue mitt/
/ included
Materiais Aço carbono lacado Zona de combustão Inox AISI 316 escovado Combustível Lenha / carvão / gás / bioetanol Dimensões
2000 ø x 480 a mm Peso 192 kg Capa de cobertura Incluída OPÇÃO LENHA - CARVÃO Zona de combustão Inox AISI 316 escovado |
aspirador de cinzas incluído Capa de protecção Incluída Cooking Opcional Anti-faúlha e protecção zona de combustão Opcional
Acessórios Grill / incluídos OPÇÃO GÁS Decoração da zona de combustão Pedras decorativas Combustível Gás propano / gás butano / gás natural (EN 437) Consumo Propano / butano 860 - 2300 g/h | natural 1,4 - 3,7 m3/h Potência 5-20 kW Modo de ignição Controlo remoto Capa de protecção Incluída Protecção zona de combustão Opcional Acessórios Luva para Barbecue Opção Bioetanol
Queimador I 2 litros (bioetanol líquido) Protecção Vidro redondo resistente a alta temperatura Potência 2,7 kW Queimador Fire
Round EVOPlus 10 litros (bioetanol líquido) Potência 2 - 4 kW Capa de protecção Incluída Acessórios Luva para Barbecue/
/ incluída

14

15

Straight lines in perfect union with curved lines, a
true symbiosis that mirrors life: being alive is fantastic but living is infinitely better!
Wood, gas, electric or bioethanol. Many forms of
fuel are possible to use in this fire pit which comes
with accessories that can turn it into a barbecue.
Linhas rectas em união perfeita com linhas curvas,
numa verdadeira simbiose que espelha a vida: estar
vivo é fantástico, mas viver é infinitamente melhor!
A lenha, a gás, eléctrico ou a bietanol. Muitas são
as formas de combustível possíveis de utilizar neste
fire pit, que vem com acessórios capazes de o transformar num barbecue.

Mime
With a bold design, this is a
GlammFire’s fire pit that glows with
its own light wherever it is.
Com design marcado, este é outro dos
fire pits da GlammFire que brilha com
luz própria, onde quer que esteja.

MATERIALS Exterior structure Lacquered carbon steel Interior structure Brushed AISI 316 stainless steel Combustion zone Brushed
AISI 316 stainless steel Fuel Firewood / charcoal / gas / bioethanol Dimensions 1492 ø x 308 h mm Weight 224 kg OPTION FIREWOOD CHARCOAL Combustion zone Brushed AISI 316 stainless steel | Ash vacuum cleaner included Protection cover Included Cooking Optional
Spark screen and combustion zone protection Optional Accessories Grill Optional OPTION - GAS
Combustion zone decoration Decorative stones Fuel Propane gas / butane gas / natural gas (EN437) Gas rate Propane / butane 860 2300 g/h | natural 1,4 - 3,7 m3/h Power 5-20 kW Ignition mode Remote control Protection cover Included
Combustion zone protection Optional Accessories Barbecue mitt / included OPTION - BIOETHANOL Burner I 2 liters (liquid bioethanol)
Protection High temperature resistant round glass Burner Fire Round EVOPlus 10 liters (liquid bioethanol) Power 2 - 4 kW
Protection cover Included Accessories Barbecue mitt / included
MATERIAIS Estrutura exterior Aço carbono lacado Estrutura interior Inox AISI 316 escovado Zona de combustão Inox AISI 316 escovado Combustível Lenha / carvão / gás / bioetanol Dimensões 1492 ø x 308 a mm Peso 224 kg OPÇÃO LENHA - CARVÃO
Zona de combustão Inox AISI 316 escovado | aspirador de cinzas incluído Capa de protecção Incluída Cooking Opcional
Anti-faúlha e protecção zona de combustão Opcional Acessórios Grill Opcional / incluídos OPÇÃO GÁS
Decoração da zona de combustão Pedras decorativas Combustível Gás propano / gás butano / gás natural (EN437) Consumo Propano /
butano 860 - 2300 g/h | natural 1,4 - 3,7 m3/h Potência 5-20 kW Modo de ignição Controlo remoto Capa de protecção Incluída
Protecção zona de combustão Opcional Acessórios Luva para Barbecue/
/ incluída OPÇÃO BIOETANOL Queimador I 2 litros (bioetanol
líquido) Protecção Vidro redondo resistente a alta temperatura Potência 2,7 kW Queimador Fire Round EVOPlus 10 litros (bioetanol
líquido) Potência 2 – 4 kW Capa de protecção Incluída Acessórios Luva para Barbecue / incluída
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La Bohème
Black

