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Os prazeres simples são os melhores.
Campingaz® nasceu em 1949 inspirada numa ideia surgida durante um acampamento. Desde então, 
melhoramos a vida ao ar livre através de produtos excecionalmente práticos e modernos. Continuamos 
a inovar e a idealizar produtos versáteis que se adaptam ao jardim, à praia, ao campismo ou a qualquer 
lugar onde nos leve o nosso espírito aventureiro. Todos os nossos produtos estão desenhados com 
um objectivo: que todos possamos desfrutar do ar livre.

Actualmente ainda acreditamos na combinação da praticidade com a inspiração, proporcionando às 
pessoas as ferramentas para desfrutar da vida ao ar livre, quer seja no seu próprio jardim, na praia ou 
num campismo longe de casa. Continuamos a inovar porque sabemos que sempre há melhores formas 
de fazer as coisas, mas mantemos as soluções clássicas que as pessoas conhecem e apreciam.

O sabor dos alimentos cozinhados ao  
ar livre. O calor dos entardeceres à luz  
de uma lanterna. Estes são os momentos, as 
recordações e os sentimentos que nos inspiram 
Campingaz®, e assim o têm vindo  
a fazer durante os últimos 70 anos.
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Barbecues  
e Acessórios

Tecnologia inteligente 
integrada em atractivo 
design. A nossa 
extensa gama de 
barbecues destaca-se 
por ter o modelo ideal 
para o consumidor.

Em toda a Europa, Campingaz é um 
grande êxito e uma reconhecida marca 
de barbecues que cobre uma importante 
quota do mercado*:

No. 1 em barbecues de gas e placas em 
França e Italia

No. 2 em barbecues de gas e placas 
a Suíça, Holanda, Espanha e República 
Tcheca em termos de valor

*2018
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Campingaz® oferece uma vasta gama de barbecues. Todos os consumidores, desde o apaixonado gourmet ao consumidor que usa pela 
primeira vez o barbecue, encontrarão o seu barbecue favorita de entre toda a família Campingaz®. 

4 Queimadores 

Master 4 Series 
LXS

4 Series Classic LS  
Plus Dark Dual Heat

4 Series Classic 
LBD

Referência 200032420 2000033734 2000032800

Superficíe 3500 cm2 3500 cm2 3500 cm2

Configuração
Plancha/Grelha + 
Hornillo Lateral

Plancha/Grelha + 
Hornillo Lateral Plancha/Grelha

3 Queimadores 

Master 3 Series 
Classic

3 Series Classic  
LS Plus Dark

3 Series Classic  
LS Plus

3 Series Classic 
WLD + Plancha

Referência 2000030696 2000031359 2000015639 2000033170

Superficíe 2800 cm2 2800 cm2 2800 cm2 2800 cm2

Configuração Plancha/Grelha + 
Hornillo Lateral

Plancha/Grelha + 
Hornillo Lateral

Plancha/Grelha + 
Hornillo Lateral

Plancha/Grelha  
+ regalo Plancha

2 Queimadores 

2 Series Classic  
LX Plus Vario

2 Series  
LX Vario

2 Series Classic  
C-Line

Xpert 200 LS Rocky

Referência 3000005432 3000005424 2000032077 300004834

Superficíe 2100 cm2 2100 cm2 2100 cm2 1880 cm2

Configuração Plancha/Grelha Plancha/Grelha Plancha/Grelha Plancha/Grelha + 
Hornillo Lateral

Planchas

Master  
Plancha EX

Plancha  
EX 2 Plus

Plancha L  
Llama azul

Plancha L

Referência 3000004801 3000005551 3000005466 3000005442 

Superficíe 2400 cm2 2800 cm2 2400 cm2 2800 cm2

Configuração

 



3 Series Classic LBD
3 Series Woody 

Adelaide

2000032794 3000004975

2800 cm2 2800 cm2

Plancha/Grelha Plancha/Grelha

Xpert 200 L  
+ Plancha

Xpert 100

3000005043 3000004820

1880 cm2 1530 cm2

Plancha/Grelha  
+ regalo Plancha Plancha/Grelha

Portátiles

BBQ Attitude  
2100 LX

Referência 2000035660

Superficíe 2100 cm2

Configuração Plancha/Grelha 

 Ferro Fundido
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Barbecues: Filetes, salsichas ou pedaços maiores de car-
ne devem ser assados o barbecues sobre uma grelha. So-
bretudo, se queremos conseguir a selagem característica do 
barbecues.

Chapa: A chapa é principalmente usada para produtos de 
barbecues delicados, como é o peixe, verduras, frutas ou 
tiras de carne. A chapa protege os produtos da exposição 
direta às chamas e distribui o calor de forma mais uniforme. 
A maioria dos nossos pratos são reversíveis, têm um lado 
plano e ondulado para múltiplas opções de cozinha.

Grelhador de aquecimento: Diferentes tipos de alimentos 
necessitam diferentes formas de cozedura. Uma grelha de 
aquecimento, que faz a função de um segundo grelhador 
mais pequeno, está encaixada por cima do grelhador principal. 
Esta grelha conserva o calor dos alimentos que foram 
anteriormente preparados na grelha principal. Esta permite 
igualmente cozinhar lentamente determinados alimentos. 
Alternativamente, pode ser usada como uma superfícies de 
cozedura adicional para assar, se estamos a usar o barbecue, 
como forno, e fazer pratos como tomates recheados ou 
batatas no forno. 

As superficies de cozinha Campingaz® estão desenhadas para lhe proporcionar 
todas as ferramentas necesárias para cozinhar com êxito qualquer receita nos 
nossos barbecues. Desde grelhas e placas que protegem os alimentos até placas 
de exposição directa ás chamas e inclusive a distribuição do calor. Descubrirá 
que é possivel cozinhar, assar ou inclusive utilizar como forno com as múltiplas 
superficies de cozinha de Campingaz®.

Todos os materiais da Campingaz®, para superfícies de cozedura, estão 
certificados para serem utilizados em alimentos, em conformidade com a norma 
EN 1935/2004. Ademais, todos passaram um ensaio sensorial para certificar 
que o material não influi no sabor da sua receita.

As nossas superfícies de cozinhado
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Grelhas cromadas: Este material é normalmente usado para 
estantes térmicas. As grelhas são muito leves, mas necessitam 
de um cuidado especial pois os resíduos da barbecues poderiam 
queimar o material. Geralmente, as grelhas cromadas são aptas 
para lavar na máquina de lavar louça, mas recomendamos uma 
pré-limpeza manual com sabão e uma esponja.

Grelhas esmaltadas: Usadas em modelos Xpert e no grelhador 
de preaquecimento da Master Series. Em comparação com 
as grelhas cromadas, durante o uso das mesmas, as grelhas 
esmaltadas são mais fáceis de limpar e, além disso, o esmaltado 
protege o material. São aptas para lavar na máquina de lavar loiça, 
mas também podem ser limpas usando sabão e uma esponja.

Superfícies de aço esmaltado: Estas superfícies de cozinha 
são leves, fácil de manejar e muito fáceis de limpar. O esmalte 
impede que o resíduo se queime e se pegue à superfície de 
cozedura. Podem ser lavadas na máquina de lavar louça, mas 
são facilmente limpas com sabão e uma esponja.

Superfícies de cozedura de ferro fundido: As grelhas de ferro fundido 
e chapas conduzem o calor de forma mais intensa e duradoura que 
outras superfícies. O tempo de pré-aquecimento das barbecues com 
a superfície de cozedura em ferro fundido é ligeiramente mais extenso, 
devido à grossura das grelhas e chapas. As superfícies de cozedura de 
ferro fundido são de porcelana esmaltada para proteção do material da 
superfície de cozedura da corrosão. As superfícies de ferro fundido podem 
ser fornecidas tanto com um aspecto brilhante como mate com textura 
mais fina. Para mantê-los em perfeitas condições é importante aplicar 
óleo na superfície depois de limpar. Os alimentos na grelha são se aderem 
tão facilmente à superfície, o que ajuda a limpar e prolongar a vida útil da 
superfície de cozedura.

É recomendável lubrificar a superfície de cozedura, independentemente 

do tipo de material da sua grelha, para deste modo evitar que a comida se 

adira à superfície, desse modo será mais fácil limpá-la.

Nossos Materiais

Os materiais de Campingaz® estao desenhados e aptos para resistir á corrosão. 
Também, desempenham um papel directo na condução e acumulação de calor 
para uma distribuição uniforme da temperatura.

Todos os materiais da Campingaz®, para superfícies de cozedura, estão 
certificados para serem utilizados em alimentos, em conformidade com a norma 
EN 1935/2004. Ademais, todos passaram um ensaio sensorial para certificar 
que o material não influi no sabor da sua receita. 

Barbecues e Acessórios
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Métodos de transferência 
do calor

CONDUÇÃO

O calor é transferido por 
contacto “direto” entre os 
alimentos e uma grelha ou 
chapa quente. A cozedura 
ideal com calor direto é selar 
a carne, usando o Wok 
Campingaz®, ou cozinhando-a 
numa das nossas chapas

RADIAÇÃO

O calor é transferido por 
calor “irradiado ou emitido” 
pelas partes laterais 
interiores do barbecue. Com 
este processo se aquece 
a comida uniformemente, 
evitando labaredas ou 
chamas enquanto se cozinha. 
Enquanto se doura a pele, 
conservam-se os sucos da 
carne, mantendo-a suculenta 
e repleta de sabor. Perfeita 
para cozinheiros exigentes. 
A tecnologia RBS® de 
Campingaz oferece outra 
opção de confecionar comida 
saudável e deliciosa.

CONVECÇÃO

O calor é transferido por 
contacto (indireto) entre a 
comida e o ar quente que se 
acumula com a tampa fechada. 
Tanto o assador de frangos 
Campingaz como as grades 
de aquecimento são perfeitas 
para uma cozedura indireta.
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Campingaz® desenhou uma variedade de barbecues Dual Gas para que 
funcionem usando o fornecimento de gás natural de sua casa, com metano o 
uma garrafa de gás propano tradicional. 

Esta inovação, extremamente prática, foi concebida para permitir aos nossos 
clientes escolher o tipo de fonte de alimentação, durante a montagem de 
barbecues: a clássica garrafa de gás ou, para os que dispõem de um a conexão 
ao gás natural exterior, com metano.

Liberdade para escolher o 
dobro de opções para uma 
energia constante

Tire proveito das vantagens de conectar os barbacues Campingaz® 

Dual Gas à sua conexão exterior de fornecimento de gás natural.

Nunca mais vai ficar sem energia!
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Sistema de queimador 
RBS® tem 5 anos  

de garantia

5

Patented Technology

Experimente infinitas 
possibilidades de cozinhar com 
o nosso sistema patenteado 
Radiant-Queimador-System®!

Comida saudável, uniformemente cozida, sem 
flares e cuidado fácil!

Somente nossas barbecues RBS® oferecem queimadores de cerâmica, montados 
lateralmente, para uma cozinha saudável com menos chamas.  

Um refletor de calor central redistribui o calor de forma uniforme através  
da superfície da cozinha. Sistema fácil de limpar: não é necessário limpar  

os queimadores situados nas laterais.
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Todas as churrasqueiras 
Campingaz® Série 4/3/2 

têm garantia de 3 anos para 
queimadores de tubo de aço 

inoxidável

Barbecues e Acessórios

Confie em queimadores de tubo 
de aço inoxidável, resistentes 
e duradouros para resistir as 
longas e agradáveis sessões de 
Barbecues!

Desfrute do grande rendimento para cozinhar com este sistema inteligente de 
queimadores especialmente concebido para um perfeito assado nos barbecues, 

para todo o tipo de comidas. Os queimadores especialmente concebidos para criar 
chamas em forma de V que espalham o calorde forma uniforme através da superfície 

de cozedura. O design específico da tampa do queimador, com ranhuras de 
ventilação protegidas, suporta uma distribuição de calor uniforme e evita labaredas.



The Outdoor Cooking Expert® since 1949.

Descubra a facilidade na 
limpeza dos BBQ com o 
novo sistema da Campingaz 
InstaClean®

Rápido e fácil!  
Deixe sua máquina de lavar louça fazer o trabalho!

O sistema permite que você remova as peças laváveis na máquina da loiça em 
menos de 60 segundos. A máquina de lavar louça ajudará a eliminar o óleo e a graxa. 

Todas as peças são dimensionadas para caber em uma máquina de lavar louça 
padrão, para tornar a limpeza ainda mais fácil.

Este novo sistema destaca em todas as séries 3 e 4 de Barbecues.

Agora tambiém disponivel como acessório - Renove o seu 
barbecue!

O novo e melhorado  
Sistema Campingaz InstaClean®  

está em todos os nossos churrascos Master Series.
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Tecnologia Even Temp®
Distribuição uniforme do calor

Confie na nossa tecnologia de distribuição 
uniforme de calor Even Temp®!

O compromisso da Campingaz® é assegurar que os seus alimentos fiquem 
cozinhados uniformemente em toda a superfície de cozedura da o barbecue. 

Graças à nossa patenteada tecnologia Even Temp®, todas o barbecues das 
séries 3 e 4 alcançam mais de 250°C em da superfície de cozedura. 

O sistema está incluído em todos Master Series,  
RBS® Series, 4 e 3 Series Barbecues,  

Master Plancha e Planchas de chama azul.
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Descubra a facilidade das múltiplas 
opções de cozedura e assado que 
oferece a grelha com os acessórios 
Módulo Culinário da Campingaz®

Expanda sua cozinha ao ar livre com soluções
Bateria intercambiável Campingaz®!

Simplesmente remova o anel interior da grelha modular de ferro fundido  
e insira um dos convenientes acessórios Módulo Culinário Campingaz®  

para barbecues(vendidos separadamente) 

Os acessórios Módulo Culinário para barbecues Campingaz® incluem todas  
as opções que o seu coração barbecues gourmet deseja.

Módulo culinário incluído nos seguintes modelos: todas BBQs Master Series, 
em las 4 Series RBS®, 3 Series RBS® excepto 3 Series RBS® LB, 3 e 4 Series 
EXS, 3 e 4 Series LX, LXS, L Plus e modelo LS Plus, 2 Series RBS® LX/LXS 

Módulo culinário disponível como atualização nos seguintes modelos:  
Serie 3 e 4, BBQs Master Series e 2 Series RBS®

Rejilla modular 

de hierro fundido

Pedra da pizza

Paella

Wok

Plancha reversível

Assador de frangos elétrico

Assador de frangos BBQ
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Módulo Culinário da Campingaz 
Um Sistema, 
Um sem fim de possibilidades !

! Redefina a cozinha urbana ao are livre com 
Acessórios do Módulo Culinário Campingaz® 

e a Attitude Campingaz®!

Basta remover o anel interior da grade modular de ferro fundido, e inserir 
um dos acessórios para barbecues com módulo culinário Campingaz®. 

(artigos vendidos separadamente - não compatíveis com o Wok Campingaz®)

Módulo Culinário Grade de ferro fundido incluída na Attitude 2100LX

Piedra Pizza

Paella

Plancha reversível
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Attitude
A gama de barbecues de sobremesa Campingaz® Attitude combina um estilo 
elegante e urbano com uma pioneira cozinha de precisão, tudo dentro de um formato 
compacto e portátil.
Desenhados de forma intuitiva para fazer barbecues sem esforço, com uma distribuição 
uniforme do calor, graças ao sistema de queimadores da Campingaz® Blue Flame, 
com termostáto para uma gestão precisa do calor e ignição Piezo eletrónico para 
uma rápida combustão.
A elegante tampa abre-se para revelar uma grelha de ferro fundido e uma chapa 
reversível, ao mesmo tempo que com os acessórios do Modulo Culinário vai poderá 
explorar ao máximo a sua criatividade culinária com opções que pode variar entre 
pizzas e paellas. Ao terminar, InstaClean® é garantia de que a limpeza não poderia ser 
mais fácil - as peças são simplesmente colocadas na máquina de lavar loiça.
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65 cm

69 cm

73 cm

Attitude

Attitude 2100 LX 

2000035660

65 cm

36 cm

52 cm

Distribuição do calor perfeitamente uniforme 
graças ao sistema de queimadores da 

Campingaz® Blue Flame 

Formato pré-montado - não necessita de chave 
de fenda!

O desenho do queimador Blue Flame garante 

um funcionamento e um consumo de gás mais 
eficiente 

Grelha de ferro fundido e chapa reversível 
oferecem todas as superfícies de cozimento 
possíveis para fazer as suas barbecues. 

Bandeja recolha-gorduras frontal e 
InstaClean, e peças que se podem lavar na 
máquina de lavar loiça, garantem uma rápida e 
cómoda limpeza. 

Elegante tampa, em alumínio envernizado a 
negro, que retém o calor e assegura um perfeito 
grelhado

10 anos de garantia na tampa de alumínio 
fundido e queimadores de aço inoxidável

Plancha / Grelha reversível
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Tecnologia patenteada Blue Flame
Sistema InstaClean® 

Campingaz Ver página 34

Campingaz® Accesorios Módulo 

Culinario Barbecue 

Ver página 35

Even Temp® 

Ver página 36
Termômetro integrado
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Attitude 2100 LX (BLK)

Referência 2000035660

Código EAN 3138522114282

Superfície de cozedura 
(cm²) 2100

Dimensões de cozinha 
(cm) 58 x 36

Queimador
Aço aluminizado com 

tecnologia Blue Flame

Número de queimadores 2

Potência 5kW

Material da sup. de 
cozinha Ferro fundido esmaltado mate

Configuração da sup. de 
cozinha Plancha / Grelha

Ignição Eletrônico

Termômetro Sim

Material de la tapa
Alumínio fundido à pressão 

negro mate

Peso 24.5 kg

Dimensões (L x An x Al) 
cm (aberto) 65 x 69 x 73

Dimensões (L x An x Al) 
cm (fechado) 65 x 52 x 36

Qtd. Caixa principal 
(unidades) 1

Cobertura opcional -

Attitude
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Escova triangular  
2000032369 
Ver pagina 109

Wok
Módulo Culinario  

2000014584 
Ver pagina 106

Barbecues e Acessórios

Luva Premium
Barbacue

2000035057 
Ver pagina 108

Spray de limpeza
Plancha / BBQs 

 205643 
Ver pagina 109

Pedra para pizzas
2000014582 
Ver pagina 107

Os queimadores patenteados Blue Flame Da 
Campingaz® proporcionam um calor excecional e 
uma distribuição uniforme

Experimente a diversas opções de cozinhar e 
grelhar que oferece esta grelha com os Modulares 
Culinários Campingaz®

Potentes queimadores de chama azul para uma 
distribuição uniforme do calor e excelentes 
resultados com a nossa tecnologia Even Temp®

O termómetro integrado permite realizar a gestão 
e controlo do calor ao mesmo tempo que está a 
confecionar as suas comidas

O sistema InstaClean® de Campingaz garante uma 
rápida e fácil limpeza

8-10 Número de comensais aproximado 

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Kit accesorios
de madeira  
2000030869 
Ver pagina 109

*Dependendo do modelo
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MASTER SERIES
A Campingaz® apresenta a sua Master Series, uma linha de gama alta que incorpora 
materiais robustos e características exclusivas num desenho moderno. Esta série de 
barbecues vai originada aos amantes da comida gourmet que tencionam dispor dos 
mesmos luxos culinários que têm no interior de uma cozinha. 

