
 Lareira Exterior 

ORIGAMI
33005 LAREIRA ORIGAMI MODEL I 60
33006 LAREIRA ORIGAMI MODEL I 80
33009 LAREIRA ORIGAMI MODEL I 120

Informação:
Information

Lareira em Aço Corten Oxidado
Corten Steel Rusty Fire pit

Material Combustível: Lenha ou carvão
Fuel: firewood or coal

Utilização doméstica: “Garantia de 2 anos”
Domestic use: “2 year warranty”

Este produto é reciclável. Se deixar de o utilizar, entregue-o num centro de reciclagem de resíduos.
This product is recyclable. If you stop using it, please deliver it in a residue recycle centre.
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- Não utilizar em espaços interiores ou exteriores 
cobertos;

- Mantenha crianças e animais de estimação afastados;

- Não se recomenda desmontagem após utilização;

- Escolha o local  adequado, considerando que a lareira 
é fabricado em aço corten, pelo que libertará óxido e 
poderá marcar ou manchar o pavimento.

3 - Limpeza

Este produto apenas necessita de limpeza ligeira, para 
remoção da cinza resultante da queima. Pode ser lavado 
apenas com água corrente;

4 - Quando não utilizado
Este produto adequa-se á utilização e permanência no 
exterior;

5 - Proteger o meio ambiente

Não se esqueça de levar as embalagens e produto em 
fim de vida a um centro de resíduos.

6 - Garantia

Os produtos AMOP são fabricados com standards de 
alta qualidade para produtos destinados aos consumi-
dores.

A garantia de venda cobre um período de 2 anos a partir 
da data de compra do produto. A garantia cobre os 
defeitos de fabricação, peças e elementos em falta.

A garantia não cobre ocorrências ou incidentes 
resultantes da utilização incorreta do produto. A cobertu-
ra da garantia é limitada ao valor do produto. Os seguin-
tes casos são particularmente excluídos: Cores desbota-
das, manchas, deformações ou ligeiros empenos, que 
surjam após uso, são consideradas características 
próprias e previsíveis do produto, tendo em consider-
ação o material utilizado. Tais ocorrências não colocam 
em causa a durabilidade e funcionamento do produto.

Conserve a fatura ou o recibo: esses documentos serão 
solicitados para qualquer reclamação. Agradecemos a 
sua confiança e esperamos que fique completamente 
satisfeito com o nosso produto.

 

Sobre a Lareira Origami

Desenvolvida com linhas fluidas e minimalistas, com 
vista a uma utilização simples, segura e  versátil. Esta 
lareira exterior permite proteger o seu relvado ou 
pavimento, dos efeitos da queima direta da lenha. 
Oferece a liberdade de acender uma fogueira no 
exterior, sobre uma superfície adequada, terreno, pedra 
decorativa ou lajetas de proteção, em qualquer lugar do 
seu jardim, sem necessidade de queimar a relva.

 
Sobre o Material Aço Corten

Este produto é fabricado em aço resistente a 
intempéries, conhecido como aço patinável (aço 
Corten), caracterizado por formar uma camada de óxido 
na superfície do material, que atua como barreira 
protetora e impede o avanço da corrosão. As suas 
propriedades anticorrosivas, tornam-no mais resistente 
e durável. Resiste aos efeitos corrosivos do clima 3 
vezes mais quando comparado com o aço normal. 
Elimina a necessidade de pintura, oferecendo uma 
aparência nobre de oxidação natural.

 
Pré-Montado e oxidado

A lareira é fornecida pré-montada e oxidada pelo 
fabricante;

1 - Utilização

Este produto destina-se para uma utilização doméstica 
ou profissional, no exterior;

2 - Instruções de segurança

- Coloque a lareira numa superfície plana adequada as 
temperaturas elevadas antes de utilizar;

- Não encher completamente o recetáculo da lareira.