A real show
inside and outside
Um verdadeiro
espectáculo por
dentro e por fora

Materials Brushed AISI 316 stainless steel / Black AISI 316 lacquered steel Combustion zone Brushed AISI
316 stainless steel OPTION 1 - FUEL - CHARCOAL Dimensions 2685 w x 1500 h x 660 d mm Weight 400 kg
Protection cover Included Cooking Grill included Ash vacuum cleaner Included Barbecue mitt Included
OPTION 2 CHARCOAL GRILL + GAS HOB Dimensions 2995 w x 1457 h x 660 d mm Protection cover Included
Cooking Grill included Ash vacuum cleaner Included Barbecue mitt Included OPTION 3 - GAS GRILL +
OVEN Dimensions 3077 w x 1457 h x 660 d mm Protection cover Included Cooking Grill included Barbecue
mitt Included OPTION 4 - GAS GRILL + OVEN + GAS HOB Dimensions 3387 w x 1457 h x 660 d mm Protection
cover Included Cooking Grill included Barbecue mitt Included Finishings Brushed AISI 316 stainless steel |
Black lacquered steel NOTE More finishings available upon request Accessories Gas grill | Sink | Giragrill | Black
tempered glass
Materiais Inox AISI 316 escovado / Inox AISI 316 lacado preto
Zona de combustão Inox AISI 316 escovado OPÇÃO 1 - COMBUSTÍVEL/
/ CARVÃO Dimensões 2685 l x 1500 a x
660 p mm Peso 400 kg Capa de cobertura Incluída Cooking Grill incluído Aspirador de cinzas Incluído
Luva para Barbecue Incluída OPÇÃO 2 - GRILL A CARVÃO + PLACA DE GÁS Dimensões 2995 l x 1457 a x 660 p
mm Capa de cobertura Incluída Cooking Grill incluído Aspirador de cinzas Incluído Luva para Barbecue Incluída OPÇÃO 3 - GRILL A GÁS + FORNO Dimensões 3077 l x 1457 a x 660 p mm Capa de cobertura
Incluída Cooking Grill incluído Luva para Barbecue Incluída OPÇÃO 4 - GRILL A GÁS + FORNO + PLACA DE GÁS
Dimensões 3387 l x 1457 a x 660 p mm Capa de cobertura Incluída Cooking Grill incluído Luva para Barbecue Incluída Acabamentos Inox AISI 316 escovado | Aço lacado preto NOTA mais acabamentos disponíveis
mediante consulta Acessórios Grill a gás | Giragrill | Pia | Vidro temperado preto
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Balletto
Balletto is a unique design barbecue
with a character that surprises.

Balletto é uma churrasqueira de design ímpar com um carácter que
surpreende.

A permanent dance.

Um bailado permanente.
20

Materials Lacquered carbon steel Fuel compartment
Brushed AISI 316 stainless steel Fuel Firewood / charcoal
Dimensions 780 ø x 885 h mm Weight 140 kg
Cooking Grill Protection cover Included Barbecue
mitt Included
Materiais Aço carbono lacado Zona de combustão
Inox AISI 316 escovado Combustível Lenha / carvão
Dimensões 780 ø x 885 a mm Peso 140 kg Cooking
Grill Capa de cobertura Incluída Luva para barbecue
Incluída
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Em plena simbiose com a Natureza, o Intermezzo
é uma pausa no quotidiano, um convite a saborear a vida.
Este barbecue, em aço corten enferrujado ou em aço
lacado preto, alia o design à funcionalidade, com um
aspirador de cinzas incluído.