As tecnologias mais sofisticadas, como a tecnologia Even Temp®, a tecnologia do 
Modulo Culinário Campingaz para cozinhar e fornear diversos estilos de pratos, ou o 
prático sistema InstaStart®, sistema de ignição com controlos individuais retroiluminados 
integrados na Série Master de Campingaz®. Permite-lhe desfrutar da liberdade de 
cozinhar todo o ano, com a segurança de que poderá dispor do último grito em termos 
de rendimento de cozinhados no barbecue ao seu alcance. 

O sistema extraível de limpeza melhorado InstaClean® protege o seu barbacue para 
conseguir uma limpeza fácil e segura na máquina de lavar loiça depois de ser usado.
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Barbecues Master Series 
Características exclusivas

Único e Melhorado
Sistema Campingaz InstaClean®

Após uma vasta I&D, melhoramos o exclusivo sistema da Campingaz Insta-
Clean®. A nova barbecue Master Series incorpora uma caixa InstaClean® com 
uma superfície especial que torna a limpeza da tua barbecue todavia mais fácil. O 
barbecue Master Series foi construída com novos materiais que permitem reduzir 
a acumulação de gorduras e partículas carbonizadas que se aderem ao grelhador. 
Estas são facilmente eliminadas, com a ajuda de uma escova, antes de colocar 
na máquina de lavar loiça.

Queimador Chama Azul 
Patenteado Para Master 
Plancha

O queimador de chama azul, patenteado 
pela Campingaz® para Placas, oferece uma 
uniforme e excecional distribuição do calor. 
Os dois amplos queimadores de chama 

azul, estão posicionados exatamente por debaixo da placa em ferro fundido 
esmaltado, de 6 mm, para proporcionar a temperatura de cozedura adequada 
em toda a superfície de cozedura. Esta engenhosa tecnologia Even Temp® 
proporciona a temperatura de superfície óptima para conseguir um perfeito 
cozinhado na placa. Os patenteados queimadores de chama azul são fornecidos 
com uma garantia de 10 anos em todas as Placas Campingaz® Master Series.
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Master Series mais fortes

Master Series mais fortes As potentes Barbecues Campingaz® da Master Se-
ries foram concebidas pelos nossos engenheiros especialistas pensando em ti. 
A tampa de aço inoxidável de parede dupla, não só melhora o rendimento da 
cozedura, mas é igualmente fornecida com garantia de 10 anos. A Campingaz® 
oferece um serviço de suporte às suas barbecues e placas Master Series asse-
gurando muitos anos de uso, com uma garantia de 10 anos em todos os quei-
madores Master Series. As superfícies de cozedura em ferro fundido esmaltado 
das Placas Master Series da Campingaz® são fornecidas com uma garantia de 5 
anos que garante o bom rendimento das mesmas, temporada após temporada.
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Potentes queimadores, fabricados em aço 
inoxidável, para uma distribuição uniforme  
do calor e excelentes resultados

O melhorado fogão InstaClean®, faz com que 
seja mais fácil limpá-lo

10 anos de garantia para a tampa de aço 
inoxidável, queimador de aço inoxidável

Ignição Instatart® y os botões iluminados  
de acendido facilitam o uso na escuridão

A tampa dupla em aço inoxidável oferece um 
acabamento de elegante design

Mesas laterais robustas que permitem suportar 
até 50kg de peso

As rodas giratórias com freios oferecem maior 
mobilidade e uma posição segura

Revestimento resistente a riscos para um 
melhor acabamento e de fácil manutenção

Master 4 Series

Master 4 Series Classic LXS 

2000032420

Plancha de ferro fundido esmaltado 

reversível

160.5 cm

151.5 cm

69 cm

121 cm

160.5 cm

63 cm
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Sistema InstaClean® 

Campingaz Veja a página 32

Campingaz® Acessórios

Módulo Culinário Barbecue

Veja a página 33

Tampa esmaltada 

com parede dupla
Rodas rotativas de alta resistência Sistema InstaStart®
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Master 4 Series  
Classic LXS

Master 3 Series  
Classic EXS

Referência 2000032420 2000030696

Código EAN 3138522103286 3138522096151

Superfície de cozedura 
(cm²) 3500 2800

Dimensões de cozinha (cm) 78 x 45 61 x 45

Queimador Tubos de aço inoxidável AISI 304 Tubos de aço inoxidável AISI 304

Número de queimadores 4 3

Potência 12,8 kW + 2,8 kW 9,6 kW + 2,8 kW

Consumo de gás 915 g/h + 200 g/h  686 g/h +200g/h

Material da sup. de cozinha Ferro fundido esmaltado mate Ferro fundido esmaltado mate

Configuração da sup. de 
cozinha Plancha / Grelha Grelha/plancha reversível

Grelha de aquecimento (2) 15 x 35,5 cm (2) 15 x 27,2cm

Opção assador de frangos 
elétrico Sim Sim

Botões de controle 
iluminado Sim Sim

Altura da zona de cozedura 95,6 cm 95,6 cm

Ignição InstaStart® InstaStart®

Termômetro Sim Sim

Mesa laterai(s) 2 2

Mesa auxiliar 
desdobráveis(s) - -

Queimador lateral 1 1

Material da tampa Dupla parede aço esmaltado Doble pared aço inoxidável

Material do carrinho Aço Aço

Configuração do carrinho
2 portas de parede dupla em aço 

inoxidável, laterais e traseira fechada
2 portas, laterais e traseira fechada

Rodas 4 rodas rotativas de alta resistência 4 Rodas

Suporte para botija de gás Sim Sim

Peso 77,8 kg 65,5 kg

Dimensões (L x An x Al) cm 
(aberto) 160 x 69 x 151 144 x 69 x 151

Dimensões (L x An x Al) cm 
(fechado) 160 x 63 x 120 144 x 63 x 120

Qtd. Caixa principal 
(unidades) 1 1

Cobertura opcional Cobertura Premium BBQ XXXL (2000027837) Cobertura Premium BBQ XXXL (2000027837)

Master Series
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Assador de frangos 
eléctrico 

2000032368
Ver pagina 107

*Dependendo do modelo

Potentes queimadores de chama azul para uma 
distribuição uniforme do calor e excelentes 
resultados com a nossa tecnologia Even Temp®

10 anos de garantia na tampa de aço inoxidável 
e queimadores de aço inoxidável para barbecues 
da série Master e 5 anos de garantia em grades e 
grelhas

O sistema InstaClean® de Campingaz garante uma 
rápida e fácil limpeza

Ignição intuitiva com um simples toque no 
InstaStart®

Experimente a diversas opções de cozinhar e 
grelhar que oferece esta grelha com os Modulares 
Culinários Campingaz®

Para maior segurança os controlos iluminados 
servem para indicar que o gás está ligado.

O termómetro integrado permite realizar a gestão 
e controlo do calor ao mesmo tempo que está a 
confecionar as suas comidas

50
 Kg

As robustas e estáveis mesas auxiliares podem 
suportar até 50kg de peso, o que é perfeito para 
pratos e condimentos, ao mesmo tempo que as 
rodas permitem manobrar facilmente em diversos 
tipos de superfícies. 

Corbertura Premium
BBQ XXXL 
2000027837 
Ver pagina 110

Wok
Módulo Culinário 

2000014584 
Ver pagina 106

Pedra de pizzas 
2000014582 
Ver pagina 107

Escova triangular  
2000032369 
Ver pagina 109

Set Classic com mangos 
Extensibles

205821 
Ver pagina 109

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS



Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

Dual Heat Series
Está a planear uma refeição com os seus amigos no seu jardim e quer assegurar-se 
de que todos os diferentes tipos de pratos são servidos ao mesmo tempo? Ou talvez 
tenha familiares ou amigos com necessidades dietéticas especiais e gostaría manter as 
carnes ou peixes e os vegetais separados uns dos outros. Qualquer que seja a razão, os 
grelhadores da série Dual Heat da Campingaz® podem adaptar-se ao seu variado estilo 
de cozinha com o seu barbecue 2 en 1. Os nossos barbecue Dual Heat Series têm painéis 
divisórios na câmara de combustão e na tampa, removíveis e aptas para máquinas de 
lavar-louças, que permitem que cada lado do grelhador funcione de forma independente 
se desejar. O barbecue está equipado com dois termómetros independentes para garantir 
o cozinhado controlado de diferentes alimentos.
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Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

Campingaz® Dual Heat

Cozinhe diferentes alimentos a diferentes temperaturas e ao mesmo tempo 

Duas zonas de temperatura, separadas e individualmente controladas, que lhe permitem 
preparar, simultaneamente, diversos pratos a uma temperatura ideal.

Evite a transferência e mistura de sabor entre zonas de cozedura.

Separe os delicados vegetais das suculentas carnes.

Perfeito tanto para os amantes de carne como para vegans!

Painéis separadores de temperatura, superior e interior, desmontável.

Desmonte comodamente a placa divisória para usar toda a superfície do seu barbecue.
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legumes grelhados e 
frango

Bife
Mantém os pratos 

quentes

hambúrgueres e le-
gumes grelhados

costelas marinadas

legumes grelhados peixe assado

Lasanha

A tecnologia Dual Heat garante a 
disponibilidade de duas áreas de temperaturas 
cuja temperatura é controlada separada e 
individualmente; isso permite-lhe preparar, ao 
mesmo tempo, diversos pratos a diferentes 
temperaturas. Lento assado de carne numa 
chama perfeita e a baixa temperatura numa 

área, ao mesmo tempo que na outra área 
doura um suculento bife do lombo de vaca 
numa frigideira quente. Para maior comodidade, 
as áreas de calor divididas evitam igualmente a 
transferência de sabores entre as duas formas 
de cozedura, o que é especialmente útil para 
separar vegetais das carnes e peixe.

90°C

215°C 190°C

180°C195°C

290°C 60°C

265°C

Simultaneamente prepare vários pratos à sua temperatura 
ideal com duas zonas de temperatura separadas e 
individualmente geríveis

Simultaneamente prepare vários pratos à sua temperatura 
ideal com duas zonas de temperatura separadas e 
individualmente geríveis

Simultaneamente prepare vários pratos à sua temperatura 
ideal com duas zonas de temperatura separadas e 
individualmente geríveis

Poupança de energia!! Cozinhe somente de um lado do 
barbecue DualHeat, sem usar energia desnecessariamente 
para aquecer toda superfície de cozedura.
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Dual BIZONA Series

4 Series Classic LS
Plus Dark - Dual Heat 

2000033734

Plancha de ferro fundido esmaltado  

reversível

160.5 cm

147 cm

65.5 cm

A tecnologia InstaStart® oferece uma ignição 
fácil e confortável

Los termómetros dobles independientes 
permiten vigilar y controlar la temperatura

3 anos de garantia sobre os queimadores de aço 
inoxidável

Ganchos para pendurar utensílios e 
acessórios de cozinha

Revestimento resistente a riscos para um 
melhor acabamento e de fácil manutenção

Tampa de dupla parede para um melhor 
rendimento

Grelhas modulares para uma experiência de 
cozinha versátil

116 cm

60.5 cm

137 cm
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Queimadores de aço inoxidável

com 3 anos de garantia.

Veja a página 35

Sistema InstaClean® 

Campingaz Veja a página 32

Campingaz® Acessórios Módulo Culinário 

Barbecue (incluído em LS Plus) 

Veja a página 33

Divisor extraível para maior versatilidade
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4 Series Classic LS 
Plus Dark - Dual Heat

Referência 2000033734

Código EAN 3138522108540

Zonas de calor 
independentes 2

Superfície de cozedura 
(cm²) 3500

Dimensões de cozinha (cm) 78 x 45

Queimador
Tubos de aço inoxidável 3 anos de 

garantia

Número de queimadores 4

Potência 12,8 kW + 2,3 kW

Consumo de gás 931 g/h + 167 g/h

Sistema Campingaz 
InstaClean® Sim

Material da sup. de cozinha Ferro fundido esmaltado mate

Configuração da sup. de 
cozinha Grelha/plancha reversível

Incluí módulo culinário
para acessórios Sim

Grelha de aquecimento (2) 15 x 35 cm

Opção assador de frangos 
elétrico Sim

Altura da zona de cozedura 90,5 cm

Ignição Piezo

Termômetro 2

Mesa laterai(s) 2

Mesa auxiliar 
desdobráveis(s) 1

Queimador lateral 1

Material da tampa
Dupla parede com divisor de aço 

esmaltado negro

Material do carrinho Aço

Configuração do carrinho 2 portas, laterais fechados

Rodas 4

Suporte para botija de gás -

Peso 60,1 kg

Dimensões (L x An x Al) cm 
(aberto) 160,3 x 65,8 x 146,6

Dimensiones (L x An x Al) 
cm (cerrado) 136,5 x 59,8 x 115,6

Cant. Caja principal 
(unidades) 1

Funda opcional
Premium XXL (2000027836) 
Classic XXL (2000031421)

Dual BIZONA Series
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Potentes queimadores de chama azul para uma 
distribuição uniforme do calor e excelentes 
resultados com a nossa tecnologia Even Temp®

3 anos de garantia para os queimadores de tubos 
de aço inoxidável, que proporcionam um elevado 
rendimento e um calor uniforme

O sistema InstaClean® de Campingaz garante uma 
rápida e fácil limpeza

O sistema de Ignição Piezo garante uma ignição 
rápida e cómoda.

Experimente a diversas opções de cozinhar e 
grelhar que oferece esta grelha com os Modulares 
Culinários Campingaz®

12-16 Número de comensais aproximado 

Escova triangular  
2000032369 
Ver pagina 109

*Dependendo do modelo

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Luva Premium 
Barbecues 
 2000035057 

Ver pagina 108

Assador de frangos 
eléctrico 

2000032368
Ver pagina 107

Corbertura Premium
BBQ XXL 
2000027836 
Ver pagina 110

Wok
Módulo Culinário 

2000014584 
Ver pagina 106

Set Classic com mangos 
Extensibles

205821 
Ver pagina 109



Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

4 Series
Prepare um banquete para a família e amigos com estes 4 potentes queimadores. De 
destacar os queimadores tubulares em aço inoxidável, por serem eficazes e de alto 
rendimento, juntamente com a grande superfície esmaltada de cozedura. O que faz 
com que estas barbecues sejam perfeitas para preparar uma grande diversidade de 
comidas frescas. Sistema modular culinário da Campingaz®, incluído na (LS Plus) ou em 
opção na (L), que proporciona aos adeptos dos grelhados uma maior versatilidade na 
cozinha. Limpar é rápido e pouco problemático devido ao novo Sistema InstaClean™ da 
Campingaz®.
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4 Series Classic

A tecnologia InstaStart® oferece uma ignição 
fácil e confortável

Termômetro integrado permite monitorar  
e controlar o calor.

Queimadores em tudo de aço inoxidável  
que proporcionam um forte rendimento e calor.

Ganchos para pendurar utensílios  
e acessórios de cozinha.

Incluí queimadores na lateral para 
preparação  
de verduras e molhos enquanto se cozinha  
na grelha.

Revestimento resistente a riscos para um 
melhor acabamento e de fácil manutenção.

3 anos de garantia sobre os queimadores  
de aço inoxidável.

4 Series Classic LBD 

2000032800

160.5 cm

147 cm

65.5 cm

116 cm

60.5 cm

137 cm

Plancha / Grelha reversível

Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949



Quemadores de acero inoxidable

con 3 años de garantía.

Ver página 37

Sistema InstaClean® 

Campingaz Ver página 34

Campingaz® Accesorios

Módulo Culinario Barbacoa

Ver página 35 

Mesa lateral izquierda plegable
Distribución uniforme de calor 

Even Temp
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4 Series Classic LBD

Referência 2000032800

Código EAN 3138522104740

Superfície de cozedura (cm²) 3500

Dimensões de cozinha (cm) 78 x 45

Queimador Tubos de aço inoxidável 3 anos de garantia

Número de queimadores 4

Potência 12,8 kW

Consumo de gás 931 g/h

Sistema Campingaz InstaClean® Sim

Material da sup. de cozinha Aço Esmaltado

Configuração da sup. de cozinha Grelha /Chapa

Incluí módulo culinário para acessórios Opcional

Grelha de aquecimento 75 x 17 cm

Opção assador de frangos elétrico Sim

Altura da zona de cozedura 90,5 cm

Ignição Piezo

Termômetro Sim

Mesa laterai(s) 2

Mesa auxiliar desdobráveis(s) 2

Queimador lateral -

Material da tampa Aço inoxidável e alumínio

Material do carrinho Aço

Configuração do carrinho 2 rodas grandes

Rodas 2

Suporte para botija de gás -

Peso 47 kg

Dimensões (L x An x Al) cm (aberto) 160,3 x 65,8 x 146,6

Dimensões (L x An x Al) cm (fechado) 136,5 x 59,8 x 115,6

Qtd. Caixa principal (unidades) 1

Cobertura opcional
Premium XXL (2000027836)  
Classic XXL (2000031421)

4 Series

Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949
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*Dependiendo del modelo

Potentes queimadores de chama azul para uma 
distribuição uniforme do calor e excelentes 
resultados com a nossa tecnologia Even Temp®

3 anos de garantia para os queimadores de tubos 
de aço inoxidável, que proporcionam um elevado 
rendimento e um calor uniforme

O sistema InstaClean® de Campingaz garante uma 
rápida e fácil limpeza

O sistema de Ignição Piezo garante uma ignição 
rápida e cómoda.

Experimente a diversas opções de cozinhar e 
grelhar que oferece esta grelha com os Modulares 
Culinários Campingaz®

12-16 Número de comensais aproximado 

Módulo Culinário
Grelha ferro fundido 

2000031497 
Ver pagina 106

Spray de limpeza 
Plancha / BBQs

205643 
Ver pagina 109

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Corbertura Premium
BBQ XXL 
2000027836 
Ver pagina 110

Wok
Módulo Culinário 

2000014584 
Ver pagina 106

Set Classic com mangos 
Extensibles

205821 
Ver pagina 109

Escova triangular  
2000032369 
Ver pagina 109



Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

3 Series
Tire o máximo proveito do tempo ao ar livre com estes potentes barbecues de tamanho 
familiar. Destacam os eficazes queimadores tubulares em aço inoxidável e uma superfície 
de cozedura esmaltada antiaderente, a Série Clássica 3 faz com que as comidas em 
família preparadas ao ar livre sejam um sopro de ar fresco. Oferecendo uma distribuição 
consistente e uniforme de calor graças à tecnologia Campingaz Even Temp®, uso após 
uso, a série Clássica 3 inclui (LS Plus) com módulo culinário incorporado e a (Classic L) 
com possibilidade de incluí-lo. Limpar é ao mesmo tempo rápido e fácil devido ao novo 
Sistema patenteado InstaClean®.
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Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

3 Series Classic LS Plus Dark 

2000031359

144 cm

147 cm

65.5 cm

116 cm

120.5 cm

60.5 cm

3 Series

Plancha de ferro fundido esmaltado 

reversível

Termômetro integrado permite monitorar e 
controlar o calor

Queimadores em tudo de aço inoxidável que 
proporcionam um forte rendimento e calor

Ganchos para pendurar utensílios e 
acessórios de cozinha

Incluí queimadores na lateral para preparação 
de verduras e molhos enquanto se cozinha na grelha

Carrinho com portas para fácil armazenamento 
de utensílios ou tampa de grade

Rodas com freios para fácil mobilidade e uma 
posição segura

Revestimento resistente a riscos para um 
melhor acabamento e de fácil manutenção

3 anos de garantia sobre os queimadores de aço 
inoxidável
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Sistema InstaClean® 

Campingaz Veja a página 32

Campingaz® Acessórios Módulo Culinário 

Barbecue (incluído em LS Plus) 

Veja a página 33

Even Temp® 

Veja a página 34

Queimadores de aço inoxidável

com 3 anos de garantia.

