Tabela de preços da Camara frigorifica padronizada
A nossa Tabela de preços define o custo de cada um dos modelos de Camara frigorifica que fabricamos, não
apenas nas variedades de tamanho, mas também no sortimento de temperaturas. Certamente, uma daquelas que
comercializamos atendera a vossa necessidade.

A Câmara frigorífica padronizada é produzida conforme as normas técnicas

Fonte: Tectermica

A Câmara frigorifica pronta para funcionar!
Cumpre esclarecer que a Camara fria padronizada é formada por um kit completo, ou seja, um pacote fechado que
contém todos os elementos que a integram, sendo que, basta uni-los para colocar a câmara em funcionamento.
Conheça a relação dos componentes que compõe o kit da Camara fria, como segue:
 01 jg Modulo frigorifico ou gabinete que é constituído pelos painéis frigoríficos
 01 pç Equipamento de refrigeração
 01 pç Porta frigorífica giratória
 01 pç Cortina termoplástica - só a Tectermica oferece
 01 pç Soleira da porta em alumínio xadrez - outro benefício exclusivo
 01 jg Miudezas para montagem do gabinete e do equipamento
 01 un Mão de obra para montagem inclusa - mais uma vantagem especial.

Comercializada em temperaturas e versões variadas para atender a sua necessidade
A missão da Tectermica é fornecer uma Câmara frigorifica na medida para o seu projeto. Nesse sentido, nós temos
a oferecer uma gama de escolhas, senão vejamos:
a. Variedade na faixa de temperatura:
 RF: para refrigerados, qualquer temperatura até +1°C
 RS: para resfriados, qualquer temperatura até 0°C
 RS-R: para resfriados reforçada, qualquer temperatura até -5°C
 CO: para congelados, qualquer temperatura até -18°C
 CO-R: para congelados reforçada, qualquer temperatura até -25°C
b. Sortimento na versão do equipamento frigorifico:
 SS: split system, permite instalar os seus componentes distanciados
 CF: compacto frigorifico ou plug-in, todas as suas partes no mesmo chassi.
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Acessórios exclusivos para otimizar a Camara fria
Veja que, a Camara frigorifica padronizada pode ficar ainda melhor, para tanto oferecemos diversos acessórios
profissionais. Certamente, estes complementos facilitam e otimizam a lida em qualquer frigorifico.
 Alarme telefônico de temperatura
 Carrinho acondicionamento

 Cortina de ar
 Estrado Plástico

 Estante em aramado
 Alarme de aprisionamento

Consulte nossos vendedores e saiba quais são os acessórios mais apropriados para o melhorar o seu projeto.

Camara frigorifica padronizada: Layout das versões do equipamento frigorifico

Versão SS: Câmara fria com equipamento Split system
Versão CF: Câmara fria com equipamento plug-in
Fonte: Tectermica

Nomenclatura
Entenda a denominação empregada pela Tectermica para designar cada um dos modelos de Câmara fria
padronizada que comercializamos, como segue:
CFP

/

??

.

??

.

??
Faixa de temperatura
RF: até +1°C
RS: até 0°C
RS-R: até -5°C
CO: até -18°C
CO-R: até -25°C
Versão do equipamento
SS: split system
CF: compacto frigorifico ou plug-in
Modelo ou Tamanho
de 5 até 66
Produto
câmara frigorífica padronizada
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Tabela de preços: Agora a melhor Camara frigorifica está com o valor reduzido
Verifique o nosso preço, certamente ele é bastante competitivo. Ainda por cima, considere, não apenas os itens
exclusivos (soleira e cortina) que fornecemos, mas também que a mão de obra para montagem está inclusa no valor
da Camara fria.