Intermezzo

MATERIALS
Exterior structure Rusted corten
steel | black lacquered carbon steel
Interior structure
Brushed AISI 316 stainless steel
Combustion zone
Brushed AISI 316 stainless steel
Fuel Firewood / charcoal
Dimensions 800 ø x 2130 h mm
Weight 334 kg
Protection cover Included
Cooking Grill
Optional Sauce stray
MATERIAIS
Estrutura exterior Aço corten
enferrujado | aço carbono lacado
preto
Estrutura interior
Inox AISI 316 escovado
Zona de combustão
Inox AISI 316 escovado
Combustível Lenha / carvão
Dimensões 800 ø x 2130 a mm
Peso 334 kg
Capa de cobertura Incluída
Cooking Grill
Opcional Pára-molhos

In full symbiosis with Nature, Intermezzo is a break in
everyday life, an invitation to taste life.
This barbecue in rusted corten steel or black lacquered
steel aligns the design to functionality with an ash vacuum
cleaner included.
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Cosmo 13

O astro rei desce à terra neste fire pit,
traduzido na multiplicidade de raios concêntricos.

The star king descends to
earth in this fire pit, translated in
multiplicity of concentric rays.
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Materials Lacquered steel | rusted corten steel Combustion zone Wood - brushed stainless
steel Fuel Firewood / charcoal Dimensions 1140 Ø x 330 h mm Weight 148 kg Accessories
Protection cover and barbecue mitt Included Ash vacuum cleaner Included Optional
Round glass
Materiais Aço lacado | aço corten enferrujado Zona de combustão Lenha – inox escovado
Combustível Lenha/carvão Dimensões 1140 Ø x 330 a mm Peso 148 kg Acessórios Capa de
protecção e luva de barbecue Incluído Aspirador de cinzas Incluído Opcional Vidro redondo
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Gas

Reinterpretação/reprodução de um quadro de Vincent van Gogh - Terraço do café à noite, 1888.
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Gas combustion zone
Hyperion
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Gas combustion zone

Round.

Materials AISI 316 Stainless Steel Finishing Brushed Fuel Propane gas / butane gas
/ natural gas Type of combustion Open Power 5-20 kW Burner Ø 535 mm Ignition
mode Remote control Option Decorative stones | decorative glass
Materiais Inox AISI 316 Acabamentos Escovado Combustível Gás propano / gás
butano / gás natural Tipo de Combustão Aberta Potência 5-20 kW Queimador Ø 535
mm Modo de ignição Controlo remoto Opção Pedras decorativas | vidro decorativo
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Rectangular.

Materials AISI 316 stainless steel Finishing Brushed Fuel Propane gas / butane
gas / natural gas Dimensions 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm Ignition
mode Remote control OPTIONS Decoration of combustion zone Decorative
stones Protection Set of 4 high temperature resistant glass
Materiais Inox AISI 316 Acabamento Escovado Combustível Gás propano / gás
butano / gás natural Dimensões 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm Modo
de ignição Controlo remoto OPÇÕES Decoração da zona de combustão Pedras
decorativas Protecção Conjunto de 4 vidros resistentes a alta temperatura
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Hyperion carries the heat and the
good moments to the outside.
O Hyperion leva, para o exterior,
o calor e os bons momentos.

Hyperion

With Hyperion starts a new way of heating and
elegance for all outside spaces. A outdoor gas heater that
combines productivity and an inspiring design, fully capable of
unite itself to any decorative element and to the nights spent with
friends and family. Available in several shapes and colours,
with the mobility required to transport it, it is the adjuvant
you were looking for to take maximum advantage of
all the spaces you have.
Com o Hyperion, nasce uma nova forma de aquecimento e
elegância, para todos os espaços ao ar livre. Um aquecedor de
exterior a gás que combina produtividade e um design inspirador,
com capacidade para se unir a qualquer elemento decorativo e às
noites passadas entre amigos e família. Disponível em diversos
desenhos e cores, e com a mobilidade necessária, é o adjuvante
que procurava para aproveitar todos os espaços ao máximo.
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Hedges Hyperion
It is a more
intense incarnation
of Hyperion.
O Hedges é uma
encarnação mais intensa
do Hyperion.
The dynamic lines and dramatic
personality make its presence even
more remarkable.
Materials Brushed stainless steel, lacquered
carbon steel, Rusted Corten Steel Dimensions
700 ø x 2100 h mm Weight 90 kg
Fuel Propane gas, butane gas Gas rate Butane
- max. 870 g/h | propane - max. 820 g/h Power
Max. 12 kW Ignition mode Remote control
Option Protection cover
Materiais Inox escovado, aço carbono lacado,
aço corten enferrujado Dimensões 700 ø x
2100 a mm Peso 90 kg Combustível Gás propano, gás butano Consumo Butano - máx. 870
g/h - propano - máx. 820 g/h Potência Máx. 12
kW Modo de ignição Controlo remoto
Opção Capa de protecção