Veja a página 35



Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

3 Series Classic  
 LS Plus Dark 

3 Series Classic  
LS Plus

3 Series Classic  
LBD

Referência 2000031359 2000015639 2000032794

Código EAN 3138522097752 3138522070748 3138522104689

Superfície de cozedura 
(cm²) 2800 2800 2800

Dimensões de cozinha 
(cm) 61 x 46 61 x 46 61 x 45

Queimador
Tubos de aço inoxidável  
com 3 anos de garantia

Tubos de aço inoxidável  
com 3 anos de garantia

Tubos de aço inoxidável 
com 3 anos de garantia

Número de queimadores 3 3 3

Potência 9,6 + 2,3 kW 9,6 + 2,3 kW 9,6 kW

Consumo de gás 698 +167 g/h 698 +167 g/h 698 g/h

Sistema Campingaz 
InstaClean® Sim Sim Sim

Material da sup. de 
cozinha Ferro fundido esmaltado Ferro fundido esmaltado Aço esmaltado estampado

Configuração da sup. de 
cozinha Grelha / Chapa Grelha / Chapa Grelha / Chapa

Incluí módulo culinário 
para acessórios Sim Sim Opcional

Grelha de aquecimento 60 x 17 cm 60 x 17 cm -

Opção assador de 
frangos elétrico Sim Sim Sim

Altura da zona de 
cozedura 90,5 cm 90,5 cm 90,5 cm

Ignição Piezo Piezo Piezo

Termômetro Sim Sim Sim

Mesa laterai(s) Sim Sim Sim

Mesa auxiliar 
desdobráveis(s) 1 1 2

Queimador lateral 1 1 -

Material da tampa Aço e alumínio fundido Aço e alumínio fundido Aço e alumínio fundido

Material do carrinho Aço Aço Aço

Configuração do 
carrinho 2 portas, laterais fechados 2 portas, laterais fechados

Painel frontal fechado com 
bandeja porta-objetos. 2 

rodas grandes

Rodas 4 4 2

Peso 53 kg 53 kg 40 kg

Dimensões (L x An x Al) 
cm (aberto) 143,8 x 65,8 x 146,6 143,8 x 65,8 x 146,6 143,8 x 65,8 x 141,5

Dimensões (L x An x Al) 
cm (fechado) 120 x 63,8 x 115,6 120 x 63,8 x 115,6 96,1 x 63,8 x 110

Qtd. Caixa principal 
(unidades) 1 1 1

Cobertura opcional
Premium XXL (2000027836) 
Classic XXL (2000031421)

Premium XXL (2000027836) 
Classic XXL (2000031421)

Premium XXL 
(2000027836) 

Classic XXL (2000031421)

3 Series
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3 Series Classic WLD 
+ Plancha

3 Series Woody 
Adelaide

2000033170 3000004975

3138522106584 3138522097790

2800 2800

61 x 46 61 x 46

Tubos de aço inoxidável 
com 3 anos de garantia

Tubos de aço inoxidável 
com 2 anos de garantia

3 3

9,6 kW 14 kW

698 g/h 830 g/h

Sim -

Aço esmaltado estampado Ferro fundido esmaltado

Grelha / Grelha + regalo 
Plancha

Grelha / Plancha

- -

- -

Sim -

85 cm 85 cm

Piezo Piezo

Sim -

2 2

2 -

- -

Aço e alumínio fundido Aço

Aço e madeira de acacia Madeira de acacia

Painel frontal em aço com 
bandeja porta-objetos, 

lateral e traseira abertas 

Painel frontal em tecido, 
lateral e traseira abertas

2 rodas grandes 2 rodas grandes

37,3 kg 32,6 kg

124,5 x 65,8 x 141,5 128 x 59 x 108

104 x 64,2 x 110,6 128 x 59 x 89

1 1

Premium XXL (2000027836)  
Classic XXL (2000031421)

Premium XXL (2000027836)  
Classic XXL (2000031421)

Barbecues e Acessórios

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ®

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Cobertura Premium
BBQ XXL  
2000027836 
Ver pagina 110

Potentes queimadores de chama azul para uma 
distribuição uniforme do calor e excelentes 
resultados com a nossa tecnologia Even Temp®

O sistema InstaClean® de Campingaz garante 
uma rápida e fácil limpeza

Experimente a diversas opções de cozinhar 
e grelhar que oferece esta grelha com os 
Modulares Culinários Campingaz®

3 anos de garantia para os queimadores de tubos 
de aço inoxidável, que proporcionam um elevado 
rendimento e um calor uniforme

O sistema de Ignição Piezo garante uma ignição 
rápida e cómoda.

10-12 Número de comensais aproximado 

*Dependiendo del modelo

Pedra de pizzas 
2000014582 
Ver pagina 107



RBS® Series

A gama RBS® da Campingaz® oferece a melhor distribuição de calor para os amantes da 
comida gourmet que  apostam  em  grelhados  e  desfrutam  preparando-os.  A  avançada  
tecnologia  de  queimadores  permite obteruma potente e uniforme distribuição do calor 
com temperaturas de até 250°C em 100% da superfície de cozedura para confeção de 
comidas saudáveis com menos chamas. Adicionalmente os modelos RBS® oferecem 
a máxima versatilidade na preparação de comidas. Com os nossos encaixes culinários 
modulares, os consumidores podem desfrutar de sabores internacionais com as opções 
disponíveis de wok, forno de pizzas,  entre  outras,  incorporadas  no  grelhador.  Os  
queimadores  cerâmicos  instalados  nas  laterais  são especialmente apropriados para 
confecionar um grelhado tipo churrasqueira (rotisserie)

Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949
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Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

2 Series RBS

Queimadores RBS® de grande alcance 
para uma distribuição uniforme do calor 
e uma cozinha saudável

Tampa de aço inoxidável de parede dupla, 
para um acabamento de design elegante

Revestimento resistente a riscos para 
um melhor acabamento e de fácil manutenção

5 anos de garantia em el RBS® Queimador

2 Series Classic C-Linek 

2000032077

138 cm

142 cm

69 cm

113 cm

111 cm

60 cm

Grelha / Grelha
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Mesa auxiliar Grelha de aquecimento 2 Rodas para a mobilidade



Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

2 Series Classic C-Line

Referência 2000032077

Código EAN 3138522100582

Superfície de cozedura (cm²) 2100

Dimensões de cozinha (cm) 53 x 40

Queimador RBS Infrared Burners / RBS com 5 anos 

Número de queimadores 2

Potência 7,8 kW

Consumo de gás 568 g/h

Material da sup. de cozinha Aço esmaltado estampado

Configuração da sup. de cozinha Grelha / Grelha

Grelha de aquecimento 53 x 18 cm

Altura da zona de cozedura 87 cm

Ignição Piezo

Termômetro Sim

Mesa laterai(s) 2

Mesa auxiliar desdobráveis(s) 1

Queimador lateral -

Material da tampa Aço

Material do carrinho Aço

Configuração do carrinho Painel frontal em aço 

Rodas 2

Peso 42,5 kg

Dimensões(L x An x Al) cm (aberto) 138 x 69 x 142

Dimensões (L x An x Al) cm (fechado) 113 x 60 x 111

Qtd. Caixa principal (unidades) 1

Cobertura opcional
Premium XL (2000027835)
Classic XL (2000031417)

2 Series RBS
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Spray de limpeza 
Plancha / BBQs

205643 
Ver pagina 109

Luva Premium 
Barbecues 
 2000035057 

Ver pagina 108

Cepillo Plástico 2 en 1
2000032607 
Ver pagina 109

Patented Technology

RBS® Technology 
O sistema de Ignição Piezo garante uma ignição 
rápida e cómoda.

must be approved

Potentes queimadores de chama azul para uma 
distribuição uniforme do calor e excelentes 
resultados com a nossa tecnologia Even Temp®

12-16 Número de comensais aproximado

O sistema InstaClean® de Campingaz garante uma 
rápida e fácil limpeza

5 anos de garantia para os queimadores de tubos 
de aço inoxidável, que proporcionam um elevado 
rendimento e um calor uniforme

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Cobertura Premium
BBQ XL 

2000027835 
Ver pagina 110

Kit accesorios
de madeira  
2000030869 
Ver pagina 109

Escova triangular  
2000032369 
Ver pagina 109



Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

2 Series
Para demonstrar que as coisas boas vêm em pequenos pacotes, a nova série Clássica 
2 destaca pelo seu design compacto com mesas laterais desdobráveis para fácil 
armazenamento. Preço perfeitamente ajustado para os amantes da cozinha, a série 
Clássica 2 pode ser armazenada de forma compacta até que seja necessária e é ideal para 
comidas improvisadas ao ar livre. Os duradouros queimadores em aço aluminado (EXS) 
oferecem um calor uniformemente distribuído e a superfície de cozedura esmaltada, de 
tamanho familiar, torna o cozinhar em pequenos grupos mais fácil.
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Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

51 cm

2 Series Classic LX Plus Vario 

3000005432

124.5 cm

134.5 cm

65.5 cm

109 cm

106 cm

2 Series

Plancha / Grelha reversível

Design compacto com mesas laterais 
desdobráveis para fácil armazenamento

Ganchos para pendurar utensílios 
e acessórios de cozinha

2 grandes rodas também garantir a mobilidade 
em superfícies irregulares

Termômetro integrado permite monitorar 
e controlar o calor
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Mesa laterai desdobráveis(s) Grelha de aquecimento 2 Rodas para a mobilidade
Queimadores de aço inoxidável 

(Incluído em la EXS)

Queimadores de aço inoxidável 

(Incluído em la EXS)



Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

2 Series Classic 
LX Plus Vario

2 Series Classic  
LX Vario

Referência 3000005432 3000005424

Código EAN 3138522103569 3138522103484

Superfície de cozedura 
(cm²) 2100 2100

Dimensões de cozinha 
(cm) 60 x 35 60 x 35

Queimador Aço aluminizado Aço aluminizado

Número de 
queimadores 2 2

Potência 7,5 kW 7,5 kW

Consumo de gás 546 g/h 546 g/h

Material de la sup. de 
cozinha Aço esmaltado estampado Aço esmaltado estampado

Configuração da sup. de 
cozinha Plancha / Grelha Plancha / Grelha

Grelha de aquecimento 56 x 15 cm 56 x 15 cm 

Altura da zona de 
cozedura 87 cm 87 cm

Ignição Piezo Piezo

Termômetro Sim Sim

Mesa laterai(s) 2 2

Mesa auxiliar 
desdobráveis(s) 2 2

Queimador lateral - -

Material da tampa Aço Aço

Material do carrinho Aço Aço

Configuração do 
carrinho Duas portas, laterais fechados

Painel frontal em aço com 
bandeja, porta-objetos, lateral e 

traseira abertas

Rodas 2 2

Peso 35,5 kg 34 kg

Dimensões(L x An x Al) 
cm (aberto) 127,4 x 67,6 x 136 127,4 x 67,6 x 136

Dimensões (L x An x Al) 
cm (fechado) 88,6 x 44,1 x 108,5 88,6 x 44,1 x 108,5

Qtd. Caixa principal 
(unidades) 1 1

Cobertura opcional
Premium XL (2000027835) 
Universal XL (2000031417)

Premium XL (2000027835) 
Universal XL (2000031417)

2 Series
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Spray de limpeza 
Plancha / BBQs

205643 
Ver pagina 109

Barbecues e Acessórios

Luva Premium 
Barbecues 
 2000035057 

Ver pagina 108

Cepillo Plástico 2 en 1
2000032607 
Ver pagina 109

*Dependiendo del modelo

Queimadores de aço aluminizado
O termómetro integrado permite realizar a gestão 
e controlo do calor ao mesmo tempo que está a 
confecionar as suas comidas

2.1Kw

O seu pequeno forno lateral oferece todavia 
mais opções em termos de forma de cozedura; 
neste podem ser usadas panelas e frigideiras de 
tamanho normal

O sistema de Ignição Piezo garante uma ignição 
rápida e cómoda.

Mesas auxiliares desdobráveis para poupança de 
espaço ao ser armazenado. 

8-10 Número de comensais aproximado 

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Cobertura Premium
BBQ XL 

2000027835 
Ver pagina 110

Kit accesorios
de madeira  
2000030869 
Ver pagina 109

Escova triangular  
2000032369 
Ver pagina 109



Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

Xpert
A nova gama Xpert foi concebida com um novo estilo e é perfeita para casais ou para 
pequenas famílias. As barbecues Xpert da Campingaz® estão disponíveis em 2 tamanhos 
diferentes que oferecem a opção de incluir um queimador adicional, para preparação de 
guarnições ou 2 mesas laterais desdobráveis para maximização de espaço. Cada modelo 
da gama Xpert de Campingaz® vem equipado de fábrica com uma tampa de cozedura em 
aço e 2 queimadores, enquanto que a ignição Piezo permite-lhe acender a sua barbecue 
sem grandes complicações.
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Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

Xpert

Xpert 200 LS Rocky 

3000004834

108 cm

125 cm

50 cm

99 cm

2 queimadores de aço para uma distribuição 
uniforme do calor por toda a superfície de cozedura

Superfície de cozedura adicional com 
queimador lateral

Ignição Piezo

Mesas laterais com ganchos para pendurar 
utensílios e acessórios de cozinha

Termômetro para controle de temperatura

Superfície de cozedura extra-grande com 
amplo espaço para uma ampla grelha

Parte frontal em aço com plataforma 
integrada para facilitar o armazenamento dos 
condimentos 

2 grandes rodas também garantir a mobilidade  
em superfícies irregulares

Robusto e estável

50 cm

93 cm

Grelha de ferro fundido 
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Doble Queimador Mesa auxiliar desdobráveis Tampa protectora Estante frontal
Grelhador de ferro fundido 

disponível na Xpert 200 LS



Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

Xpert 200 LS Rocky  Xpert 200 L + Plancha Xpert 100 L

Referência 3000004834 3000005043 3000004820

Código EAN 3138522096403 3138522099732 3138522096267

Superfície de cozedura 
(cm²)

1880 1880 1530

Dimensões de cozinha 
(cm)

54 x 34 54 x 34 45 x 34

Queimador
Queimador de rede, 

aço aluminizado
Queimador de rede, 

aço aluminizado
Queimador de rede, 

aço aluminizado

Número de queimadores 2 2 2

Potência 7,1 kW + 2,1 kW 7,1 kW 7,1 kW

Consumo de gás 515 g/h + 153 g/h 515 g/h 515 g/h

Material da sup. de 
cozinha

Ferro fundido / pedra de lava 
compatível

Aço estampado esmaltado Grelha de aço cromado

Configuração da sup. de 
cozinha

Grelha / parrilla
Grelha / parrilla + regalo 

plancha
Grelha

Altura da zona de 
cozedura

85 cm 85 cm 86 cm

Ignição Piezo Piezo Piezo

Termômetro Sim - -

Mesa laterai(s) 1 2 2

Mesa auxiliar 
desdobráveis(s)

1 2 2

Queimador lateral 1 - -

Material da tampa Aço estampado Aço estampado Aço estampado

Material do carrinho Aço pintado Aço pintado Aço pintado

Configuração do 
carrinho

Painel frontal em aço, 
lateral e traseira abertas

Painel frontal em aço, 
lateral e traseira abertas

Resguardo 100% têxtil, 
lateral / traseira aberta

Rodas  2 rodas de plástico 2 rodas de plástico  2 rodas de plástico

Suporte para botija de 
gás

Sim Sim Sim

Peso 25 kg 23 kg 17,2 kg

Dimensões (L x An x Al) 
cm (aberto)

108 x 48 x 124 108 x 48 x 124 98 x 48 x 125

Dimensões (L x An x Al) 
cm (fechado)

93 x 48 x 99 78 x 48 x 99 66 x 48 x 99 TBD

Qtd. Caixa principal 
(unidades)

1 1 1

Cobertura opcional
Cobertura Universal

BBQ XL
2000031416

Cobertura Universal
BBQ XL

2000031416

Cobertura Universal
BBQ XL

2000031416

Xpert
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Luva Premium 
Barbecues 
 2000035057 

Ver pagina 108

Espátula Premium 
para Plancha/BBQs 

2000030867 
Ver pagina 109

Kit accesorios
de madeira  
2000030869 
Ver pagina 109

Barbecues e Acessórios

Cobertura Universal
BBQ XL

2000031416 
Ver pagina 110

Queimadores de aço aluminizado
O termómetro integrado permite realizar a gestão 
e controlo do calor ao mesmo tempo que está a 
confecionar as suas comidas

2.1Kw

O seu pequeno forno lateral oferece todavia 
mais opções em termos de forma de cozedura; 
neste podem ser usadas panelas e frigideiras de 
tamanho normal

O sistema de Ignição Piezo garante uma ignição 
rápida e cómoda.

Mesas auxiliares desdobráveis para poupança de 
espaço ao ser armazenado. 

