


Na Fogo Montanha todo o cuidado que colocamos 
nos nossos equipamentos parece-nos sempre pouco.

O detalhe é o que nos distingue.
Desfrute do nosso catálogo e sinta a qualidade dos nossos produtos. 

Perceba a razão de escolher Fogo Montanha.

A  I M P O R T Â N C I A  D O  D E TA L H E



CICLO DE 
CARBONO 
NEUTRO
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a madeira é considerada energia solar armazenada, sendo os seus 
componentes: água, luz solar e dióxido de carbono.

Durante a queima, a madeira só liberta a quantidade de dióxido 
de carbono que esta extraiu do ar enquanto ser vivo, recuperando-o 
quimicamente enquanto árvore. Contudo é indiferente se a madeira 
apodrece na floresta ou é queimada.

a libertação de dióxido de carbono será sempre a mesma. 
Durante o seu período de vida ou durante o processo de queima.

O dióxido de carbono libertado durante o processo de combustão 
é absorvido posteriormente pelas restantes árvores, criando 
assim um ciclo natural de absorção de dióxido de carbono, isto é, 
carbono neutro.

a queima de madeira é ecologicamente responsável, uma vez que 
na generalidade dos países europeus tem-se verificado um aumento 
considerável do material lenhoso proveniente da produção florestal, 
que se estima ser em média 40% superior ao consumo de lenha.
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DETAHES 
IMPORTANTES
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DETALHES DE CONSTRUçÃO

01/ Aço Carbono de 4 mm

02/  Interior em Vermiculite ou tijolos refractários

03/ Caixa dupla de convexão de ar

04/ Ventilador potente e silencioso

05/ Saída de ar quente primária

06/ Vidro de alta temperatura

07/  Interruptor de ventilação escondido 
e que permite desligar o ventilador

08/ Exaustão de fumos

09/ Saida de ar quente secundária
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Ventiladores Potentes e Silenciosos
Os  ventiladores tangenciais de elevado desempenho utilizados 
na gama Fogo Montanha garantem uma boa distribuição 
do calor na sua sala e um silencio de utilização precioso, 
para que possa ouvir a lenha a queimar!

Tecnologia Clean glass
Os recuperadores Fogo Montanha caracterizam-se pelo seu 
elevado desempenho. A circulação de ar no seu interior garante 
que os vidros estão sempre limpos durante o seu funcionamento. 
Só vai perceber a diferença quando experimentar.

Chapa de qualidade selecionada 
dos melhores lotes
Os recuperadores Fogo Montanha são fabricados em aço robusto 
com espessuras até 8mm, e com chapas escolhidas entre 
as melhores  para um acabamento perfeito.
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Interior de elevada 
resistência térmica
Os componentes em contacto directo com o fogo, são fabricados 
na sua maioria em aço inoxidável, em vermiculite ou em tijolos 
refractários, para garantir uma melhor durabilidade do seu 
equipamento, associada a uma elevada potência calorífica, 
um baixo consumo de lenha e uma reduzida emissão de carbono.

Self Cleaning System
É um sistema que periódicamente injecta ar com pressão 
superior no queimador por forma a retirar os resíduos que se 
possam ter formado e dessa forma limpa o cesto de queima, 
para permitir mais horas de queima com menor manutenção.

Air Flow Sensor
O sensor de massa de ar aumenta ou reduz de forma automática 
a quantidade de ar na sua queima, garantindo a cada momento 
a optimização da combustão. Em caso de extracção deficiente, 
o seu equipamento entra em modo de segurança.
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Tecnologia green Air
A tecnologia green Air representa uma inovação construtiva, 
apresentando equipamentos de elevada performance  
e eficiência energética. O ar de combustão pode vir do exterior 
da sua casa e é canalizado pelo interior do equipamento, 
garantindo um pré aquecimento antes de entrar na zona 
de  combustão. As entradas de ar controladas em três zonas 
distintas permitem resultados de combustão perfeitos.

