
Características do ferro fundido 

O ferro fundido sempre foi o material por excelência para cozinhar devido à sua versatilidade, 

aparência e capacidade de reter e difundir o calor de forma homogénea. O ferro fundido é adequado 

para todas as fontes de calor, incluindo as placas de vitrocerâmica e de indução. A qualidade de 

retenção de calor é excelente. Deve utilizar uma temperatura baixa ou média para garantir uma 

distribuição uniforme do calor. 

         Fabricado em França. 
         Durabilidade excecional. 
         Adequado para todas as fontes de calor, incluindo as placas de vitrocerâmica e de indução. 

Adequado para o forno, máquina de lavar louça e frigorífico. 
         Distribui e retém o calor de forma uniforme. 
         Conserva todos os nutrientes, vitaminas e sabores dos alimentos. 
         Superfície interna e externa resistente ao desgaste, que não se parte ou racha. 
         Higiénico e fácil de limpar. 
         Não absorve cheiros nem sabores dos alimentos. 
         O ferro mais leve do mercado. 
         Grande variedade de formatos e cores. 
         Garantia vitalícia. 

 

Garantía vitalícia 

         A garantia aplica-se a partir da data de compra, seja para utilização pessoal ou para oferecer 

a outras pessoas, desde que seja apresentado o talão de compra ao reclamar a garantia. 
         A garantia cobre a mão-de-obra e/ou materiais defeituosos, se o produto foi utilizado em 

condições domésticas normais e de acordo com as instruções de Cuidados e utilização facultadas. 
         Ficam expressamente excluídos desta garantia o dano intencional, o dano causado pela 

utilização, os acidentes, a má utilização, o abuso ou a utilização comercial, bem como as 

manchas, descoloração, corrosão ou danos no interior ou exterior do artigo, causados por um 

aquecimento excessivo, a utilização de máquina de lavar louça ou qualquer outra utilização 

inadequada. 

Para reclamar ao abrigo da garantia, devolva o produto, juntamente com o talão de compra, ao espaço 

comercial onde o adquiriu ou entre em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente da Le Creuset. A 

garantia não afeta os seus direitos legais. 

 

 

https://www.lecreuset.pt/contacts