6-8 Número de comensais aproximado 

Spray de limpeza 
Plancha / BBQs

205643 
Ver pagina 109

*Dependiendo del modelo

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Cepillo Plástico 2 en 1
2000032607 
Ver pagina 109



Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

Master Plancha
A tecnologia da chama azul, patenteada pela Campingaz®, permite-lhe conseguir 
um espetacular rendimento na cozinha. Dois queimadores de chama azul aquecem 
uniformemente a superfície de cozedura, alcançando temperaturas perfeitas para 
conseguir uma cozedura na chapa perfeita. A superfície em ferro fundido esmaltado permite 
uma condução do calor uniforme e mais duradoira. O uso das novas Master Planchas 
da Campingaz® é intuitivo. A montagem é rápida e as pegas incorporadas facilitam o 
transporte da mesma. O Instastart de Campingaz® permite efetuar a ignição com uma só 
mão e luz azul indica-lhe se a chapa grelhadora está operativa. A altura regulável do pé e 
a inclinação modular da superfície de cozedura permitem ao Chef de Cozinha colocar a 
Chapa Grelhadora sobre uma mesa de forma segura, e regular com a inclinação adequada 
para eliminação das gorduras. O recipiente de gorduras incorpora uma pega, que podem 
ir à máquina de lavar louça. As Master Planchas y EX da Campingaz® incorporam uma 
tampa protetora em aço inoxidável que protege a superfície de cozedura quando esta não 
estiver a ser usada e do vento quando estiver a cozinhar.
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Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

Queimadores de chama 
azul patenteados para a 
Série Plancha

Limpeza, rápida e simples, em apenas 4 passos

Os queimadores patenteados Blue 
Flame de Planchas Campingaz® 
proporcionam uma distribuição 
excecional e uniforme do calor. Os 

amplos queimadores de chama azul estão posicionados exactamente 
por debaixo da chapa, para proporcionar a temperatura de cozedura 
adequada em toda a superfície de cozedura. Esta engenhosa tecnologia 
Even Temp® proporciona uma temperatura de superfície ótima para 
uma perfeita cozedura na chapa. Os queimadores patenteados Blue 
Flame, incorporados em todas as chapas Planchas Campingaz® 
Master Series, são fornecidos com uma garantia de 10 anos.

SOFISTICADO, ELEGANTE E SENSACIONAL 

Os potentes queimadores Blue Flame aquecem uniformemente toda a superfície de ferro fundido 
esmaltado com 6 mm de espessura. Garantindo uma uniforme e duradoura distribuição do calor por 
toda a superfície de cozedura.

O sistema de ignição InstaStart® da Campingaz permite uma ignição simples e rápida, e a luz azul 
serve para indicar se a chapa está ou não a trabalhar.

As chapas “Planchas Master Campingaz® EX” incorporam uma tampa de proteção em aço inoxidável, 
que protege a superfície de cozedura, armazena e serve de protector aos alimentos, ao mesmo 
tempo que se está a cozinhar.

As superfícies de cozedura em ferro fundido esmaltado das chapas Campingaz® Master Series são 
fornecidas com garantia de 10 anos que garante o rendimento das mesmas, temporada após temporada.

Assim que a superfície estiver 

levemente fria, limpe-a com 

pano húmido.

Arraste e escoa os 

desperdícios através do 

orifício

Remova o conteúdo do 

recipiente de gorduras, apta 

para ir à máquina de lavar loiça

Verter água sobre a superfície 

quente. Não é recomendável 

usar pedras de gelo

Master Plancha 
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Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

Master Plancha

Master Plancha EX 

3000004801

Tecnologia Blue 
Flame para uma 

distribuição de calor excepcional

10 anos de garantia para o queimador de aço 
inoxidável e chapa de ferro fundido esmaltado. 
Superfície de cozedura em ferro fundido esmaltado 
para conseguir os melhores resultados

Tampa de aço inoxidável escovado, serve 

de pára-brisas enquanto se cozinha e protege a 
superfície de cozimento durante o armazenamento. 
Altura ajustável para a base e a superfície da 
plancha

Superficie de cozinha inclinada para uma fácil 
drenagem da gordura

Alças integradas para fácil transporte

Ignição InstaStart® com controlos iluminados

66 cm

52 cm

53 cm

52 cm

22 cm

66 cm

Queimadores Blue Flame
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Tecnologia Blue Flame patentada Pés ajustável Ignição InstaStart Tampa protetora Pegas integradas



Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

Master Plancha EX

Referência 3000004801

Código EAN 3138522095673

Superfície de cozedura (cm²) 2400

Dimensões de cozinha (cm) 60 x 40

Queimador
Aço inoxidável com tecnologia 

Blue Flame
Número de queimadores 2

Potência 6 kW

Consumo de gás  437 g/h 

Material da sup. de cozinha Ferro fundido esmaltado

Configuração da sup. de 
cozinha Plancha

Altura ajustável Sim

Ignição InstaStart® com iluminação

Tampa protetora Aço inoxidável cepillado

Peso 20,6 kg

Dimensões (L x An x Al) 66 x 52 x 22 cm

Qtd. Caixa principal 
(unidades) 1

Cobertura opcional
Cobertura de Plancha 

(2000031422)

Master Plancha
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Set Classic com 
mangos Extensibles

2000030867 
Ver pagina 109

Espátula comprida
2000025697   
Ver pagina 109

*Dependiendo del modelo

Os queimadores patenteados Blue Flame Da 
Campingaz® proporcionam um calor excecional e 
uma distribuição uniforme

10 anos de garantia sobre queimadores de chama 
azul patentandos

Potentes queimadores de chama azul para uma 
distribuição uniforme do calor e excelentes 
resultados com a nossa tecnologia Even Temp®

Ignição intuitiva com um simples toque no 
InstaStart®

Para maior segurança os controlos iluminados 
servem para indicar que o gás está ligado.

10-12 Número de comensais aproximado 

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Cobertura de Plancha 
 2000031422 

Ver pagina 111

Spray de limpeza 
Plancha / BBQs

205643 
Ver pagina 109

Set Classic con mangos
Extensibles

205821 
Ver pagina 109

Luva Premium 
Barbecues 
 2000035057 

Ver pagina 108



Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

Blue Flame Plancha
Desfrute da incrível versatilidade da cozinha com a brilhante e elegante série Chapa da 
Campingaz®. A série Chapa destaca pelos seus queimadores em aço de alto rendimento 
e revestimento em esmalte, cozinha de ferro fundido que oferece calor constante para 
uma cozedura uniforme. Perfeito para criar uma vasta gama de pratos diferentes, a série 
Chapa é perfeita para famílias ou grupos que gostam de desfrutar das suas refeições ao 
ar livre, sem limitações em termos de variedade.
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Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

Planchas Chama Azul

Plancha Gas L de Chama azul 
3000005466

Tecnologia Blue 
Flame para uma 

excelente distribuição 
de calor com 
tecnologia Even Temp®

Superfície de cozedura extra-grande com 

amplo espaço para uma ampla grelha.

Tampa de aço inoxidável escovado, 

serve de pára-brisas enquanto se cozinha e 
protege a superfície de cozimento durante o 
armazenamento

Fácil acesso ao recipiente de gordura

Ignição Electrónico

66 cm

53 cm

22 cm

Quiemadores Blue Flame
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Recipiente de gorduras removível
Chapa de ferro fundido 

(excluyendo L)

Pegas integradas 

(solo en LX y L)

Tecnologia Patentada 

Blue Flame



Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949

Plancha Gas L 
de chama azul

Plancha L
Plancha con carro

Series EXB 2
Referência 3000005466 3000005442 3000005551

Código EAN 3138522104092 3138522103668 3138522104979

Superfície de cozedura 
(cm²) 2400 2800 2800

Dimensões de cozinha 
(cm) 60 x 40 66 x 42 66 x 42

Queimador
Acero aluminizado con 
tecnología Blue Flame

Acero aluminizado Acero aluminizado

Número de 
queimadores 2 2 2

Potência 6 kW 7,5 kW 7,5 kW

Consumo de gás 437 g/h 546 g/h 546 g/h

Material da sup. de 
cozinha Aço esmaltado estampado Aço esmaltado estampado Aço esmaltado estampado

Configuração da sup. de 
cozinha Plancha Plancha Plancha

Altura da zona de 
cozedura - - 90 cm

Ignição Piezo Piezo Piezo

Mesa laterai(s) - - Sim

Mesa auxiliar 
desdobráveis(s) - - 2

Tampa protetora - - No

Material do carrinho - - Aço

Configuração do 
carrinho - - 50% Aço

Rodas - - 2

Peso 16 kg 17,5 kg 39 kg

Dimensões cm (L x An 
x Al) 67,3 x 52,0 x 21,9 76,4 x 49,7 x 28,4 127,4 x 49,7 x 97,3

Qtd. Caixa principal 
(unidades) 1 1 1

Cobertura opcional
Cobertura de Plancha 

(2000031422)
Cobertura de Plancha

(2000031422)
Premium XL (2000027835)
Universal XL (2000031417)

Planchas
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*Dependiendo del modelo

Os queimadores patenteados Blue Flame Da 
Campingaz® proporcionam um calor excecional e 
uma distribuição uniforme

O sistema de Ignição Piezo garante uma ignição 
rápida e cómoda.

Potentes queimadores de chama azul para uma 
distribuição uniforme do calor e excelentes 
resultados com a nossa tecnologia Even Temp®

10-12 Número de comensais aproximado 

CARACTERÍSTICAS CAMPINGAZ*

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Set Classic com 
mangos Extensibles

2000030867 
Ver pagina 109

Espátula comprida
2000025697   
Ver pagina 109

Cobertura de Plancha 
 2000031422 

Ver pagina 111

Spray de limpeza 
Plancha / BBQs

205643 
Ver pagina 109

Set Classic con mangos
Extensibles

205821 
Ver pagina 109

Luva Premium 
Barbecues 
 2000035057 

Ver pagina 108



Módulo Culinário Grelha de 
ferro fundido brilhante

Ref: 2000031497 EAN: 3138522099138

Pode substituir a grelha de aço esmaltado na 3-Series 
Woody L, 3 Series Classic L, 4 Series Woody L e 4 
Series Classic L

Para Barbecues compatíveis, catalogadas em páginas 
anteriores, agora poderá melhorar a sua grelha de aço 
esmaltado substituinvdo-a por uma de “ferro fundido” com 
este acessório. Oferece a vantagens do ferro fundido além 
da possibilidade de usar todos os acessórios modulares 
culinários a seguir descritos. Simplesmente remova a grelha 
de aço esmaltado, coloque o módulo culinário com grelha de 
ferro fundido, e extraia o anel interior para usar a Pedra de 
Pizza ou o Wok. Veja a página 33 para mais informações.

Com o novo grelhador Culinary Modular de ferro fundido, poderá utilizar todos os acessórios de cozinha 
da modulo culinário a seguir descritos. Somente deve extrair o anel interior para usar o mesmo com os 
acessórios Pedra para Pizza, Wok, Asador de frangos e Paella. Veja a página 33 para mais informações.

ACESSÓRIOS BARBECUES MÓDULO CULINÁRIO CAMPINGAZ®

Módulo Culinário Wok

Ref: 2000014584 EAN:3138522069735

Compatível com o Módulo Culinário de ferro fundido 
ou qualquer BBQ Campingaz® que incorpore o Módulo 
Culinário.

O aço de carbono do Wok com a camada antiaderente, é 
perfeito para pratos asiáticos preparados directamente so-
bre a grelha. Veja a página 33 para mais informações.
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Módulo Culinário 
Pedra para Pizza y Cutter

Ref: 2000014582 EAN: 3138522069711

Compatível com o Módulo Culinário de ferro fundido 
ou qualquer BBQ Campingaz® que incorpore o Módulo 
Culinário.

Sirva uma pizza na sua próxima refeição ao ar livre! 
Simplesmente coloque a massa da pizza no prato de 
aço inoxidável e mova-a para o acessório de pedra ce-
râmica sobre a grelha. Use o barbecues com a tampa 
fechada para conseguir um resultado perfeito! Veja a 
página 33 para mais informações.

Assador de frangos 
eléctrico Premium

Ref: 2000032368 EAN: 3138522103118

Compatível com as barbecues Series 3, 4  
e Master Series.

O kit com motor elétrico ira deleitar os amantes 
dos frangos assados. Suporta um peso de até 3 
quilogramas. Kit composto por 1 motor elétrico 
e 1 espeto.

Amplie a sua cozinha de exterior com as soluções intercambiais Campingaz®

ACESSÓRIOS BARBECUES MÓDULO CULINÁRIO CAMPINGAZ®



Pedras Lava Briquetas Cerámicas

Ref: 205637  EAN: 3138522056377

•  Colocam-se de modo a cobrir os queimadores 
para evitar que a gordura caia diretamente 
neles e se criem labaredas

• Produto natural com uma superfície porosa
• Cobre uma superfície de 1.500 cm²

Ref: 205636  EAN: 3138522056360

•  Colocam-se de modo a cobrir os queimadores 
para evitar que a gordura caia diretamente 
neles e se criem labaredas

• Contém: 40 peças
• Fácil de limpar devido à sua superfície lisa

Utensílios práticos e versáteis que facilitam a vida do chef.

OUTROS ACESSÓRIOS PARA BARBECUES

Luva Premium Barbecues

Ref: 2000035057  EAN: 3138522112349

Dê à sua mão total mobilidade com uma luva 
preparada para suportar temperaturas de até 
350ºC. Use a luva para levantar facilmente uni-
dades modulares dentro e fora da barbecues.

Preparar hambúrgueres, salsichas ou peixe ao mesmo tempo? Reduza a necessidade de mover alimentos e evite 
queimar as mãos usando estas práticas chapas e cestas

GRELHADOR E CESTAS PARA BARBECUES

Ref: 205702 48x27,5cm EAN:3138522057022

Grelha cromada com cabo de madeira.

Cesta grill clássica 
rectangular dupla grelha

Ref: 205690 67x40cm EAN: 3138522056902

Grelha dupla e cromada com dois cabos de madeira.

Grande cesta grelha 
rectangular dupla pega



Kit de accesorios 
em Estojo Têxtil

Ref: 205829 
EAN: 3138522058296

Kit com uma faca de aço 
inoxidável, pinças, 6 es-
petos, uma espátula e um 
garfo num estojo têxtil para 
transportar e armazenar 
mais facilmente.
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Set clássico com 
pegas extensíveis

Ref: 205821  

EAN: 3138522058210

Expanda o cabo dos 
utensílios ao cozinhar para 
evitar queimaduras e proteja 
as suas mãos contra o calor, 
posterior encurte o cabo 
para encaixar nos desenhos 
ou para proporcionar um 
maior controlo sobre os 
alimentos. Contém tenedor, 
espátula e pinzas.

Kit de acessórios de 
madeira

Espátula compridaEspátula Premium 
para chapa/BBQs

Ref: 2000030869  

EAN: 3138522096694

Todos os utensílios que 
necessita  numa única 
embalagem. O kit inclui uma 
espátula em aço inoxidável 
resistente e duradoura, pinças 
e garfos com um desenho 
atrativo e confortável com 
pega em bambu.  O conjunto 
é fornecido com  um  cordão 
na ponta de cada produto para 
poder pendurá-los.

Ref: 2000035411  

EAN: 3138522113865

Espátula comprida e flexível 
para  chapa e barbecues  em 
aço inoxidável, ideal para 
separar os alimentos mais 
delicados que se encontram 
sobre a chapa. Medidas:  38 
cm  comprimento e apto para 
ir à máquina de lavar loiça.

Ref: 2000030867  

EAN: 3138522096670

Diferente de uma espátula 
normal, esta espátula para 
chapa e a sua superfície 
plana e dura é ideal para 
alimentos difíceis de cozi-
nhar que possam ter ficado 
queimados na superfície de 
cozedura. 

Elegantes utensílios, em cor negra, forjados em aço inoxidável de alta qualidade com asas resistentes ao calor. 
Utensílios versáteis e práticos que simplificam a vida do cozinheiro.

OUTROS ACESSÓRIOS PARA BARBECUES

A marca Campingaz® oferece igualmente uma gama de escovas de Barbecues para manter a sua Barbecues como nova.

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

Spray de limpeza Plancha / BBQs

Ref: 205643 EAN: 3138522056438

Tenha um barbecue limpo e pronto a usar com 
o pulverizador biodegradável Campingaz®. Pulve-
rize a superfície de cozinha, deixe atuar duran-
te aproximadamente 5 minutos e enxague com 
água limpa.

Cepillo triangular

Ref: 2000032369  EAN: 3138522103125

Cepillo  de  acero  inoxidable  con  mango  de  
plástico. Cubre mayor superficie de la rejilla en 
comparación con nuestro cepillo clásico. Longi-
tud total: 32 cm.

Cepillo Plástico 2 en 1

Ref: 2000032607  EAN: 3138522104061

Elimina gorduras e sujidade facilmente. Lim-
peza especialmente eficaz entre as gretas do 
grelhador. Vendido em formato masterpack de 
36 uds.



XXL Dimensões cobertura: 153 x 63 x 102 cm  

Ref: 2000031421 EAN: 3138522098261

XL Dimensões cobertura: 136 x 62 x 105 cm  

Ref: 2000031417 EAN: 3138522098254

L Dimensões cobertura: 122 x 61 x 105 cm 

Ref: 2000031416 EAN: 3138522098247

Plancha L, LX Dimensões cobertura: 78 x 51 x 26 cm  

Ref: 2000031422 EAN: 3138522098278

Coberturas que se adaptam a todo o tipo de Barbecues Campingaz®, resistentes ao sol, à chuva e ao frio.  
Feito de PEVA, materiais robustos, acabar PVC, alta qualidade, fornecendo o seu barbecues com bom aspecto.

Estas coberturas não só protegem da chuva, como também evitam a condensação, utilizando a nossa tecnologia imper-
meável e transpirável. Se juntar a isto o sistema de dobragem e armazenamento exclusivo, obterá uma gama de cober-
turas compactas, cómodas e muito eficazes.

COBERTURAS CLASSIC PARA BARBECUES E PLANCHA

COBERTURAS BARBECUES PREMIUM

XXXL Dimensões cobertura: 171 x 62 x 106 cm  

Ref: 2000027837 EAN: 3138522090012 

XXL Dimensões cobertura: 153 x 63 x 102 cm 

Ref: 2000027836 EAN: 3138522090005

XL Dimensões cobertura: 136 x 62 x 105 cm 

Ref: 2000027835 EAN: 3138522089993

•  Material: poliéster revestido de poliuretano 300x300 D

•   Encerramento para um ajuste seguro

• Material: poliéster negro 200 D 

•  Encerramento para um ajuste 
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Compatibilidade das coberturas para Barbecues

Funda Premium Funda Classic Barbecues

XL XXL XXXL L XL XXL Plancha

SKU# 20000027835 20000027836 20000027837 2000031416 2000031417 2000031421 2000031422

Dimensões (L x W x H) in cm 136x62x105 153x63x102 171x62x106 122x61x105 136x62x105 153x63x102 78x51x26

2-Series Classic L, LS, LX, EXS, EXS Vario • •
3-Series Woody o Classic L, LS, LS Plus, LX, Cast-Iron EXS • •
4-Series Woody o Classsic L, L Plus, LS, LS Plus, LX, LXS, Cast Iron EXS • •

Master Series

Master 3 Series Classic y Woody •
Master 4 Series Classic, Woody y Classic SBS •
Master Plancha L, LX y EX •

Xpert Series
Xpert 100 L, LW, L Rocky, LW Rocky, LS, LS Rocky •
Xpert 200 L, LW, LS, LS Rocky •

RBS® Series

2-Series RBS LXS, LX, L • •
3-Series RBS L, LS •
4-Series RBS LXS, EXS •

Compact Series 2 Series Compact L, LX, EX •

Plancha Series

Plancha L •
Plancha LX •
Plancha EX, EXB • •
Plancha L Llama Azul •





Cartuchos  
e Garrafas  
de Gás
Energia para sua vida 
ao ar livre! Potente  
e conveniente.