largura x profundidade x altura

metros

CFP/5

1,15 x 1,75 x 2,50

5

~1.200

CFP/6

1,15 x 2,30 x 2,50

6

~1.700

CFP/8

1,75 x 1,75 x 2,50

8

~1.800

CFP/8E

1,15 x 2,90 x 2,50

8

~1.800

CFP/9

1,15 x 3,45 x 2,50

9

2.000

CFP/10

1,75 x 2,30 x 2,50

10

~2.100

CFP/12

1,75 x 2,90 x 2,50

12

~2.900

CFP/13

2,30 x 2,30 x 2,50

13

~3.200

CFP/15

1,75 x 3,45 x 2,50

15

~3.800

CFP/16

2,30 x 2,90 x 2,50

16

~4.200

CFP/18

1,75 x 4,05 x 2,50

18

~4.500

CFP/20

2,30 x 3,45 x 2,50

20

~5.000

CFP/20E

1,75 x 4,60 x 2,50

20

~5.000

CFP/21

2,90 x 2,90 x 2,50

21

~5.500

CFP/23

2,30 x 4,05 x 2,50

23

~6.000

CFP/23E

1,75 x 5,20 x 2,50

23

~6.000

CFP/25

2,90 x 3,45 x 2,50

25

~6.500

CFP/26

2,30 x 4,60 x 2,50

26

~6.700

CFP/29

2,90 x 4,05 x 2,50

29

~7.000

CFP/30

3,45 x 3,45 x 2,50

30

~8.000

CFP/33

2,90 x 4,60 x 2,50

33

~9.000

CFP/33E

2,30 x 5,75 x 2,50

33

~9.000

CFP/35

3,45 x 4,05 x 2,50

35

~9.500

CFP/36E

2,30 x 6,35 x 2,50

35

~9.500

CFP/39

3,45 x 4,60 x 2,50

39

~10.000

CFP/41

4,05 x 4,05 x 2,50

41

~11.000

CFP/42

2,90 x 5,75 x 2,50

42

~12.000

CFP/46

4,05 x 4,60 x 2,50

46

~13.500

CFP/46E

2,90 x 6,35 x 2,50

46

~13.500

CFP/49

3,45 x 5,75 x 2,50

49

~14.500

Faixa de temperatura
preço referencial* em reais
(veja Observações para obter o valor atual)

Versão

Modelo

Capacidade
(kg)

Tamanho

Volume
(m³)

Valor da Câmara frigorífica padronizada

SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF



RF

RS

RS-R

CO

CO-R

10.755,00
--11.740,80
--12.085,00
--12.671,60
--14.086,90
--13.090,00
--14.260,00
--13.960,00
--15.335,00

11.185,00
--12.195,10
--12.540,00
--13.126,20
--14.696,70
--13.700,00
--14.870,00
--14.565,00
--15.325,00

11.600,00
--13.033,30
--13.375,00
--13.964,10
--16.558,60
--14.940,00
--16.110,00
--16.430,00
--17.185,00

13.875,00
--14.674,60
--15.067,20
--15.744,30
--18.023,50
--16.395,00
--18.210,00
--17.860,00
--18.735,00

14.355,00
--15.186,90
--15.610,00
--16.334,20
--19.337,30
--18.650,00
--19.525,00
--19.145,00
--20.090,00

15.810,00
--16.819,60

16.275,00
--17.598,50

18.645,00
--19.415,40

19.295,00
--20.438,40

20.685,00
--21.431,70

16.865,00
--17.437,60

17.640,00
--18.216,00

19.460,00
--20.033,50

20.480,00
--21.147,80

21.465,00
--22.191,30

17.340,00
--19.015,00
--19.767,00
--19.315,00
--19.968,90
--20.790,00
--20.395,00
--21.945,00

18.120,00
--19.795,00
--20.546,00
--20.095,00
--20.765,80
--21.570,00
--21.175,00
--22.320,00

19.940,00
--20.740,00
--21.494,00
--21.040,00
--21.713,70
--22.915,00
--23.070,00
--24.220,00

21.035,00
--21.825,00
--22.696,00
--22.155,00
--22.931,90
--23.860,00
--23.395,00
--25.010,00

22.060,00
--23.050,00
--23.962,70
--23.395,00
--24.230,00
--25.225,00
--25.425,00
--26.805,00

----22.595,00

----22.990,00

----24.920,00

----25.750,00

----27.600,00

----23.695,00
--24.320,00
--24.595,00
--25.285,00
------26.170,00
---

----24.090,00
--24.390,00
--24.665,00
--25.355,00
------26.885,00
---

----26.345,00
--27.450,00
--28.215,00
--29.870,00
------30.755,00
---

----27.010,00
--27.715,00
--28.020,00
--28.950,00
------29.970,00
---

----28.945,00
--29.720,00
--30.590,00
--31.410,00
------32.500,00
---
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CFP/53