- Deve ser carregado no máximo 60% da sua capaci-
dade com carvão ou lenha;

- Utilize apenas acendalhas e lenha adequada;

- Não use álcool ou gasolina para acender ou reacender;

- Não utilizar a lareira perto de materiais inflamáveis;

- Não instalar sobre pavimentos suscetíveis de degradar 
quando expostos a elevadas temperaturas;

- Não utilizar a lareira em dias de vento moderado a 
forte;

- Tenha por perto meio de extinção de emergência (Areia 
ou outro adequado);

- Esta lareira torna-se muito quente, não a mova durante 
a utilização;

- Deixe a lareira apagar naturalmente. Não utilizar água 
ou líquidos para tal;

- Movimentar apenas 6 a 10 h depois de utilização, para 
arrefecimento da lareira;

About Origami Fire Pit

The Origami Fire Pit was designed with fluid and 
minimalist lines, in order to have a simple, safe and 
versatile use. This outdoor fire pit allows you to protect 
your lawn or pavement, from the effects of direct burning 
wood. It offers the opportunity to light a bonfire outdoors 
on a proper surface, soil, decorative stone or protective 
slabs, anywhere in your garden without having to burn 
grass.
 

About Corten Steel material

This product is manufactured from weather resistant 
steel, known as patinable steel (Corten steel or weather-
ing steel), characterised by the formation of an oxide 
layer on the surface of the material, which acts as a 
protective barrier and prevents the advance of corrosion. 
Its anti-corrosive properties make it more resistant and 
durable. It resists the corrosive effects of the weather 3 
times more when compared to normal steel. 
Corten steel eliminates the need for painting, offering a 
noble appearance of natural oxidation.

 
Supplied Assembled and Oxidized

The fire pit is supplied pre-assembled and pre-oxidized 
by the manufacturer;

1 - Usage

This product is designed for domestic and professional 
outdoor use;

2 - Safety instructions

- Put the fire pit in a flat surface suitable for high tempera-
tures before use;

- Do not fill the fire pit receptacle completely; 

- It should be filled up to maximum 60% of its capacity, 
with coal or firewood;

- Use only fire lighters or suitable firewood;

- Do not use alcohol or petrol to ignite or reignite;

- Do not use the fire pit near inflammable materials;

- Do not install on a pavement  that may deteriorate when 
exposed to high temperatures;

- Do not use the fire pit on days of moderate to strong 
wind;  

- Have an emergency extinguishing device nearby (sand 
or other appropriate);

- This fire pit becomes very hot, so do not move it during 
its use;

- Let the fire pit extinguishes itself naturally. Do not use 
water or other liquids for that;

- Move it only after 6 to 10 hours of its use, let the fire pit 
cool first; 

- Do not use it indoors or covered outdoor places;

- Keep children and pets on a safe distance;

- It’s not recommended disassembly after use;

- Choose the right place, considering that the fireplace is 
made of corten steel, so it will release oxide and may 
mark or stain the pavement;

3 - Cleaning

This product only needs a quick cleaning to remove the 
ash. It may be washed only with running water;

4 - When not in use

This product is adequate for usage and permanency in 
the outdoors;

5 - Protect the environment

It is recommended to take the packaging and end of life 
product to a residue centre ;

6 - Warranty

Amop products are manufactured according to the 
highest quality standards for consumer products.

The sales warranty covers a 2 years period counting 
from purchase date. The warranty covers the manufac-
turing defects and missing pieces and elements. 

The warranty does not cover problems or incidents 
resulting from the incorrect use of the product. 
The warranty coverage is limited to the cost of the 
product. 
The following situations are particularly excluded: faded 
colours, stains, deformations or slight warping that may 
appear after use; 
These are considered inherent and predictable features 
of the product , taking into consideration the used materi-
al. Such occurrences do not jeopardise the durability and 
functioning of the product.

Please keep the invoice or the receipt: these documents 
are requested for any claim. We are thankful for your 
trust and hope that you will be completely satisfied with 
our product.
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Paraf. Cabeça Oval M6x12 Sextavado Interior

M6x12 Button head hex bolt
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Porca Mama M6
M6 Hex cap nut
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4x

Produto composto pelas seguintes partes:
Product composed with the following parts

Necessário: Chave Umbrako 4 mm; Chave sextavada 10 mm;
Needed: 4 mm Allen key; 10 mm hex key;