Desde os seus aquecedores a gás, em 
aventuras com mochila, até ao seu potente 
fogão no seu acampamento favorito, desde 
equipamentos de jardinagem para os seus 
hobbies ou dispositivos de bricolage, os 
nossos cartuchos e garrafas de gás são a 
sua fonte de energia. Fáceis de manipular, 
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R901

R907

C206 
GLS

Troque a sua garrafa 
Com o sistema de troca de garrafas da Campingaz®, pode levar a sua garrafa vazia a qualquer 

loja de produtos Campingaz® em Portugal, na França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha, 

e muitos outros países, e levar para casa uma garrafa cheia pagando apenas o preço da 

recarga. Tão simples quanto isto.

Estas garrafas, maiores e mais pesadas, estão desenhadas para um uso mais prolongado, inten-

sivo ou regular. Estão equipadas com uma válvula de segurança e estão disponíveis na maioria 

dos países europeus. 

GARRAFAS RECARREGÁVEIS

R901
• Contém 0,4kg 

Butano
•  Tamanho (sin cap)  

ø 11 x 15 cm
• Peso: 1,40 kg

Ref:203653 (llena)

EAN: 3138522036539

R907
• Contém 2,75 kg 

Butano
•  Tamanho (sin cap)  

ø 20,3 x 23,5 cm
• Peso: 6,46 kg

Ref: 203652 (llena)

EAN: 3138522036522

C206 GLS
O cartucho dispõe de um novo sistema de redução do fluxo integrado, o sistema de bloqueio de gás, que cumpre com a 

nova normativa Europeia em 417:2012. O sistema evita que a maioria do gás residual se escape do cartucho quando é desligar 

acidentalmente do aparelho, portanto para evitar igualmente explosões.

Os cartuchos perfuráveis não se podem desligar uma vez ligado o aparelho. Portanto são 

adequados para um uso mais intensivo ou duradoiro; são igualmente os nossos cartuchos mais 

económicos e disponíveis em mais pontos do globo.

CARTUCHOS PERFURÁVEIS

C206 GLS

• Contém 190 g Butano  
o Mistura Butano/Propano (80/20)

• Tamanho (sin cap) ø 9 x 9,5 cm
• Peso: 280 g

Ref: 3000002290 - Butano

EAN: 3138522069179



CV300+

CV470+

CG3500
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A nossa gama de cartuchos de válvula tem uma válvula de segurança com autofecho que lhes 

proporciona todas as vantagens de ser descartáveis. Assim, podem ser ligados e desligados 

mesmo quando não estão vazios. Ideal para um uso periódico e moderado.

CARTUCHOS DE VÁLVULA

Mistura Butano/Propano
Recomendada para um melhor funcionamento a baixas temperaturas. 

CV300 Plus
• Contém 240g Mistura Butano / Propano (80/20)
• Tamanho (sin cap) ø 9 x 10,5 cm
• Peso: 410 g

Ref: 3000005010 

EAN: 3138522028930

CV470 Plus
• Contém 450g Mistura Butano / Propano (80/20)
• Tamanho (sin cap) ø 11 x 14 cm
• Peso: 710 g

Ref: 3000005012

EAN: 3138520283072

CG3500
Para maçaricos e lâmpada de gás.

• Contém 350 g Butano / Propano (70/30)
•  Tamanho (sin cap) ø 6,8 x 25,7 cm
• Peso: 520 g
Ref: 3000005830

EAN: 3138520392576

CV360
Cartucho compacto para maçaricos.

• Contém 52 g Butano
• Tamanho (sin cap) ø 3,8 x 14,1 cm
• Peso: 110 g
Ref: 39355

EAN: 3138520193128

Digite o código QR ou visite o website que 
aparece a seguir para obter uma lista das 
lojas que vendem cartuchos Campingaz® 
e/ou dispõem de garrafas recarregáveis da 
Campingaz® em toda a Europa

www.campingaz.com/gasfinder/

CP250
Para fogões tipo Bistro®..

• Contém 220 g Mistura Butano / Isobutano
• Tamanho (sin cap) ø 6,9 x 18 cm
• Peso: 390 g
Ref: 2000022381

EAN: 3138522082642

CP250
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Cartuchos

  Garrafas y cartuchosR 904 R 907 C 206 GLS CV 300 Plus CV 470 Plus CP 250

A gama de cartuchos e garrafas pode variar

Escolha o Líder Europeu em Distribuição de Gás!

•  As soluções energéticas da Campingaz® estão disponíveis em toda Europa e fora da Europa.

•  Não necessita mudar de fornecedor de gás durante as suas férias! Portanto, vai poder poupar dinheiro, 

pois não terá de comprar mangueiras, reguladores ou aplicações novas para cumprir com os requisitos 

das normas locais.

•  As nossas garrafas recarregáveis podem ser trocadas em qualquer distribuidor da Campingaz® espal-

hados por toda a Europa, sem necessidade de comprar uma garrafa nova.

•  Para encontrar a localização e disponibilidade atualizadas das lojas por favor visite o nosso pesquisador 

de gás em Campingaz.com/gasfinder 
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Fogões  
de exterior
Quer esteja numa 
encosta de uma 
montanha ou numa 
excursão familiar, 
temos tudo o que 
precisa para uma 
rápida refeição.

Tire o maior proveito de uma refeição  
através da nossa ampla gama de fogões 
de exterior ou fogareiros que se adaptam a 
qualquer necessidade, apoiados pela nossa 
gama globalmente disponível de cartuchos 
ou garrafas de gás. Pode estar certo que 
qualquer que seja o seu eleito, será fiável, 
seguro e prático.
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Technology

®

+

=

A Campingaz® apresenta a inovação mais recente em tecnologia de cozinhas.

Reduza para metade o tempo de cozedura com a tecnologia Xcelerate®. combinação do novo 
queimador Xcelerate® e o suporte do fogareiro corta-ventos proporcionam a máxima resistência ao vento  
à placa de gás, reduzindo o tempo que passa cozinhando e proporcionando mais tempo livre.

TECNOLOGIA XCELERATE®

A tecnologia patenteada de queimadores, 
produz uma chama mais baixa, mais 
resistente ao vento e com maior rendimento, 
e resultados incomparáveis.

A tecnologia patenteada do suporte 
do fogareiro, cria uma barreira à volta 
do queimador que proporciona  
um maior bloqueio do vento.

Queimador Xcelerate® Suporte do fogareiro WindBlockTM 

Com o design Downward “passo  
a passo” aumenta-se a superfície 
de calor.

O vento é redirecionado e não 
entra na área de cozedura.

Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949



Technology

3 m/s

2 m/s

1 m/s
5 min 10 min 15 min 20 min

Xcelerate
®

Boil Time
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50%
Reduced boil time outdoors 

at 3 m/s wind speed
*

1 m/s

200 mm

18 g

23 g

200 mm

26 g

57 g

3 m/s

7 mins

8 mins

10 mins

20 mins

Wind speed Boil time using 200mm pot Gas consumption in g per hour

®

Laboratório testado de acordo com os padrões internos

Tempo de ebulição

Velocidade do vento Consumo de gás por horaTempo de ebulição usando un cazo de 200 mm

Em exteriores com viento  

de 3/ms ¡Reduz o tempo de 

ferver pela metade!
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¡TEMPO DE EBULIÇÃO REDUZ PARA METADE!
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®

Robusta tampa de aço pintado com pega cromada

Potentes queimadores a 4.400W com nova 
tecnologia Xcelerate™ que garante um tempo 
de ebulição ao ar livre duas vezes mais rápido 
que em outras cozinhas

Fortes mesas laterais para aumentar  
a superfície de cozedura

Bandeja têxtil resistente e fácil de armazenar, 
ideal para colocar utensílios e acessórios de luz

Pernas telescópicas, fáceis de montar/desmontar 
e fáceis de armazenar

A nova e completa cozinha portátil de 2 queimadores da Campingaz® combina novo design com nova tecnologia 
para conseguir um melhor rendimento nos cozinhados. Desfrute de uma vasta gama de opções de cozinha no 
exterior: cozinhar, assar e dourar com aparelhos rápidos e seguros. Fácil de ligar com uma ignição elétrica.  
O 600-SG incorpora pés telescópicos para oferecer maior comodidade à hora de cozinhar. Quando desmontadas 
são fáceis de armazenar debaixo da cozinha, de modo que podem ser comodamente transportadas e sem 
nenhum esforço.

Serie 600 y 400

TAMBÉM DISPONÍVEL

600 SG 
2000015086

400 SG 

2000032230

CARACTERÍSTICAS

2 queimadores Xcelerate® 
Opção dupla para 

grelha e cozinhar en 600 SG

Completamente desdobrável 

para facilitar o transporte
Ignição Piezo Cómoda pega de transporte

Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949



Entrada de gas
Válvula  
electromagnética

A corrente eléctrica 
produzida pelo 
calor, mantém 
a válvula aberta, 
sem calor a válvula 
fecha-se e evita que 
o gás saia

Encendido
PiezoCorriente eléctrica

Flujo de gas al Queimador
Llama

O gás é potente e alimenta a chama do fogareiro para produzir calor. Não obstante, sem a chama, o gás pode 
ser perigoso. Deixá-lo sair sem se aperceber num espaço fechado, o gás pode causar asfixia. 

O sistema Stopgaz ™ é um dispositivo de segurança integrado que não deixa sair o gás quando não há chama.

¿Como funciona?
Quando se acende a chama do fogareiro ou cozinha premindo a ignição Piezo, abre-se uma válvula no dispositivo para 
deixar sair o gás. O calor da chama gera uma corrente elétrica, mantendo a válvula numa posição aberta.

Se uma rajada de vento ou outra força apaga a chama, o mecanismo que se encontra dentro do dispositivo 
arrefece e a corrente elétrica não flui, e a válvula fecha-se para não deixar sair o gás.

SISTEMA STOPGAZ™

COZINHA SERIE 600 y 400 SG

2 queimadores 
Xcelerate®

Pernas 
telescópicas 

e bandeja

2 Rejillas  
de asar

Mesas 
laterais

600 SG

600 SG 400 SG

Referência 30 mBar 2000015086 2000032230

Código EAN 30 mBar 3138522071271 3138522101664

Potência Queimador Xcelerate® 2 x 2200 kW Queimador Xcelerate® 2 x 2200 kW

Consumo de gás 2 x 165 g/h 2 x 165 g/h

Tempo de ebulição ao ar livre
velocidade do vento 3 m/s

1 L en 10 min 1 L en 10 min

Ignição Piezo Piezo

Autonomia
5:30 h (R904) - 9:30 h (R907)

16 h (garrafa 5 kg)
5:30 h (R904) - 9:30 h (R907)

16 h (garrafa 5 kg)

Material da tampa Aço pintado Aço pintado

Combustível R904, R907, garrafa butano o propano R904, R907, garrafa butano o propano

Peso 10,7 kg 7,8 kg

Dimensões aberto (L x An x Al) 107,5 x 57,5 x 112,5 cm 55,5 x 44,5 x 46 cm

Dimensões fechado (L x An x Al) 63 x 42 x 18,5 cm 55,5 x 42,5 x 13,5 cm

Qt. Caixa principal (unidades) 2 2
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Camping Kitchen 2  
 2000035521

A Camping Kitchen 2 é a cozinha perfeita para qualquer viagem em família, tanto seja um escapadela de fim 
de semana, ou uma estadia mais longa. Campingaz® Camping Kitchen 2 é uma cozinha com dois bicos, leve 
e fácil de transportar que está disponível na versão com garrafa de gás. O seu desenho compacto, com pega 
de transporte incorporada, permite poupar, em termos de espaço, ao colocá-la no seu carro ou caravana. 
Incorpora igualmente suportes para tachos em aço esmaltado com corta-ventos integrado. Uma vez terminada 
a refeição, os suportes podem ser removidos para uma limpeza rápida e fácil.

2 x Queimadores
Suportes para panelas ou frigideiras 

adequadas para lava-louças
Funciona com garrafa R907

Tampa em aço resistente.

Suportes para frigideiras em aço esmaltado, aptos 
para ir à máquina de lavar loiça.

Laterais reforçados, resistentes ao calor.

Base amplia para maior estabilidade.

Capacidade para um máximo de 2 tacho com 24 cm 
de ø

Suportes para frigideiras aptos para ir à máquina de 
lavar loiça.

Camping Kitchen 2

CARACTERÍSTICAS

Camping Kitchen 2 

Referência 2000035521

Código EAN 3138522114015

Potência 2 x 2000W

Consumo gás 291g/h

Tempo de ebulição 5 min 45 sec

Ignição Manual

Autonomía R907(9h30m)

Material da tampa aço pintado

Combustível R907

Peso 3,5 kg

Dimensões aberto (L x An 
x Al) cm

49cm x 45cm x 33cm

Dimensões fechado (L x 
An x Al) cm

49cm x 35cm x 10cm

Qt. Caixa principal 5

Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949



Pura eficácia com forte ênfase e estabilidade no funcionamento da cozinha. Dois queimadores independentes 
com regulação ilimitada. Equilíbrio ideal entre funcionamento e preço, o fogareiro com dois queimadores 
é uma grande introdução no mundo da Campingaz®.

Base Camp™

Tampa para armazenamento fácil  
e limpo

Panela grande com adereços  
para las panelas com base amplia

Poder totalmente ajustável

2 queimadores independente

Base Camp™ com tampa  
2000009654

Base Camp™ com tampa

Referência 2000036708

Código EAN 3138522117207

Potência 2 x 1600 kW

Consumo de gás 2 x 116 g/h

Tempo de ebulição 7 min 30 s

Ignição Manual

Autonomia 12 h 30 min

Tampa Sí

Combustível R907

Peso 1,9 kg

Dimensões cm (L x An x Al) 43 x 24 x 8

Qt. Caixa principal 5
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Potente barbecues portátil com todas as funções de cozinha á-mão incluindo grelha e chapa. Cozinha fácil 
de transportar, com um design compacto que esconde habilmente uma ampla superfície de cozedura para 
preparar festas em família, desde um bom pequeno-almoço até um jantar para quatro pessoas. Para maior 
duração escolha a versão cilíndrica da Campingaz® ou a versão de cartucho da Campingaz®, quando a 
compatibilidade e a comodidade são prioridades.

Pega forte para fácil transporte

Tampa recoberta de porcelana

Forno removível / bandeja para 
gorduras

Grande superfície de cozinhado 645 cm2

Fecho de segurança para transporte  
e armazenamento

Múltiplas superfícies  

de cozedura incluídas

3 in 1 Grill CV 

2000008369

Grill 3 em 1

Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949



CARACTERÍSTICAS

3 en 1 Grill CV

Referência 2000008369

Código EAN 3138522054496

Potência 1500 kW

Consumo de gás 107 g/h

Tempo de ebulição 8 min

Ignição Piezo

Autonomia 4 h 50 min

Fonte de combustível CV470+

Peso 5,6 kg

Dimensões aberto cm (L x An x Al) 46 x 21 x 34

Dimensões fechado cm (L x An x Al) 46 x 21 x 13

Qtd. Caixa principal (unidades) 2

Triple opção de cozinhar: grelhador, chapa 

grelhar e cozinha
Grelha Chapa Ignição Piezo
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Uma versão modificada do famoso Camp Bistro com novo suporte para o prato: fácil e cómodo de usar. Esta robusta estufa 
vem equipada com o seu próprio estojo de plástico duro para transporte.

Camp Bistro 2

Suporte do prato esmaltado, para facilitar  
a limpeza

Sistema de bloqueio de segurança do cartucho

Regulação de potência fácil e precisa

Ignição Piezo elétrico para uma ignição  
mais cómoda

Camp’Bistro 2 

2000030424

Estojo de plástico duro  

incluído

Camp’Bistro 2

Referência 2000030424

Código EAN 3138522095376

Potência 2200 kW

Consumo de gás 160 g/h

Tempo de ebulição 5 m 30 s

Ignição piezo integrado

Autonomia 1 hr 15 min

Combustível CP250

Peso 1,43 kg

Dimensões cm (L x An x Al) 33 x 28 x 9

Qt. Caixa principal 6

Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949
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Ref: 202192 EAN: 3138522021924

Para conexión a botella azul Campingaz®

Contiene:

- Regulador 28 g / cm

Regulador Blíster 28 grs

R901 R907

Acessórios de ligação de gás
Independentemente do aquecedor Campingaz® que tencionar ligar a qualquer fonte de combustível de gás, 
a Campingaz® dispõe dos acessórios de ligação de aquecedores adequados.

Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949
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Usado por campistas há décadas. O nosso famoso 
Bleuet® 206 incorpora o sistema exclusivo da 
Campingaz® Clip & Go™, o que torna a ligação 
mais fácil.

Fogões que funcionam com cartuchos de válvula 
Campingaz® CV300 Plus e CV470 Plus podem ser des-
ligados facilmente até mesmo quando não estiverem 
vazios, o que é uma grande vantagem para transportar 
e armazenar.

Fogões de cartucho

à válvula

Fogões de cartucho 

perfurável

O isqueiro Piezoelétrico funciona com a 
libertação de uma mola de martelo que 

produz uma faísca de vidro, enquanto que a Ignição 
eletrónica usa um circuito alimentado por bate-
rias. Por vezes será necessário premir o botão do 
isqueiro piezoelétrico mais que uma vez.

Ignição Piezo Clip & Go™
Um sistema Campingaz® 
exclusivo para lanternas com 
segurança de ligação e outros aparelhos 
de cartuchos perfuráveis.

Amplos suportes para 
frigideiras, fixados no 
contentor de transporte 
(incluído)

Resguardo do calor para 
proteção do botão de 
regulação

Potência totalmente 
regulável

Braços desdobráveis para um 

armazenamento compacto e fácil

Twister® Plus PZ 

204190

Twister® Plus PZ

Referência 204190

Código EAN 33138522041908

Potência 2900 kW

Consumo de gás 210 g/h

Tempo de ebulição 3 min 45 s

Ignição Piezo

Autonomia
1 hr 10 min en CV300+

 2 h en CV470+

Combustível CV300+, CV470+

Peso 215 g

Dimensões (L x An x Al) Ø 12 x 11 cm

Qt. Caixa principal 10

Clip & Go

Camping 206 Stove

Referência 40470

Código EAN 5012832549324

Potência 1250 kW

Consumo de gás 90 g/h

Tempo de ebulição 5 min 30 s

Ignição Manual

Autonomia  2 h

Combustível C206GLS

Peso 370 g

Dimensões (L x An x Al) Ø 13,5 x 20 cm

Qt. Caixa principal 12

Clip & Go
2

Os suportes para panelas 
de Aço inoxidável eles são 
resistentes ao calor  
e corrosão

Pára-brisa destacável 
em torno do queimador 
proteger chama em 
condições de vento

Fácil de manejar o 
controle com uma chama 
ajuste exato

Habitação fogão e sus 
patas de clip prendê-lo ao 
redor do cartucho em seu 
lugar

Estabilizador integrado 
melhor estabilidade em 
superfícies irregulares

Camping 206 Stove 

40470

Especialista em cozinhar ao ar livre desde 1949



Sólidos fogões desenhados para suportar sertãs grandes e pesadas, durante períodos mais longos, utilizando 
garrafas recarregáveis Campingaz® R904 e R907. Fáceis de utilizar, enroscam-se directamente nas garrafas 
sem a necessidade de fios ou reguladores.