32

As linhas dinâmicas e a
personalidade dramática tornam a
sua presença ainda mais marcante.
33

Bliss Hyperion
Romance
becomes
even cosier
with the
new Bliss
Hyperion,
bringing with
it a new
source of
inspiration
for those
around you.
O romance
ficou mais
aconchegante
com o Bliss
Hyperion,
trazendo
consigo uma
nova fonte
de inspiração
para os que
o rodeiam.
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Materials Brushed stainless steel, lacquered
carbon steel Dimensions 700 ø x 2100 h mm
Weight 65 kg Fuel Propane gas, butane gas
Consumption Butane - max. 870 g/h
propane - max. 820 g/h Power Max. 12 kW
Ignition Mode Remote control
Option Protection cover
Materiais Inox escovado, aço carbono lacado
Dimensões 700 ø x 2100 a mm Peso 65 kg
Combustível Gás propano, gás butano
Consumo Butano - máx. 870 g/h
propano - máx. 820 g/h Potência Máx. 12 kW
Modo de Ignição Controlo remoto
Opção Capa de protecção

35

Tile Hyperion
Tile Hyperion stands out for the
details and the geometrically designed
geometry that make of it a special
piece. The flame vibrates gracefully and
demonstrates its power by the
purposely cut spaces and lines.
O Tile Hyperion destaca-se pelos
detalhes e a geometria minuciosamente
desenhada, que fazem dele uma peça
especial. A chama vibra, de forma
graciosa, e demonstra o seu poder
através dos espaços e linhas recortadas
propositadamente.
Materials Brushed stainless steel, lacquered carbon steel Dimensions 700 ø x 2100 h mm Weight
65 kg Fuel Propane gas, butane gas Gas rate Butane - max. 870 g/h | propane - max. 820 g/h Power
Max. 12 kW Ignition mode Remote control Option
Protection cover
Materiais Inox escovado, aço carbono lacado
Dimensões 700 ø x 2100 a mm Peso 65 kg
Combustível Gás propano, gás butano Consumo
Butano - máx. 870 g/h | propano - máx. 820 g/h
Potência Máx. 12 kW Modo de ignição Controlo
remoto Opção Capa de protecção
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Samba Hyperion
Brazil inspires Samba Hyperion
and the sensuality of its dancing flame
invades our souls and takes us
directly to the Brazilian heat.
O Brasil inspira o Samba Hyperion e a
sensualidade da sua chama dançante
invade-nos a alma, transportando-nos para o calor brasileiro.
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Materials Brushed stainless steel, lacquered carbon steel
Dimensions 700 ø x 2100 h mm
Weight 65 kg
Fuel Propane gas, butane gas
Gas rate Butane - max. 870 g/h | propane - max. 820 g/h
Power Max. 12 kW
Ignition mode Remote control
Option Protection cover
Materiais Inox escovado, aço carbono lacado
Dimensões 700 ø x 2100 a mm
Peso 65 kg
Combustível Gás propano, gás butano
Consumo Butano - máx. 870 g/h | propano - máx. 820 g/h
Potência Máx. 12 kW
Modo de ignição Controlo remoto
Opção Capa de protecção
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Flut
Designed to elevate the scenic waterways,
Flut projects itself through the beauty and
peculiarity of its lines. With inspiration from
unsophisticated and stunning water lilies,
this model finds in inside/ outside pools
and ponds its ideal habitat.
Desenvolvido para elevar os cenários
aquáticos, o Flut projecta-se através da
beleza e peculiaridade das suas linhas. Inspirado nos simples e deslumbrantes nenúfares,
este modelo encontra nas piscinas e lagos
interiores/ exteriores, o seu habitat ideal.