4,60 x 4,60 x 2,50

53

~16.000

CFP/54E

3,45 x 6,35 x 2,50

54

~16.000

CFP/58

4,05 x 5,75 x 2,50

58

~17.500

CFP/64E

4,05 x 6,35 x 2,50

64

~19.000

CFP/66

4,60 x 5,75 x 2,50

66

~20.000

Observações:

SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF
SS
CF

26.590,00
------28.935,00
------30.435,00
---

27.300,00
------28.600,00
------31.310,00
---

31.170,00
------38.115,00
------44.485,00
---

30.440,00
------32.415,00
------34.610,00
---

33.000,00
------35.215,00
------37.040,00
---



a.
Fator de reajuste: 1,75
b. Atualize o valor do produto multiplicando pelo fator de reajuste
c. Os valores mencionados para a Câmara frigorífica incluem:
 Pacote completo, pronta para funcionar, porém na versão básica
 Piso em alvenaria, ou seja, isolamento térmico e impermeabilização (p/c Tectermica) + contra
piso em concreto (p/c Cliente)
 Mão de obra para montagem e instalação
d. Os valores mencionados para a Câmara fria não incluem:
 Frete dos materiais
 Despesas dos montadores
 Acessórios para otimiza-la
e. A Câmara frigorífica padronizada não é adequada para resfriamento e ou congelamento rápido
f. Os modelos RS-R ou CO-R da Camara fria são apropriados para resfriar ou congelar
aproximadamente 10% da capacidade de estocagem ao dia
g. Os valores e características técnicas referentes as Câmaras frigorificas estão sujeitos à alteração
sem prévio aviso.

Condições comerciais bastante vantajosas
Conheça as condições comerciais adotadas pela Tectermica para a comercialização da Câmara frigorífica
padronizada, como segue:
1. Prazo de entrega:
 Entregue, montada e testada, em 25 dias úteis a contar da emissão do nosso Aceite de pedido
 O prazo pode variar, a maior, em até 5 dias
 Exclui o translado do material quando a instalação se der fora da Gde. São Paulo
2. Formas de pagamento:
 Diretamente com a Tectermica: 3x - Sinal + Saldo 28/56 ddl do pedido, sem juros
 Instituição bancaria: Leasing em até 48 parcelas
3. Frete:
 Excluso
4. Generalidades:
 Classificação fiscal/NCM: 84186999
 Prevalece sempre aquilo constante em nosso orçamento formal
 A Tectermica reserva a si o direito de alterar, não só os preços, bem como as práticas comercias, inclusive as
características deste produto, a qualquer tempo e sem que exista um aviso prévio.
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Coleção de documentos
Preparamos uma rica e esclarecedora documentação acerca deste produto e/ou serviço, tendo em vista elucidar as
questões pertinentes. Então, saiba muito mais clicando nos links que seguem.

Página da internet
sobre a Câmara
frigorifica padronizada...
Saiba mais

Catalogo técnico da
Câmara frigorifica
padronizada... Saiba
mais

Catalogo técnico
contendo os Acessórios
e Utensílios uteis a
Câmara frigorifica...
Saiba mais

Memorial descritivo dos
componentes da Câmara
frigorifica padronizada...
Saiba mais

Sugestão de layout para
a Câmara frigorifica...
Saiba mais

Manual de montagem da
Câmara frigorifica...
Saiba mais

Artigo técnico sobre o
prazo de
armazenamentos de
produtos perecíveis...
Saiba mais

Tutorial técnico
esclarecendo a
capacidade de
armazenamento da
Câmara frigorifica...
Saiba mais

Vídeo tutorial acerca do
método de montagem da
Câmara frigorifica
padronizada... Saiba
mais

Vídeo tutorial
desvendado quantas
caixas cabem... Saiba
mais

Os Clientes que visualizaram este produto também se interessaram pelos arquivos técnicos e comercias do seguinte

Página da internet:
Alarme de
aprisionamento NR36...
Saiba mais

Página da internet:
Estante aramada para
Câmara fria... Saiba mais

Página da internet:
Porta de vidro para
Walkin cooler... Saiba
mais

Página da internet:
Alarme de mau
funcionamento do
Frigorífico... Saiba mais

Página da internet:
Estrado plástico para
Câmara frigorífica...
Saiba mais
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