Fogões de exterior com garrafa

Concebido para sustentar 
grandes sertãs

Pára-brisas integrado

Cómoda pega de transporte

Super Carena® R  
2000033792

Super Carena® R 

Referência 2000033792

Código EAN 3138520314837

Potência 3000 kW

Consumo de gás 220 g/h

Tempo de ebulição 4 min

Ignição Manual

Autonomia  8 h en R904 / 12 h en R907

Combustível R904, R907

Peso 600 g

Dimensões cm (L x An x Al) Ø 19 x 11 cm

Qt. Caixa principal 5

133Fogões de exterior





Soldadura
Foram aplicados mais de 60 anos de 
experiência em gás para criar uma gama 
de soldadores para utilizar no lar. A gama 
inclui uma grande variedade de inovações 
e tecnologias da Campingaz® para criar 
produtos “Faça-o você mesmo” que não 
só sejam seguros e fiáveis, como também 
simples e cómodos de utilizar.
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CV 2000 PZ

Referência 2000030339

Código EAN 3138522095062

Potência 1.800 W

Tipo de cartucho CV300 

Cartucho incluído No 

Ignição Piezo 

Temperatura chama en C° 1750

Consumo de gás 120 g/h 

Autonomia >2 h con CV300 Plus

Dimensões com cartucho 25 x 9 x 16 cm

Peso 250 g 

Bico X1700 

Outros bicos compatíveis XP 1650, X 1650

Qtd. Caixa principal (unidades) 10

Os soldadores a cartucho de válvula são ideais para todos os tipos de trabalhos de soldadura.

São instrumentos essenciais devido às suas capacidades versáteis: além de soldar, também podem ser usados 
para acender barbecues, descongelar tubagens, brasear, queimar, etc. Com uma das mais extensas gamas 
de soldadores do mercado a Campingaz® dispõe do maçarico que melhor se adapta às suas necessidades!

Soldadores a cartucho de válvula

Easy Clic® Plus

1. Clic.
Premir o cartucho 
de gás com 
válvula contra  
o bico.

2. Rotar.
Rodar o cartucho 
45º para a 
esquerda para 
fixá-lo.

250 
g

PIEZO
CV300+

2



400 
g

C206

Soldador TH2000

Referência 61921

Código EAN 3138520619215

Potência 2.450 W

Consumo 175 g/h

Bico incluído de origem: Ø 21 mm

Temperatura chama en C° 1.750 

Autonomia 1 h com CG 1750

Características

Ajustamento da chama com a mão.
Gama de bicos intermutáveis

Punho ergonómico
Cartucho CG 1750 incluído

Qtd. Caixa principal (unidades) 10

Soldadores de cartuchos perfuráveis

Estes maçaricos oferecem uma alternativa mais económica com um alto rendimento para cartuchos  
de válvula. Uma vez inserido, o cartucho não pode ser removido.

PT2000

Referência 2000026173

Código EAN 3138522089009

Potência 1.650 W

Tipo de cartucho C206

Cartucho incluído No 

Ignição Manual

Temperatura chama en C° 1750

Consumo de gás 120 g/h 

Peso 380 g

Bico X1400 

Outros bicos compatíveis XP1650, X1650

Qtd. Caixa principal (unidades) 10
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R904R907

435 
g

Mangueiras para tochas e Acessórios
Os maçaricos são potentes e ideais para trabalhos de canalização (como soldaduras difíceis). Oferecem 
um tempo amplo de ardimento e podem ser usados numa grande variedade de utilizações também usando 
acessórios adaptáveis. Têm um desenho ergonómico leve, mas também robusto e duradouro.

CONEXÕES DE GÁS •  Conexão cilindro de 13 kg: 

- Butano: sem regulador 

- Propano: com regulador DR 2

•  Ligação para garrafas 

Campingaz ® (904, 907) com chave de relé

Llave Relé

Referência 202983

Código EAN 3138522029838

Descrição
Chave para conectar todos os 
tipos de tochas em cilindros 

Campingaz 904 e 907

Uso /

Consumo g/h / 

Qtd. Caixa principal
(unidades)

6

Chalugaz® Profil 

Referência 2000020081

Código EAN 3138522080020

Potência 4.700 W

Ignição Manual

Controlo de potência Perilla

Temperatura chama en C° 1850

Consumo 300 g/h

Dimensões 30 x 7 x 4 cm

Comprimento da mangueira 146 cm

Peso 435g

Bico L300

Qtd. Caixa principal
(unidades)

6



Labogaz 470
Este pequeno isqueiro é ideal para usar no 
laboratório. Incorpora regulador de  potência  
das  chamas.  Este é um companheiro 
ideal para estudantes e profissionais de 
laboratório.

Mechero de laboratorio  

Labogaz 470

Referência 2000020657

Código EAN 03138522081201

Potência 750 W

Consumo 55 g/h

Autonomia 8h (CV 470)

Uso
Laboratorios, obras, farmacias,  

centros de enseñanza, orfebrería,  
óptica, etc

Características Regulador de llama

Qtd. Caixa principal 
(unidades)

10

100 
g

CV470+
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Geleiras
Grandes, pequenas, 
rígidas, flexíveis, 
termoelétricas, 
tradicionais, sérias, 
divertidas… dispomos 
de todos os tipos.

Todas as nossas geleiras são fabricadas 
para durar e oferecer um elevado 
rendimento a um preço excecional. Tanto 
se estiver a acampar ou simplesmente 
para passar o dia no campo, manter a sua 
comida e as suas bebidas frescas é um 
luxo que está ao seu alcance. Dispomos 
igualmente de uma vasta seleção, onde 
poderá encontrar uma para cada ocasião.
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Outras marcas

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION 
LIMITED TO PRODUCT

TM

Como em todas as coisas, sempre existem diferentes qualidades em todos os produtos que se podem comprar. 
Também se passa o mesmo no mundo da conservação de frio. Existem geleiras e geleiras, e as nossas geleiras 
tanto rígidas como flexiveis são de muito elevada qualidade.

Novas e Melhoradas! 

As nossas geleiras marcam a diferença 

As nossas geleiras flexíveis têm uma grande combinação 
de isolamento superior, peso ligeiro, têxteis e atractivos 
padrões para saidas e excursões. As vantagens destas 
geleiras podem resumir-se em:

•  Isolamento baseado em células fechadas  
de polietileno expandido

•  Forro tratado com sistemas antimicrobianos  
em todos os modelos das gamas Tropic e Sand

•  Fácil de transportar graças á sua leveza

•  Armazenamento fácil graças ao sistema dobrável, 
alça de ombro flexível

•  Fácil de limpar graças ao forro interior sem 
costuras e ás telas utilizadas

Espuma celular permite  
a perda de frío

Espuma de células fechadas

Isolamento de EPE

espuma expandida  
de células fechadas  

de polietileno

PEVA Liner

termoselado para evitar 
fugas de água e de bactérias

Tela exterior

Isolamento de nylon ou 
poliéster espuma  

de polietileno expandido 
de células fechadas

Forro de PVC

Faz com que a tela  
da frente seja mais rígida  

e resistente á água



Outras marcas

ANTIMICROBIAL
LINER
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TM

Todas as geleiras rígidas Campingaz® são fabricadas com espuma 
de poliuretano (PU), o melhor material isolante disponivel no 
mercado - e utilizando mais quantidade de isolamento em cada 
uma das nossas geleiras que qualquerer outra geleira da nossa 
concorrência.

Antes de selar a geleira na fábrica, a espuma de poliuretano 
(PU) injeta-se na carcaça da geleira; enquanto que a maioria 
dos nossos concorrentes usam poliestireno expandido (EPS ou 
cortiça), que é 20% menos eficiente que as nossas geleiras.

Geleiras Rígidas

Fechado e selado

O nosso sistema de fecho emite um estalido quando 
se fecha a tampa, para saber que a geleira se fechou 
correctamente.

Tampas com dobradiças e amplo alcance  
de abertura

As tampas com dobradiças encaixam na caixa, enquanto as asas se encaixam detrás 
fazendo com que a geleira seja compacta para um transporte fácil. A geleira abre-se 
pela parte de cima para tornar fácil e rápida a sua utilizao.

Revestimento antimicrobiano - Resiste aos cheiros, mofo e fungos

O efeito antimicrobiano obtém-se de um aditivo que se funde no plástico antes de se moldar o revestimento. Isto significa que a capa 
antimicrobiana está “para sempre” e não corre o risco de se debilitar com o tempo. Ao inibir a capacidade dos microorganismos se 
desenvolverem, o revestimento antimicrobiano garante a resistência ao aparecimento de mofo e fungos dentro das geleiras também 
bloqueia o aparecimento de odores desagradáveis.
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CAMPINGAZ POWERBOX PLUS

BEST CAMPSITE KITCHEN GEAR 

2017

CAMPINGAZ POWERBOX PLUS

BEST CAMPSITE KITCHEN GEAR 

2017

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION 
LIMITED TO PRODUCT

TM
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A gama de geleiras Campingaz Powerbox® Plus AC/DC funciona com uma tomada de automóvel de 
12V ou uma tomada de parede de 230 V (em ambos casos os cabos estão incluídos), juntamente com 
um isolamento de Poliuretano (PU) de elevada qualidade, que permite manter o seu conteúdo a 19°C por 
debaixo da temperatura ambiente. Incorporam um dial de controlo com 4 modos, que permite selecione 
o nível de rendimento e eficácia. O refrigerador pode-se apagar facilmente posicionando o dial em modo 
“OFF” sem ter que desligar o cabo. Para reduzir os níveis de ruído dos ventiladores, o refrigerador pode ser configurado 
para modo “NIGHT”. E, para um funcionamento eficaz mais amigo do ambiente, pode-se usar em modo “ECO”. O modo 
“MAX” está disponível para o máximo rendimento do refrigerador. Classificação energética A++. Montado em Itália.

Geleiras Termoeléctricas

Ao inibir a capacidade de desenvolvimento dos micro-organismos, 
o revestimento antimicrobiano garante a resistência ao 
desenvolvimento de mofo e fungos, no interior das geleiras, e 
bloqueia igualmente o desenvolvimento de odores desagradáveis.

O aditivo é fundido no plástico antes de efetuada a moldagem do 
forro. Isso faz com que a camada antimicrobiana seja “vitalícia” e não se possa riscar nem debilitar com o tempo.

ANTIMICROBIANO

Powerbox® Plus 36L 
12 Vdc/230Vac 

2000030254 

Powerbox® Plus 24L 
12 Vdc/230Vac  

2000030252 

Powerbox® Plus 36L 12Vdc/230Vac Powerbox® Plus 24L 12Vdc/230Vac

Referência 2000030254 2000030252

Código EAN 3138522094614 3138522094591

Capacidade 36 L 24 L

Armazenamento 10 8

Características

Isolamento de alta qualidade do PU, funciona ligada a um isqueiro de 
automóvel de 12V ou uma tomada de parede de 230V, transformador 

incorporado, 4 modos de controlo (Off, Eco, Night, Max), cobertura regulável 
com fecho de clique, revestimento antimicrobiano, 2 pegas laterais, 

montado na Itália 

 Isolamento de alta qualidade do PU, funciona ligada a um isqueiro de 
automóvel de 12V ou uma tomada de parede de 230V, transformador 

incorporado, 4 modos de controlo (Off, Eco, Night, Max), cobertura regulável 
com fecho de clique, revestimento antimicrobiano, 2 pegas laterais, 

montado na Itália 

Isolamento Poliuretano (PU) Poliuretano (PU)

Capacidade de 
conservação (+/- 1°C)

19º por debaixo da temperatura ambiente exterior 19º por debaixo da temperatura ambiente exterior

Peso 5,2 kg 3,6 kg

Dimensões exteriores 
(LxAlxAn)

55,9 x 40,4 x 34,8 cm 40,8 x 42,3 x 32,3 cm

Dimensões
interiores (LxAlxAn)

46,7 x 29 x 27,5 cm 32,8 x 31 x 24,3 cm

Qt. Caixa principal 1 1
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A nova e melhorada gama de geleiras termoelétricas Campingaz® são injetadas com 30% de isolamento 
melhor que o anterior. Ao ser ligado á fonte de alimentação do seu veículo ou à rede elétrica por meio de um 
transformador, mantêm o seu conteúdo a 20ºC por debaixo da temperatura ambiente. Ventilador melhor 
e mais silencioso emite um máximo de 39 dB, e portanto não acorda ninguém durante a noite! Quando a 
geleira não estiver a ser usada, o cabo elétrico e a tomada podem ser facilmente removidos e armazenados 
dentro da geleira. 

As geleiras termoelétricas da Campingaz® incorporam igualmente um inovador revestimento antimicrobiano, 
que evita a formação de odores, mofo e fungos. O aditivo antimicrobiano é injetado no plástico, isso significa 
que se manterá aí para toda a vida. E não se pode estragar nem eliminar.

Com um formato novo e moderno estas geleiras são construídas em polipropileno forte e resistente,  
e permanecem frias durante horas inclusive quando estão desligadas.

Geleiras Termoeléctricas

Powerbox® Plus 
24L 

2000024955

Powerbox® Plus 
28L 

2000024956

25%   poder maior  
refrigeração 30%     mais isolamento de 

Poliuretano (PU)

Ref: 203164 Continental Europe EAN: 3138522031640

Um acessório indispensável para uso com um refrigerador 
termoeléctrico. Para poder ser usada como uma geleira 
termoelétrica caso queira ligá-la a rede convencional de  
230 Vdc

• Potência de saída: 13Vdc x 5A = 65W 

• Tamanho 15,5 x 10 x 6,5 cm (L x An x Al)

Euro Transformador 230Vac/12Vdc

TAMBÉM DISPONÍVEL

Mais grosso e melhor isolamento do Poliuretano (PU)

Pés integrados para elevar a geleira do chão e criar uma 
cama de isolamento adicional de ar

O seu design com esquinas arredondadas dá-lhe um ar 
mais moderno e aproxima os alimentos mais do centro  
o que favorece um maior rendimento na refrigeração

Tampa com fecho hermético

Ventilador que reduz o nível de ruído

Armazenamento integrado para guardar o cabo

Powerbox® Plus 28L Powerbox® Plus 24L

Referência 2000024956 2000024955

Código EAN 3138522087104 3138522087098

Capacidade 28 L 24 L

Armazenamento 8 8

Isolamento Poliuretano (PU) Poliuretano (PU)

Características

Isolamento grosso de PU de elevada qualidade com tampa isolante, 
revestimento anti-microbiano resiste ao odor, mofo e fungos, cabo 

resistente para fácil transporte em 24/28, com um desenho Campingaz® 
moderno, montado em Itália

Isolamento grosso de PU de elevada qualidade com tampa isolante, 
revestimento anti-microbiano resiste ao odor, mofo e fungos, cabo 

resistente para fácil transporte em 24/28, com um desenho Campingaz® 
moderno, montado em Itália

Capacidade de 
conservação (+/- 1°C)

20º por debaixo da temperatura ambiente exterior 20º por debaixo da temperatura ambiente exterior

Peso 3,7 kg 3,6 kg

Dimensões exteriores 
(LxAlxAn)

40,8 x 46,9 x 32,3 cm 40,8 x 42,3 x 32,3 cm 

Dimensões
 interiores (LxAlxAn)

32,8 x 34,8 x 24,3 cm 32,8 x 31 x 24,3 cm

Qt. Caixa principal 1 1
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26L38L x91.5L

5°C 15°C

30h
x61.5L

5°C 15°C

24h30L x61.5L

5°C 15°C

27h

Exibindo um novo e moderno design para Campingaz®, as geleiras Icetime® Plus são perfeitas para um 
dia de piquenique ou passeio à praia. Com uma carapaça exterior resistente e recoberta com um grande 
isolamento de Poliuretano esta geleira manterá os conteúdos frescos todo o dia! O cómodo design das 
pegas torna-a mais leve e fácil de transporta, independentemente do que for colocado dentro da geleira. 
É recomendável usar os acumuladores Freez’Packs® da Campingaz®. Fabricadas na Itália.

Geleiras Icetime® Plus

50%     mais isolamento de 
Poliuretano (PU) 125%     mais isolamento de 

Poliuretano (PU)

Icetime® Plus 38L 

2000024960

Icetime® Plus 30L 

2000024963

Icetime® Plus 26L 

2000024962

Icetime® Plus 38L Icetime® Plus 30L Icetime® Plus 26L

Referência 2000024960 2000024963 2000024962

Código EAN 3138522087142 3138522087173 03138522087166

Capacidade 38 L 30 L 26 L

Armazenamento 9 6 6

Características

Grosso isolamento de PU de elevada 
qualidade, Pega para fácil transporte em 

24/28, Pegas laterais para 36L, aspeto 
renovado e moderno design Campingaz®, 

fabricado em Itália

Grosso isolamento de PU de elevada 
qualidade, Pega para fácil transporte em 

24/28, Pegas laterais para 36L, aspeto 
renovado e moderno design Campingaz®, 

fabricado em Itália

Grosso isolamento de PU de elevada 
qualidade, Pega para fácil transporte em 

24/28, Pegas laterais para 36L, aspeto 
renovado e moderno design Campingaz®, 

fabricado em Itália
Isolamento Poliuretano (PU) Poliuretano (PU) Poliuretano (PU)

Capacidade de 
conservação (+/- 1°C)

30 h 27 h 24 h

Peso 3,6 kg 2,6 kg 2,4 kg

Dimensões exteriores 
(LxAlxAn)

55,9 x 40,4 x 34,8 cm 40,8 x 46,9 x 32,3 cm 40,8 x 42,3 x 32,3 cm

Dimensões 
interiores (LxAlxAn)

46,7 x 30,1 x 27,5 cm 32,8 x 36,6 x 24,3 cm 32,8 x 32,9 x 24,3 cm

Qt. Caixa principal 1 1 1



17L
5°C 15°C

20h30 10L
5°C 15°C

17h
1.5L

5°C 15°C

17h

As geleiras Isotherm Extreme mantêm frios os seus conteúdos, durante todo o dia, graças ao isolamento de alta qualidade 
e fecho hermético integrado. Uma carapaça exterior resistente oferece um aumento de durabilidade e inclui uma bandeja 
e grelha de armazenamento integrada numa embalagem eficaz. Uma descarga incorporada para uma fácil limpeza e 
pegas resistentes duplicadas como um sistema de fecho seguro. 