Materials Lacquered fiber glass Burner I 2 liters (liquid bioethanol) Protection High temperature resistant round glass
Dimensions 404 Ø x 829 h mm Weight 6 kg Power 2,7 kW
Autonomy 4:00 – 6:00 hours
Materiais Fibra de vidro lacada Queimador I 2 litros (bioetanol líquido) Protecção Vidro redondo resistente a alta temperatura Dimensões 404 Ø x 829 a mm Peso 6 kg Potência
2,7 kW Autonomia 4:00 – 6:00 horas
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Cronum

Samba

Bliss

Splash

Tile

It enhances your
spaces by giving
them refinement and
distinction.

Illuminate your outdoor
spaces with a dancing
flame.
Ilumine os seus espaços
exteriores com uma
chama dançante.

It infuses your
spaces with peace
and positive energy.
Infunda paz e energia
positiva aos seus
espaços.

Good temperatures invite
you to enjoy your outdoor
environments.

Tile surprises by its style
and boldness.

Enalteça os seus espaços, atribuindo-lhes
requinte e distinção.

As boas temperaturas
convidam a desfrutar dos
seus ambientes ao ar livre.

O Tile surpreende pelo seu
estilo e pela sua ousadia.

Materials Lacquered steel Burner VI 1,2 liters
(liquid bioethanol) Protection High temperature
resistant round glass Dimensions 350 Ø x 557 h mm
Weight 20 kg Power 2 kW Autonomy 4:00 hours
Materials Lacquered steel Burner VI 1,2 liters
(liquid bioethanol) Protection High temperature
resistant round glass Dimensions 350 Ø x 557 h
mm Weight 20 kg Power 2 kW Autonomy 4:00
hours

Materials Lacquered steel Burner VI 1,2 liters
(liquid bioethanol) Protection high temperature resistant round glass Dimensions 350 Ø x 557 h mm
Weight 20 kg Power 2 kW Autonomy 4:00 hours

Materiais Aço lacado Queimador VI 1,2 litros
(bioetanol líquido) Protecção Vidro redondo
resistente a alta temperatura Dimensões 350 Ø x
557 a mm Peso 20 kg Potência 2 kW Autonomia
4:00 horas

Materiais Aço lacado Queimador VI 1,2 litros (bioetanol líquido) Protecção Vidro redondo resistente a
alta temperatura Dimensões 350 Ø x 557 a mm Peso
20 kg Potência 2 kW Autonomia 4:00 horas

Materials Lacquered steel Burner VI 1,2 liters (liquid bioethanol) Protection High temperature resistant round glass
Dimensions 350 Ø x 557 h mm Weight 20 kg Power 2 kW
Autonomy 4:00 hours

Materials Lacquered steel Burner VI 1,2 liters
(liquid bioethanol) Protection High temperature
resistant round glass Dimensions 350 Ø x 557 h mm
Weight 20 kg Power 2 kW Autonomy 4:00 hours

Materiais Aço lacado Queimador VI 1,2 litros (bioetanol
líquido) Protecção Vidro redondo resistente a alta temperatura
Dimensões 350 Ø x 557 a mm Peso 20 kg Potência 2 kW Autonomia 4:00 horas

Materiais Aço lacado Queimador VI 1,2 litros (bioetanol líquido) Protecção Vidro redondo resistente a
alta temperatura Dimensões 350 Ø x 557 a mm Peso
20 kg Potência 2 kW Autonomia 4:00 horas

Materiais Aço lacado Queimador VI 1,2 litros
(bioetanol líquido) Protecção Vidro redondo
resistente a alta temperatura Dimensões 350 Ø x
557 a mm Peso 20 kg Potência 2 kW Autonomia
4:00 horas
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