CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE

FESFOC presenta una col·lecció de barbacoes sorgida en interpretar l'espai en un ambient que
escapa al temps, per obrir així noves fronteres en matèria de funcionalitat i personalització de la
cuina d'exterior.
El seu disseny es caracteritza per la fusió harmònica de materials nobles de molt diferent
naturalesa. Aquestes barbacoes resulten ideals per a espais urbans en els quals predominen
les terrasses de petites dimensions, i confereixen, així mateix, un aire d'avantguarda a
qualsevol jardí.
Les barbacoes FESFOC trenquen amb els estereotips de les barbacoes convencionals.
En essència, el desenvolupament del conjunt de les barbacoes consta dels següents
components:
- El Xassís, element exterior visible acabat en acer inoxidable setinat. En algunes gammes
incorpora un tovalloler format per tres peces d'acer inoxidable massís amb acabat polit brillant.
- La graella constitueix la peça clau en el disseny de les nostres barbacoes. La seva forma
s'integra harmònicament en el conjunt per atorgar-li un estil propi, sense repercutir en la
funcionalitat. És una planxa massissa de ferro colat, sotmesa a un tractament antioxidant,
resistent a les altes temperatures i a la intempèrie.
- El sistema d'ignició desenvolupat i patentat per FESFOC, s'ha pensat per facilitar l'encès de la
barbacoa. Aquest sistema permet igualment obtenir el màxim rendiment calorífic del carbó.
- El panell, de forma rectangular i versàtil, evita taques en la paret per esquitxades i fum.
Aquest component representa la fusió dels elements verticals amb els horitzontals.
Fent ús de les noves tecnologies, FESFOC ha creat el moble Vulcano, en el qual bellesa i
equilibri es conjuguen amb els millors materials naturals per conferir-li la màxima qualitat en
tots els seus aspectes. La seva fabricació amb màquines d'alta precisió s'ha cuidat fins al punt
que aquest moble sembla no tenir juntes. El material principal és tauler marí. El seu acabat en
wengué és adequat per a qualsevol ambient. En el seu interior, disposa d'un prestatge de vidre.
Els cargols i el tirador són d'acer inoxidable. Així mateix, incorpora un mecanisme que assegura
un tancament suau i silenciós.
Per a aquells que desitgen disposar d'una major superfície de treball, els taulells FESFOC, de
granit polit brillant, s'adapten a la barbacoa per donar lloc a una simbiosi única. Seguint la
filosofia de l'empresa, aquests taulells inclouen uns suports d'acer inoxidable massissos en
acabat setinat, que li concedeixen un caràcter d'atemporalitat i elegància.
Les barbacoes FESFOC, fabricades principalment en acer inoxidable amb tecnologia d'última
generació, resulten adaptables a qualsevol tipus d'ambient