Geleiras Isotherm Extreme

Isotherm Extreme 
17L 

22254

TAMBÉM DISPONÍVEL

Isotherm Extreme 10L 

30060

Icetime® 13L 

39401

Isotherm Extreme 17L Isotherm Extreme 10L Icetime® 13L

Referência 22254 30060 39401

Código EAN 3138520222545 3138520300601 3138520394013

Capacidade 17 L 10 L 13 L

Armazenamento Cabem 11 x 0,5L garrafas Cabem 7 x 0,5L garrafas Cabem 0,5L garrafas verticalmente

Características Incluí fecho na pega Incluí fecho na pega

Isolamento Poliuretano (PU) Poliuretano (PU)

Capacidade de 
conservação 

(+/- 1°C)

20 h 30 min com Freez’Pack®

 (1x M10 + 1x M20) 
(vendido separadamente)

17 h com Freez’Pack® 
(2x M10) (vendido separadamente)

17 h com Freez’Pack® 
(1x M10 + 1x M20)  

(vendido separadamente)

Peso 2,1 kg 1,4 kg 1,9 kg

Dimensões 
(LxAlxAn)

35 x 22 x 30 cm 35,5 x 22,5 x 30,5 cm 29 x 18 x 39 cm

Qt. Caixa principal 1 1 1
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Geleira com rodas 26L
2000036137

Geleira com rodas 26L

Referência 2000036137

Código EAN 3138522115104

Capacidade – Litros 26 L

Peso do produto 3,4 kg

Material de isolamento Poliuretano (PU) 

Funda exterior / material do forro interior Polipropileno (PP) 

Capacidade de conservação 2 Días

Dimensões interiores (cm) 37 x 25 x 36

Dimensões exteriores (cm) 49 x 34 x 41

•  Duas cómodas asas

•  Duas rodas e alça 
telescópica para 
transportar comodamente

•  Isolamento Poliuretano 
(PU) para maior 
desempenho

Concebidas com um novo formato e aspeto mais moderno para a Campingaz®. Extreme são ideais para acampamentos 
de longa estancia ou para sair com a família e amigos. com 2 rodas, estas geleiras são as favoritas do grande consumidor.

GELEIRAS COM RODAS
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x60.5L

5°C 15°C

3h6L x61.5L

5°C 15°C

8h20L

Frescura na Cidade!!

A gama de geleiras flexíveis Tropic é o ideal para a vida quotidiana na cidade. A gama Tropic conta com geleiras únicas e 
multifunções que podem facilmente ser usadas em bicicletas, carrinhos de bebé e automóveis. O exterior das geleiras é 
fabricado em poliéster de alta qualidade e o revestimento interior contém um agente antimicrobiano que reduz as baterias. 
Mantém-te fresco com Tropic; literal e figurativamente.

Gama Tropic

Lunchbag 

2000032192

Geleira Messenger 

2000032205

Lunchbag Geleira Messenger

Referência 2000032192 2000032205

Código EAN 3138522101299 3138522101404

Capacidade 6 L 20 L

Isolamento 6 mm EPE de células fechadas 6 mm EPE de células fechadas

Armazenamento 6 x 0,5 L 6 x 1,5 L garrafas

Capacidade de conservação (+/- 1°C) 3 h con Freez’Pack® 8h con Freez’Pack®

Peso 250 g 500 g

Dimensões (LxAlxAn) 30 x 25 x 12 cm 44 x 34 x 19 cm

Qt. Caixa principal 12 8

Esta geleira está particularmente 

indicada para o uso quotidiano.

• Ampla abertura frontal

• Porta-copos

• Bolso lateral de malha

• Pequeno bolso frontal

• Correia de ombro ajustável

Mantenha fresca a sua comida no 

escritório com esta prática geleira.

•  Clip para apertar a uma mochila  
ou bolso

• Correia de ombro ajustável

• Bolso dianteiro

• Abertura superior total
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16L x31.5L

5°C 15°C

12h 12L x90.5L

5°C 15°C

9h

Agora poderá desfrutar a qualquer hora e em qualquer lugar. Esta elegante gama assegura que todas as suas bebidas  
e comidas chegarão em perfeitas condições à festa.

Entertainer 16L 

2000020150

Entertainer 12L 

2000020149

Gama Entertainer

Entertainer 16L Entertainer 12L

Referência 2000020150 2000020149

Código EAN 3138522080204 3138522080198

Capacidade 16 L 12 L

Isolamento 6 mm EPE de células fechadas 6 mm EPE de células fechadas

Armazenamento Cabem 3 x 1,5 L garrafas Cabem 9 x 0,5 L garrafas

Capacidade de conservação (+/- 1°C) 12 h com Freez’Pack® (vendido separadamente) 9 h com Freez’Pack® (vendido separadamente)

Peso 550 g 462 g

Dimensões (LxAlxAn) 46 x 18 x 31 cm 41 x 17 x 26 cm

Qt. Caixa principal 6 12

•  Forro PEVA antibacteriano 
e resistente ao mofo

•  Pequeno bolso frontal com 
velcro

• Tecido de poliéster 450D

•  Forro PEVA antibacteriano 
e resistente ao mofo

•  Pequeno bolso frontal com 
velcro

• Tecido de poliéster 450D



5°C 15°C

8h19L x61.5L

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION 
LIMITED TO PRODUCT

TM

A gama de geleiras flexíveis da Campingaz® Sand é o melhor companheiro na praia. As geleiras incorporam revestimentos 
antimicrobianos para evitar o crescimento de mofo e fungos. Seguras e não tóxicas. 

Gama Sand

Geleira de Praia 

2000032216

Geleira de Praia Geleira Porta Garrafas

Referência 2000032216 2000032213

Código EAN 3138522101510 3138522101480

Capacidade 19 L 7 L

Isolamento 6 mm EPE de células fechadas 6 mm EPE de células fechadas

Armazenamento 6 x 1,5 L 2 x 0,75 L

Capacidade de conservação (+/- 1°C) 8 h com Freez’Pack® 5h com Freez’Pack®

Peso 500 g 350 g

Dimensões (LxAlxAn) 47 x 50 x 15 cm 30 x 42 x 12 cm

Qt. Caixa principal 5 10

ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION 
LIMITED TO PRODUCT

TM

Geleira Porta Garrafas 

2000032213

5°C 15°C

5h7L x20.75L

• Correia para braços e ombros

•  Exterior de neopreno resistente 
à areia

•  Compartimento frontal sem 
isolamento para acessórios

•  Divisão interior para evitar fricções

•  Compartimento frontal sem 
isolamento para tampão de cortiça
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29L x81.5L 19L x61.5L 9L x80.5L 4L x40.5L

5°C 15°C5°C 15°C 5°C 15°C 5°C 15°C

12h13h40 9h 7h

A comida manter-se-á fria e tu estarás na moda quando fores a um piquenique, à praia ou simplesmente de passeio pela 
cidade. Encontra o modelo que melhor se adapta às tuas necessidades – diferentes formas e tamanhos.

Gama Ethnic

MiniMaxi™ 29L 

2000032467

MiniMaxi™ 19L 

2000032466
MiniMaxi™ 9L 

2000033082 MiniMaxi™ 4L 

2000033081

MiniMaxi™ 29L MiniMaxi™ 19L MiniMaxi™ 9L MiniMaxi™ 4L

Referência 2000032467 2000032466 2000033082 2000033081

Código EAN 3138522103934 3138522103927 3138522092849 3138522092832

Capacidade 29 L 19 L 9,3 L 4 L

Isolamento 6 mm EPE de células fechadas 6 mm EPE de células fechadas 6 mm EPE de células fechadas 6 mm EPE de células fechadas

Armazenamento Cabem 8 x 1,5 L garrafas Cabem 6 x 1,5 L garrafas
Cabem 12 x 0,33 L latas 

o 8 x 0,5 L garrafas
Cabem 6 x 0,33 L latas 

o 4 x 0,5 L garrafas

Capacidade de 
conservação

 (+/- 1°C)

13 h 40 min com Freez’Pack®

(vendido separadamente)
12 h com Freez’Pack®

(vendido separadamente)
9 h com Freez’Pack®

(vendido separadamente)
7 h com Freez’Pack®

(vendido separadamente)

Peso 840 g 550 g 350 g 270 g

Dimensões 
(LxAlxAn)

37 x 36 x 19,5 cm 27,5 x 37 x 19,5 cm 30,5 x 20,5 x 16 cm 22 x 15,5 x 14 cm

Qt. Caixa principal 8 12 16 12

• Geleira desdobrável

•  Alça ajustável  
ao ombro

• Pequeno bolso lateral
• Geleira desdobrável

• Pequeno bolso lateral
• Geleira desdobrável

• Pequeno bolso lateral • Geleira desdobrável

• Pequeno bolso lateral



Bolso 15L Mochila 9L

Referência 2000033080 2000032469

Código EAN 3138522092856 3138522103958

Capacidade 15,7 L 9,2 L

Isolamento 3/2 mm EPE de células fechadas 6 mm EPE de células fechadas

Armazenamento Cabem 5 x 1,5 L garrafas Cabem 2 x 1,5 L garrafas

Capacidade de conservação 
(+/- 1°C)

10 h com Freez’Pack®

(vendido separadamente)
10 h 30 min com Freez’Pack®

(vendido separadamente)

Peso 390 g 480 g

Dimensões 
(LxAlxAn)

35,5 x 32 x 18 cm 30 x 48 x 45 cm

Qt. Caixa principal 12 12

Bolso 15L 

2000033080

Mochila 9L 

2000032469

• Geleira desdobrável

•  Bolso de arrefecimento central 
com grande abertura

• Uno frontal y 2 bolsos laterais

• 2 alças

• Abertura central

9L x21.5L15L x51.5L

5°C 15°C5°C 15°C

10h4010h
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Os piqueniques gourmet nunca foram tão fáceis com a gama de geleiras flexíveis Picnic. Mantêm a comida e bebidas 
frescas e frias, durante mais tempo, quando estiveres fora de casa. A gama versátil com um design leve e inovador que 
combina ao máximo espaço interior com um cómodo e incrível exterior resistente. Disponível numa seleção de formas e 
tamanhos cómodos, que garantimos te permite adquirir a geleira correta para a tua próxima aventura.

Picnic Coolbag 18L 

2000024779

Bacpac Coolbag 30L 

2000024781

Lunch Freez’Box 7L 

2000024778

Gama Soft Picnic

Picnic Coolbag 18L Bacpac Coolbag 30L Lunch Freez’Box 7L

Referência 2000024779 2000024781 2000024778

Código EAN 3138522086497 3138522086510 3138522086480

Capacidade 18 L 30 L 7 L

Isolamento 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas 6 mm EPE de células cerradas

Armazenamento 6 x 1,5 L botellas* 8 x 1,5 L botellas*
Viene con cajas de plástico  
que encajan en el interior

Capacidade de conservação 
(+/- 1°C)

11 h 30 mincon Freez’Pack® 11 h con Freez’Pack® 4 h 30 min con Freez’Pack®

Peso 860 g 610 g
800 g incluyendo caja  

y Freez’Pack®

Dimensões 
(LxAlxAn)

42 x 33 x 21 42 x 33 x 10 27 x 15 x 20,5

Qt. Caixa principal 10 6 8

7L18L 30L x81.5Lx61.5L

5°C 15°C 5°C 15°C 5°C 15°C

11h30 11h 4h30

•  Fechos de velcro para cima  
e para frente

•  Compartimento com fecho  
para manter os objetos secos

•  Alça para pendurar quando  
não estiver a ser usada

• Desdobrável
•  Bolso frontal com zíper e suporte 

elástico para o armazenamento 
extra

• Bolsos laterais de malha

• Correias e costas acolchoadas

• Desdobrável
•  Compartimento com fecho  

frontal com armazenamento  
para guardar objetos secos,

•  Inclui 2 cubas de plástico  
para sandes e aperitivos

•  Correia para levar ao ombro  
e compartimentos laterais  



1L
5°C 15°C

3h2.5L
5°C 15°C

2h

•  Compartimento para acumuladores  
de frío Freez’ Pack® (incluído), 1 x caixa 
de plástico para armazenamento  
de alimentos - apto para microondas  
y máquina de lavar loiça

•  Tampa de fecho segura, amplo bocal  
para fácil limpeza e enchimento 

•  Alça regulável ao ombro

Novos e melhorados contentores de alimentos 

com fechadura nos 4 lados para proporcionar 

uma selagem hermética e evitar verter qualquer 

tipo de alimento/líquido. Os contentores 

estão igualmente preparados para levar ao 

microondas para comer a caminho, e apto para 

ser colocados na máquina de lavar louça, o que 

torna fácil a sua limpeza.

Freez’Box M 

2000024776

Cantil 1L 

2000024784

Freez’Box M Cantil 1L

Referência 2000024776 2000024784

Código EAN 3138522086466 3138522086541

Capacidade 2,5 L 1 L

Isolamento 6 mm EPE de células fechadas 6 mm EPE de células fechadas

Armazenamento Vem com caixas de plástico que encaixam no interior 1 x 1 L botella (incluida)

Capacidade de 
conservação 

(+/- 1°C)
2 h 3 h

Peso 350 g incluindo caixas e Freez'Pack® 234 g

Dimensões 
(LxAlxAn)

21,5 x 16,5 x 12,5 cm 26 x 11,7 x 9 cm

Qt. Caixa principal 12 24
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• Geleira desdobrável

•  Alça ajustável  
ao ombro

• Bolso dianteiro
• Geleira desdobrável

•  Alça ajustável  
ao ombro

• Bolso dianteiro

• Geleira desdobrável

•  Alça ajustável  
ao ombro

• Geleira desdobrável

•  Alça ajustável ao 
ombro 

30L x91.5L 20L x61.5L 10L x80.5L 5L x40.5L

5°C 15°C 5°C 15°C 5°C 15°C 5°C 15°C

12h45 12h 10h 6h

As nossas clássicas geleiras flexíveis são cómodas para transportar e são fornecidas em diversos formatos e tamanhos. 
E depois de terminar, muitas podem ser dobradas e armazenadas.

Flexíveis Gama Clássica

Fold’N Cool™ 30L 

2000011725

Fold’N Cool™ 20L 

2000011724 Fold’N Cool™ 10L 

2000011723
Fold’N Cool™ 5L 

2000011722

Fold'N Cool™ 30L Fold'N Cool™ 20L Fold'N Cool™ 10L Fold'N Cool™ 5L

Referência 2000011725 2000011724 2000011723 2000011722

Código EAN 3138522063177 3138522063160 3138522063153 3138522063146

Capacidade 30 L 20 L 10 L 5 L

Isolamento 6 mm EPE de células fechadas 6 mm EPE de células fechadas 6 mm EPE de células fechadas 6 mm EPE de células fechadas

Armazenamento
Cabem 9 x 1,5 L garrafas 
verticalmente y 12 x 1,5 L 

horizontalmente

Cabem 6 x 1,5 L garrafas 
verticalmente y 5 x 1,5 L 

horizontalmente

Cabem 8 x 0,5 L garrafas 
verticalmente y 10 x 0,5 L 

horizontalmente

Cabem 6 x 0,33 L garrafas 
verticalmente o horizontalmente

Capacidade de 
conservação

(+/- 1°C)

12 h 45 min com Freez’Pack®

(vendido separadamente) 
12 h com Freez’Pack®(vendido 

separadamente) 
10 h com Freez’Pack®(vendido 

separadamente) 
6 h com Freez’Pack®(vendido 

separadamente)

Peso 760 g 620 g 390 g 310 g

Dimensões
(LxAlxAn)

24,9 x 39,2 x 38,2 cm 19,6 x 32,2 x 37 cm 17,9 x 31,3 x 24,5 cm 15,5 x 23,4 x 19,2 cm

Qt. Caixa principal 8 12 12 12



• Geleira desdobrável

•  Gran abertura central

• Um grande bolso frontal

• 2 alças laterales

• Geleira desdobrável

•  Alça ajustável

• Um grande bolso frontal

• Geleira desdobrável

•  Alça ajustável  
ao ombro

14L x31.5L13L x31.5L 1.5L x11.5L

5°C 15°C 5°C 15°C 5°C 15°C

11h45 10h20 4h

Coolbag 13L Bacpac 14L Portagarrafas 1,5L

Referência 2000011726 2000011728 2000011727

Código EAN 3138522063184 3138522063207 3138522063191

Capacidade 13 L 14 L 1,5 L

Isolamento 6 mm EPE de células fechadas 6 mm EPE de células fechadas 6 mm EPE de células fechadas

Armazenamento Cabem 3 x 1,5 L garrafas verticalmente Cabem 3 x 1,5 L garrafas verticalmente Cabem 1 x 1,5 L garrafas

Capacidade de 
conservação 

(+/- 1°C)

11 h 45 min com Freez’Pack®

(vendido separadamente)
10 h 20 min com Freez’Pack®

(vendido separadamente)
4 h com Freez’Pack®

(vendido separadamente)

Peso 570 g 570 g 210 g

Dimensões 
(LxAlxAn)

15,2 x 44,6 x 35,4 cm 13,3 x 31 x 41,8 cm 11,4 x 34,4 x 21 cm

Qt. Caixa principal 12 6 12

Coolbag 13L 

2000011726

Bacpac 14L 

2000011728

Bottle 1.5L 

2000011727
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15L

5°C 15°C

10h

Ns nossas unidades Freez’Pack® podem ser utilizadas em qualquer geleira rígida flexível para manter os 
alimentos e as bebidas frias durante mais tempo. 

Freez’Pack® M5, M10, M20, M30

Flexi Freez’Pack® S, M

Ref: 39460 M5 Capacidade: 210 ml, EAN: 3138520394600 Ref: 9378 M20 Capacidade: 765 ml, EAN: 3138520093787
Ref: 9377 M10 Capacidade: 335 ml, EAN: 3138520093770 Ref: 21628 M30 Capacidade: 1175 ml, EAN:3138520216285

Para manter bebidas, comida ou medicamentos frios durante  
mais tempo na sua geleira.

• Aptos para uso alimentício

• Pode-se lavar na máquina de lavar loiça

• Reutilizáveis

• Componentes: água, carboximetilcelulose, acticide e corante azul

Ref: 2000010674 Médio EAN: 3138522061098
Ref: 2000010673 Pequeno EAN: 3138522061081

Maximize o espaço da sua geleira O Freez’Pack® mantém-se flexível 
ao ser congelado e pode ser dobrado à volta do seu conteúdo.

• Concebido para geleiras de entre 11 L y 18 L (M); e inferiores a 11 L (S)

• Tamanho:  Médio: L 19,5 x Al 24 x An 1,8 cm; 
Pequeno: L 14,5 x Al 16 x An 1,8 cm;

• Peso: 300 g (M), 150 g (S)

Acessórios

Acumulador Frío Freez Pack® 6 Latas

Ref: 64270 Pequeno EAN: 3138520642701

• Dimensões: 22 x 10,5 x 5 cm / Capacidade: 630 ml

• Ideal para geleira rígida 5 QT e geleiras flexível hasta 10 L

Basic Cooler 15L

Ref: 203159 Azul claro EAN: 3138522031596

Ref 203160 Vermelho EAN: 3138522031602 
Opção duas cores atraentes.