Closed Combustion System
Esta solução permite-lhe separar o ar da sua casa que é aquecido 
pelo recuperador, do ar que é utilizado para queimar a lenha 
no seu recuperador. É especialmente eficiente em casas com 
elevado isolamento, garantindo sempre que não retira 
qualidade ao ar da sua habitação.

Triple Combustion
A tripla combustão garante uma combustão perfeita e uma 
chama bonita, que vai adorar ter na sua sala. O ar utilizado para 
queimar a lenha é totalmente controlado e injectado nas zonas 
onde necessita dele e quando necessita dele. Para uma queima 
perfeita, eficiente e linda.
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InsíIs 
nHa
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VI RO



aparelhos de frente em vidro, que lhe transmitem uma sensação de modernidade e de design  
enquadráveis em qualquer tipo de ambiente. O sistema de ventilação potente e silencioso permite 
um acendimento simples e uma combustão de elevado desempenho.

Características V700 V800 V900

rendimento (%) 77   77  75

Consumo de Lenha (Kg./Hora) 3 3,4  3,1

Volume aquecido máximo (m3) 294 329  323 

Medidas (LxaxP)

VI  RO

V700 - 666 X 584 X 458 mm

V800 - 766 X 584 X 478 mm

V900 - 866 X 584 X 478 mm

Ventiladores 
Potentes 

e silenciosos

Clean 
Glass

Chapa de Qualidade 
selecionada dos 
melhores lotes

Interior 
de elevada 
resistência 

térmica

Escala de Eficiência

2

1

3

4
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Uma nova gama de inseríveis de elevada performance e baixas emissões, porque queremos sempre 
desenvolver aparelhos mais eficientes. De linhas sóbrias e elegantes, com ventilação incluída, 
esta tecnologia inovadora está disponível em várias versões, garantindo sempre o melhor que 
a Fogo-montanha pode oferecer: a beleza e o conforto da chama. 

Características g600 g700 g800 g900

rendimento (%) 75 75 75.5 77

Consumo de Lenha (Kg./Hora) 2.1 2.15 2.2 2.7

Volume aquecido máximo (m3) 230 241 250 261

g600 - 600 X 668 X 493mm

g700 - 700 X 668 X 493mm

g800 - 800 X 668 X 493mm

g900 - 900 X 668 X 493mm

Medidas (LxaxP)

Ventiladores 
Potentes 

e silenciosos

Clean 
Glass

Chapa de Qualidade 
selecionada dos 
melhores lotes

Closed 
Combustion 

system

Green 
air

Triple 
Combustion

Escala de Eficiência

2

1

3

4Interior 
de elevada 
resistência 

térmica
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CLA§§IC (série E)



Uma linha clássica de inseríveis de lenha que combina com todos os tipos de arquitectura. 
Com ventilação incluída e disponível em várias dimensões e potências, em preto ou cinza para alargar 
o seu leque de opções, garantido sempre sobriedade e elegância qualquer que seja a escolha.

E600 - 600 X 530 X 430mm

E700 - 700 X 600 X 450mm

E800 - 800 X 670 X 470mm 

Medidas (LxaxP)

CLa§§IC (série E)

Opções de Cor

Cinza Preto

Características E600 E700 E800

rendimento (%) 75 77 80

Consumo de Lenha (Kg./Hora) 2,6 3 3,5

Volume aquecido máximo (m3) 229 294 329 

Ventiladores 
Potentes 

e silenciosos

Clean 
Glass

Chapa de Qualidade 
selecionada dos 
melhores lotes

Escala de Eficiência

2

1

3

4Interior 
de elevada 
resistência 

térmica
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CLA§§IC (série D)



CLa§§IC (série D)

Opções de Cor

Cinza Preto

Uma linha clássica de inseríveis de lenha que combina com todos os tipos de arquitectura. Disponível 
em várias dimensões e potências, em preto ou cinzento para alargar o seu leque de opções, garantido 
sempre sobriedade e elegância qualquer que seja a escolha.  

Características D600 D700 D800

rendimento (%) 73 74 76

Consumo de Lenha (Kg./Hora) 2,7 3,2 3,7

Volume aquecido máximo (m3) 235 288 341 

E600 - 600 X 530 X 410mm

E700 - 700 X 600 X 430mm

E800 - 800x670x450mm 

Medidas (LxaxP)

Clean 
Glass

Chapa de Qualidade 
selecionada dos 
melhores lotes

Escala de Eficiência

2

1

3

4Interior 
de elevada 
resistência 

térmica
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FATLIN   (série E)



Opções de Cor

a gama Flatline Serie E, oferece-lhe aparelhos de sensação panorâmica, disponíveis nas versões 
800F e 900F, com ventilação incluída. Se pretende uma visão diferente e um design inovador, 
escolheu a opção correcta.

Características E800F E900F

rendimento (%) 77 75 

Consumo de Lenha (Kg./Hora) 3,4 3,1  

Volume aquecido máximo (m3) 329 323  

E800F - 800 X 600 X 470mm

E900F - 900 X 600 X 470mm

Medidas (LxaxP)

Cinza Preto

FaTIn (série E)

Ventiladores 
Potentes 

e silenciosos

Clean 
Glass

Chapa de Qualidade 
selecionada dos 
melhores lotes

Escala de Eficiência

2

1

3

4Interior 
de elevada 
resistência 

térmica
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FATLIN   (série D)



Opções de Cor

D800F - 800 X 550 X 450mm

D900F - 900 X 550 X 450mm

Medidas (LxaxP)

Cinza Preto

a gama Flatline Serie D, oferece-lhe aparelhos de sensação panorâmica, disponíveis nas versões 
800F e 900F com convexão natural. Se pretende uma visão diferente e um design inovador, então 
esta poderá ser a sua opção.

Características D800F D900F

rendimento (%) 77 71 

Consumo de Lenha (Kg./Hora) 3,2 3,7  

Volume aquecido máximo (m3) 306 323  

FaTIn (série D)

Clean 
Glass

Chapa de Qualidade 
selecionada dos 
melhores lotes

Escala de Eficiência

2

1

3

4Interior 
de elevada 
resistência 

térmica
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HIHIN



Opções de Cor

a gama Highline é ideal para o aproveitamento de espaços estreitos, e a sua construção, que 
privilegia a verticalidade, permite um enquadramento diferente. Estes aparelhos de elevada eficiência 
e potencia, estão disponíveis nas versões E560H e E600H, sempre com ventilação incluída. 

Características E560H E600H 

rendimento (%) 75 78 

Consumo de Lenha (Kg./Hora) 2,3 2,4  

Volume aquecido máximo (m3) 205 268   

Cinza Preto

E560H - 554 x 677 x 385mm

E600H - 600 X 720 X 450mm

Medidas (LxaxP)

HIHIn

Ventiladores 
Potentes 

e silenciosos

Clean 
Glass

Chapa de Qualidade 
selecionada dos 
melhores lotes

Escala de Eficiência

2

1

3

4Interior 
de elevada 
resistência 

térmica
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OPNFI



OPnFI
Um conceito diferente, para quem procura um aparelho que combina o melhor de dois mundos: O 
sistema de abertura total da porta do a700, permite-lhe usufruir da tradicional experiência de uma 
lareira quando aberto, transformando-se num eficiente recuperador quando fechado.

Características A700 

rendimento (%) 66    

Consumo de Lenha (Kg./Hora) 4,2   

Volume aquecido máximo (m3) 344   

700 X 600 X 420mm

Medidas (LxaxP)

Clean 
Glass

Chapa de Qualidade 
selecionada dos 
melhores lotes

Escala de Eficiência

2

1

3

4Interior 
de elevada 
resistência 

térmica
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