• Cabem 5 x 1,5L garrafas verticalmente

• Abertura central grande

• 2 alças laterais longos

•  Capacidade de conservação: 10 h com Freez’Pack®(vendido 
separadamente)

• Capacidade: 15 L

• Peso: 364 g

Basic Cooler 15L
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Coberturas 
para 
mobiliário  
de jardim
Prolongue esses dias 
quentes de descanso 
até ao entardecer em 
jardim 

A Campingaz® oferece uma ampla gama  
de produtos para jardim que lhe oferecem  
mais tempo para desfrutar da vida ao 
ar livre. As coberturas mantêm os teus 
moveis protegidos, limpos e com bom 
aspeto, para que possas dispor de mais 
tempo para relaxar



As nossas geleiras e melhoradas coberturas para móveis da Campingaz® asseguram que os seus móveis de jardim 
mantenham sempre o melhor aspecto, ano após ano, proporcionando proteção contra a putrefação e o crescimento de 
mofo. As nossas capas ajudam a proteger contra o sol, calor, chuva e frio, e são especialmente adequadas para tapar os 
seus móveis de jardim quando não estejam a ser usados.

Coberturas para mobiliário de jardim

20%
 

mais 
grosso 
PVC*

*quando comparadas com as coberturas Campingaz® para 

móveis de 2017 

Cobertura mesa  
rectangular/ovalada XL

Cobertura sofá 2-Pessoas

Cobertura mesa  
rectangular/ovalada L

Cobertura sofá 1-Pessoa

Cobertura mesa  
rectangular M

Ref: 2000032450 EAN: 3138522103781

• Dimensões Produto: 90 x 280 x 170 cm

• Material: PVC

•  Encerramento para um ajuste seguro

Ref: 2000032454 EAN: 3138522103828

• Dimensões: 90 x 220 x 70 cm

• Material: PVC 300 x 300 D

•  Encerramento para um ajuste seguro

Ref: 2000032449 EAN: 3138522103774

• Dimensões Produto: 90 x 240 x 165 cm

• Material: PVC

•  Encerramento para um ajuste seguro

Ref: 2000032453 EAN: 3138522103811

• Dimensões: 90 x 100 x 70 cm

• Material: PVC 300 x 300 D

•  Encerramento para um ajuste seguro

Ref: 2000032448 EAN: 3138522103767

• Dimensões Produto: 90 x 170 x 150 cm

• Material: PVC

•  Encerramento para um ajuste seguro

Cubre Tumbona Cobertura mesa redonda MCobertura para cadeiras empilhadas

Ref: 2000032451 EAN: 3138522103798

• Dimensões Produto: 45 x 200 x 75 cm

• Material: PVC

•  Encerramento para um ajuste seguro

Ref: 2000032452 EAN: 3138522103804

• Dimensões Produto: 105 x 60 x 60 cm 

• Material: PVC

•  Encerramento para um ajuste seguro

Ref: 2000032447 EAN: 3138522103750

• Dimensões Produto: 90 x Ø 150 cm 

• Material: PVC

•  Encerramento para um ajuste seguro
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Candeeiros
Os nossos candeeiros 
Campingaz® luminarão 
as suas aventuras ao ar 
livre e as suas viagens  
de acampamento.

Explore a nossa vasta gama de cartuchos  
e garrafas e encontre o que melhor  
se adapta às suas necessidades.
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Oferecemos um vasta gama de aparelhos de cartucho de 
válvula que cobrem a maioria dos usos dos consumido-
res- Providos de uma válvula de alta segurança, com fe-
cho automático, podem-se ligar e desligar novamente, de 
forma fácil e segura, estando vazios ou não.

Candeeiros a cartucho  

de válvula

Fácil acesso à camisa

Forte e confiável com 
protecção para o balão

Ignição Piezo

Corrente para transporte

Lumostar® Plus PZ

Referência 204196

Código EAN 3138522041960

Potência 80 W

Consumo de gás 38 g/h

Ignição Piezo

Autonomia
 6 h 20 min en CV300+

 12 h en CV470+

Fonte de combustível CV300+, CV470+

Peso 379 g

Dimensões (LxAnxAl) Ø 10 x 17 cm

Bolsa transporte Incluida. Material: Poliéster

Qt. Caixa principal 10
Saco de transporte incluído

Lumostar® Plus PZ 

204196

O isqueiro Piezoelétrico funciona 
com a libertação de uma mola de 

martelo que produz uma faísca de 
vidro, enquanto que a Ignição eletrónica usa 

um circuito alimentado por baterias. Por vezes 
será necessário premir o botão do isqueiro 

piezoelétrico mais que uma vez.

Ignição Piezo



Acessórios Lanternas

Recambio camisa S

Pack de 3 peças sobressalentes para 
candeeiros Campingaz® 

Ref: 68221 Tamanho S EAN: 3138520682219

Os acessórios para lanternas 
Campingaz® incluem balões e 
camisas que ajudam a prolongar a 
vida dos produtos Campingaz® e são 
compatíveis com todas as nossas 
lanternas.

Easy Clic® Plus
1. Clique.
Simplesmente 
encaixe o 
aparelho na 
válvula do 
cartucho.

2. Rotar.
Rodar o 
aparelho 45º 
para a esquerda 
para fixar o 
cartucho.

As nossas lanternas a garrafa, desenhadas para um uso intenso ou prolongado, são 
económicas e resistentes. São ligadas diretamente à garrafa sem a necessidade de um 
regulador.

Candeeiros a garrafa

Alça de transporte integrado

Luz especialmente duradoura

Funciona com 3 tamanhos  
de garrafas recarregáveis  
da Campingaz®

Lumogaz® R PZ

Referência 204689

Código EAN 3138522046897

Potência 80 W

Consumo de gás 40 g/h

Ignição Piezo

Autonomia
10 h en R901, 45 h en R904,  

70 h en R907

Fonte de combustível R901, R904, R907

Peso 300 g

Dimensões (LxAnxAl) 16 x 10 cm

Qt. Caixa principal 10

Lumogaz® R PZ 

204689
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Aquecedores 
de interior 
Ponha-se cómodo depois  
de um dia fora de casa…

Mantenha-se quente com a nossa ampla gama de 
aquecedores catalíticos e infravermelhos.



Os aquecedores infra-vermelhos incorporam um painel cerâmico radiante com uma grande potência calorífica. 
O calor infra-vermelho é recebido de forma direta e intensa, quando o painel cerâmico muda de cor.

INFRA-VERMELHO

As estufas termostáticas permitem ao utilizador ajustar uma temperatura ambiente especifica. O sistema 
termostático ajusta a potência do aquecedor ao máximo ou ao mínimo para manter a temperatura desejada. 

ESTUFAS TERMOSTÁTICAS

O aquecedor de chama azul emite predominantemente calor directo por conveção e em menor medida, radiante. 

Não é necessário posicionar-se em frente para receber calor. Estes aquecedores têm maior rendimento pois 
consomem por completo o gás. E têm uma maior vida útil.

O aquecedor catalítico emite calor directo sobre os objetos e indiretamente sobre o ambiente Com uma grande 
resistência ao vento pois não produz chama na combustão. O painel catalítico está isolado para evitar queimaduras 
e além disso tem uma reduzida emissão de CO

2
. Os aquecedores catalíticos incorporam um termóstato que 

permite regular, manter a temperatura, e poupar até 25% mais de energia.

CHAMA AZUL

CATALÍTICO

Em princípio, os aquecedores a gás funcionam de duas formas diferentes: radiação e conveção. 

A radiação é similar ao calor proveniente do sol; uma superfície quente que emite radiação e percorre uma certa 
distância tocando na pele humana aquecendo-a deste modo, sentimos a calidez na área do nosso corpo que é 
tocado pelo calor. O seu efeito sobre a pele diminui quando se aumenta a distância entre a superfície de emissão 
e a pessoa, não só a potência do aquecedor, mas também a posição do aquecedor na sala jogam um papel 
importante sobre a forma como é recebido o calor, similar a um ventilador de escritório. Radiação é uma interacção 
directa entre o aquecedor e a pessoa; para sentir o calor a pessoa terá de estar em frente ao aquecedor. 

A conveção é o movimento de ar quente. Isso significa que o aquecedor aquece o ar do recinto e com a circulação 
de ar a temperatura ambiente aumenta, com o qual iremos sentir o efeito do movimento do ar quente. A conveção 
é mais indireta e portanto aquece o recinto em vez de aquecer diretamente as pessoas. Para sentir o calor uma 
pessoa somente terá de permanecer no recinto e, portanto, a posição da pessoa e do aquecedor entre si são 
menos relevantes com o modo de aquecimento por conveção. Resumindo, a radiação tem um efeito de calor 
directo sobre um indivíduo e a conveção tem uma influência global de calor numa área de maiores dimensões. 

TIPOS DE CALOR

Informação sobre estufas
Os especialistas da Campingaz® explicam as diferentes tecnologias de 
aquecimento
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O aquecedor catalítico emite calor directo sobre os objetos e indiretamente sobre o ambiente Com uma grande resistência 
ao vento pois não produz chama na combustão. O painel catalítico está isolado para evitar queimaduras e além disso 
tem uma reduzida emissão de CO2. Os aquecedores catalíticos incorporam um termóstato que permite regular, manter a 
temperatura, e poupar até 25% mais de energia. 

Aquecedores Catalíticos

CR5000 
Aquecedor Catalítico 

CRCR5000

Referência Cinzento: 3000002600

EAN Cinzento: 3138522071639

Potência 3050 W

Consumo de gás 220 g/h

Ignição Piezo

Autonomia  59 h com 13 kg cilindro

Outras 
características

3 ajustes de nível e grelha de proteção

Peso 13 kg

Dimensões 
(AnxLxAl)

45 x 35 x 78 cm 

Inclui mangueira de gás 

pré-instalada!
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Argumentário Campingaz

Qualidade. Estufas e componentes fabricados em Itália e 

França. Sob rigorosos controles Europeus de Qualidade. 

Poupança. Calor rápido e potente instantâneo com um 

baixo custo. A versão com Termostáto: Permite poupar 

até 25%.

Comodidade. Inclui: Mangueira de ligação, já conectada.

Robusto e resistente. Chapa Metálica: De aço. 

Grossura: 0,7 mm no corpo y 1 mm no porta garrafas. 

Mobilidade e fácil de usar. Quatro rodas pivoteantes e 

asas para fácil transporte.

Durável e ecológica: 

 Pintura: Pó Epoxi Poliéster. Livre de solventes. 

  Painel Catalítico: Com certificação ecológica.

Segura. Duplo Sistema de Segurança: Analisador de 

atmosfera e Termopar.  

O gás desliga se a chama apagar. Grelha de proteção 

frontal.

Mais vida útil. Piezo: Até 30,000 ignicoes. 

Painel de Controle. Nylon reforçado com fibra de vidro 

15%. Piezo eléctrico com vários niveis de intensidade.



O calor infra-vermelho é recebido de forma direta e intensa, quando o panel cerâmico muda de cor.

O aquecedor de chama azul emite predominantemente calor indirecto, não é necessário posicionar-se em frente para 
receber calor. Estes aquecedores têm maior rendimento pois consomem por completo o gás.

Estufas de Gás Radiante

Aquecedor Chama Azul

IR5000 
Aquecedor Infra Vermelho

BF5000 
Aquecedor Chama Azul

IR

Referência 3000006163

EAN 3138522115456

Potência 4100 W

Consumo de gás 299 g/h

Ignição Piezo

Autonomia 43 h com 13 kg cilindro

Outras 
características

3 ajustes de nível e grelha de proteção

Peso 13 kg

Dimensões 
(AnxLxAl)

45 x 35 x 78 cm 

Chama Azul

Referência 3000004976

EAN 3138522098131

Potência 4100 W

Consumo de gás 299 g/h

Ignição Piezo

Autonomia 43 h com 13 kg cilindro

Outras 
características

3 ajustes de nível e grelha de proteção

Peso 11 kg 

Dimensões 
(AnxLxAl)

45 x 35 x 78 cm 

Inclui mangueira de gás 

pré-instalada!

Inclui mangueira de gás 

pré-instalada!
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Colchões 
insufláveis
Um lugar belo é ainda 
melhor depois de uma 
boa noite de sono.

Os nossos colchões insufláveis são leves, 
mas resistentes e existem numa gama 
de tamanhos que se adapta a todas as 
situações. O nosso sistema Airlight® não só 
implica que sejam cómodos, como também 
não haja fugás, para que não o dececionem 
durante a noite.



Almofada para maior 
comodidade

Espaço de armazenamento, 
facilmente acessível, por 
debaixo da almofada

 PVC flocado na parte 
superior

Estrutura de rollo maximiza  
la conforto

Sistema Airtight® previne  
a deflação não desejado

O forte PVC torna este 
colchão mais resistente  
às punções

Os nossos colchões insufláveis Smart Quickbed™ incluem algumas características úteis quando você está em um 
acampamento ocupado ou em razão de um festival. Os airbeds não só inclui um travesseiro inflável confortável, mas 
também um compartimento secreto na parte inferior. Isto significa que você pode literalmente dormir no seu valor ao 
acampar.

Sistema Airtight® Estrutura interna
em espiral

Colchões insufláveis Smart Quickbed™

Colchão com pillow
Smart Quickbed™ Double 

2000025188

Colchão com pillow 
Smart Quickbed™ Single 

2000025187

TAMBÉM DISPONÍVEL
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 PVC flocado na parte superior

A estrutura do rolo maximiza  
a comodidade

Sistema Airtight® previne  
a deflação não desejado

O forte PVC torna este colchão 
mais resistente às punções

Snap ’N’ Stay™ para unirlos

Colchão Convertible Quickbed™  
2000025191

Também pode ser utilizado 

como duas colchonetas simples

Dobre a colchoneta e une-a para formar 

um colchão simples de altura dupla

Une-as para fazer uma cama de casal

Cama de aire convertible 4 em 1. Dispõe de 4 configurações diferentes 

para dormir: 2 colchões de ar individuais facilmente ligar-se a tornar-se 

quer em 1 cama de ar de casal ou 1 cama de solteiro ar elevada.

Referência Código EAN Peso Dimensões L x l  Kit reparación

Colchão Smart QuickbedTM Doble 2000025188 3138522088118 3,6 kg 188 x 137 cm Incluído

Colchão Smart QuickbedTM Single 2000025187 3138522088101 2,1 kg 188 x 74 cm Incluído

Colchão Convertible Quickbed™ 2000025191 3138522088149 3,4 kg 188 x 74 cm x 2 Incluído



Com as bombas de enchimento da Campingaz® encher o seu colchão de ar já não será agora um trabalho cansativo. 
Agora poderá convenientemente e sem esforço encher e esvaziar todos os artigos insufláveis em muito pouco tempo. 
Com adaptadores de bico incluído, as bombas de ar funcionam em todos os artigos insufláveis. Incluí igualmente saco de 
transporte para poder transportar e armazenar facilmente estas bombas de enchimento sem complicações.

Bombas de enchimento

Recargable QuickPump™

Ref: 2000019878  EAN: 3138522079734
Duas funções separadas: Infla e esvazia airbeds muito rapidamente. 
Bomba de design ergonómico Coleman. 

• 230 V e 12V DC AC carregadores incluído

• Mangueira e saco de transporte incluído

•  Adicional Double Lock™ válvula e adaptadores de válvula incluídos

• Duração: 20 minutos (totalmente carregado)

• Caudal de ar: 679 litros por minuto

• Pressão na cabeça: 39 mBar

• Peso: 1,33 kg

• Cabo de alimentação: 180 cm

Bomba manual dupla ação QuickPump™

Ref: 204473  EAN: 3138522044732
Este inteligente desenho cria uma corrente de ar tanto no movimento 
ascendente da bomba de enchimento como no descendente válido 
para uma ampla gama de produtos insufláveis, desde camas  
até barcos.

• Mangueira flexível incluída

• Também inclui vários adaptadores

• Peso: 1.05 kg
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Sanitas 
químicas
Quando a natureza convida, dispomos 
de uma seleção de higiénicas e práticas 
soluções para fazer a sua estadia ao ar 
livre mais cómoda.



ANTIMICROBIAL
SEAT AND BOWL
PROTECTION 
LIMITED TO PRODUCT

TM

A nova sanita portátil Campingaz® 20L incorpora um assento mais alto que é ideal para campismo, viajar ou renovações 
em casa; esta é igualmente adequada para cuidar de pessoas idosas ou pessoas incapacitadas. A maior altura combinada 
com a generosa largura proporciona comodidade ao assento enquanto que o tanque de drenagem grande de 20L a converte 
na opção perfeita para a família. O assento e a taça foram tratados com uma barreira anti-microbiana contra odores e 
mofos; a sanita está equipada com um novo sistema de bloqueio extra forte para maior tranquilidade ao ser transportado.

Sanita Portátil Campingaz® 20L

Tratamento anti-microbiano no assento 
e bacia

Capacidade máxima de peso: 130 kg

Aumento da altura do assento: 41 cm

Aumento da largura do assento  
para maior comodidade 

Sistema de ligação Lock & Spring entre  
o tanque superior e o inferior

Inodoro portátil Campingaz 20L 

2000030582

Inodoro Portátil Campingaz® 20L

Referência 2000030582

Código EAN 3138522095604

Cap. tanque água fresca 16 L

Cap. tanque água residual 20 L

Materiais
Polipropileno, polietileno,  

ABS e aço inoxidávele

Peso 5,2 kg

Dimensões (LxAnxAl) 56 x 39 x 41 cm

Qt. Caixa principal 1
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schützt das

WASSER

Instablue® Standard 2.5L

Ref: 2000031966 EAN: 3138522100254 

Concebido para usar no tanque de aguas 
residuais. Evita a formação de maus odores e 
decompõe os excrementos. 

•  Conteúdo: Tensioativos não-iónicos, Tensioativos 
catiónicos, agentes de coloração, substancia 
perfumada

•   Fórmula diluida

•  Fecho de segurança para crianças

• Escala de medidas

• Capacidade: 2,5 L

Instablue® Extra 1L

Ref: 2000031967 EAN: 3138522100261 
O aditivo Instablue® Extra 1 L é uma fórmula 
concentrada do aditivo Instablue Standard 
Com uma densidade de 1 g/ml.

•  As mesmas características técnicas que Instablue® 
Standard

• Formula Concentrada

• Fecho de segurança para crianças

• Escala de medidas

• Capacidade: 1 L

Instapink™ 1L

Ref: 2000031965 EAN: 3138522100247 

Potente limpador concentrado e biodegradável 
para usar no tanque de descarga ou diretamente na 
sanita. Evita igualmente a acumulação de marcas 
de sujidade e resíduos no tanque de descarga.

• Densidad: 1g/ml

•  Conteúdo: Tensioativos não-iónicos, Tensioativos 
catiónicos, ácidos orgânicos, agentes de coloração, 
substancia perfumada

• Escala de medida

• Fecho de segurança para crianças

• Fórmula concentrada

• Capacidade: 1 L

Campingaz® tem uma ampla gama de confortável, higiênico e fácil de usar para garantir condições sanitárias ao usar um 
sanita portátil acessórios ao ar livre.

Líquidos para WC Portátil


