APRESENTAÇÃO

TRIKE FOOD

RESPONSÁVEIS:
ARTCHE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA ME

MOBILIÁRIOS COM ESTILO RETRÔ/VINTAGE,
Q U E R E ME T E M A U M A B I C I C L E T A ,
ADAPTADOS PARA VENDA OU EXPOSIÇÃO DE
COMIDAS, ROUPAS, UTILITÁRIOS OU
ACESSÓRIOS.
Personalizamos as cores e marcenaria conforme a necessidade do cliente.

VOCÊ PODE UTILIZAR SUA TRIKE FOOD:
VOCÊ PODE UTILIZAR SUA TRIKE FOOD:

Para locação em eventos;

Como stands em feiras.

No marketing promocional da empresa
para crescer sua marca no mercado;

Como um novo modelo de negócio
local;

Como pesquisa/termômetro de
mercado no contato direto com
clientes;

Como uma bike store para venda ou
exposição de roupas, acessórios ou
utilitários;

CARACTERÍSTICAS:
Quadro em AÇO SAE 1020, com
pintura eletrostática
Rodas 26'', com 36 raios
Paralamas e cobrecorrente
Freio contrapedal
Selim
Baú em madeira de pinus com
medida máxima de 75 x 130 x 75 cm
(A x L x P)
Porta de acesso frontal e/ou
superior no baú
Madeira lixada e com acabamento
em verniz PU para proteção a
interpéries
VALOR: R$ 6.500,00 reais.

PERSONALIZAÇÃO POSSÍVEL

1. Madeira

2. Bicicleta

3. Medidas

PERSONALIZAÇÃO POSSÍVEL

1. Madeira

2. Bicicleta

Natural

Cor da madeira

3. Medidas

Castanho

PERSONALIZAÇÃO POSSÍVEL

1. Madeira

2. Bicicleta

3. Medidas

Cores da bicicleta
Cor do pneu

A: Quadro
B: Guidão
C: Aros
D: Paralamas
E: Cobrecorrente
F: Cantoneiras
*Cores sujeitas a disponibilidade do fornecedor

PERSONALIZAÇÃO POSSÍVEL

1. Madeira

2. Bicicleta

3. Medidas

Cores da bicicleta
Cor do pneu

Bege

Marrom

Preto

*Cores sujeitas a disponibilidade do fornecedor

PERSONALIZAÇÃO POSSÍVEL

1. Madeira

2. Bicicleta

3. Medidas

Medidas do baú
Estipulamos a medida de
baú máxima de
75 x 130 x 75 cm (A x L x P)
devido a capacidade que o
conjunto de peças de
bicicleta suporta.
A marcenaria ainda pode
ser personalizada conforme
indicação e referência do
cliente.
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ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

OMBRELONE
Em bagum com suporte de fixação na
caixa. Cores disponíveis: branco, bege,
amarelo, cinza, marrom, laranja, verde
petróleo, verde escuro, verde claro,
vermelho, cinza claro e azul.
Valor: R$ 400,00 reais a unid.

TOLDO
Cobertura do tipo toldo,
desmontável, em lonita. Medidas
variáveis conforme tamanho do
baú e cor a combinar com o
cliente.
Valor: R$ 1.000,00 reais a unid.

TAMPO EM INOX
Revestimento para tampa da
bancada superior do baú,
necessária para manipulação de
alimentos.
Valor para uma medida média de
120 x 75cm: R$ 1.000,00 reais

PRATELEIRA
Prateleira fixa para instalação na lateral
do baú. Medida de 100x15cm.
Valor: R$ 100,00 reais a unid.

PRATELEIRA
DOBRÁVEL
Para instalação na face frontal do
baú. Medida de 75x50cm.
Valor: R$ 290,00 reais.

GAVETA
Com corrediças telescópicas.
Medida média de
15x 38 x 35 cm (A x L x P).
Valor: R$ 290,00 reais a unid.

FARÓIS
Faróis de bicicleta para um design
mais retrô. Com luzes LED.
Valor: R$ 250,00 reais o par.

RAIOS EXTRAS
Rodas com 72 raios para deixá-la
ainda mais bonita.
Valor: R$ 100,00 reais por roda.

CAIXA TÉRMICA
Caixa térmica 34L embutida, sem tampa.
Para expor suas bebidas aos clientes.
Valor: R$ 250,00 reais a unid.

CAIXA TÉRMICA
34L EMBUTIDA
Caixa térmica 34L embutida, com
tampa, para refrigerar os
alimentos.
Valor: R$ 300,00 reais a unid.

PIA
Pia com acionamento manual.
Exige bombona de água no
interior do baú.
15x 38 x 35 cm (A x L x P).
Valor: R$ 550,00 reais a unid.

PORTFÓLIO

REFERENTE AO PRODUTO

FORMAS DE LIMPEZA
1. Componentes da bicicleta:
- Em praia: A grande deposição de sal e areia afetam diretamente os componentes da bicicleta. O sal
é responsável pela aceleração da corrosão e a areia atua como um agente abrasivo. Para combater o
desgaste de sua Food bike, certifique-se em sempre limpá-la com água após o seu uso, secá-la com
um pano e lubrificar as correntes com um anticorrosivo.
- Não utilize jato de água, apenas água com detergente ou sabão neutro. Enxague e seque bem todas
as partes.

2. Componentes do baú:
-Evite deixar a madeira diretamente exposta ao sol. Ele pode clarear a madeira e oferecer um
aspecto de envelhecido, a menos que seja esta a intenção.
- Nunca use produtos abrasivos como saponáceo, esponja de aço ou algo que possa aranhar o móvel.
- Limpeza diária: Tire o pó da peça diariamente com um pano úmido de água com sabão neutro ou
lustra móveis.
- Para madeiras escuras, a dica é passar a cada 15 dias um pouco de óleo de peroba, que protege e dá
brilho. Aplique o produto com um pano, ou flanela.
- Se o móvel estiver com manchas profundas, vale a pena aplicar uma nova mão de verniz ou seladora.

GARANTIA

A Art Trike possui garantia contra defeitos de fabricação do quadro, pelo prazo de 3 meses, contados
a partir da data de emissão da nota fiscal ou de entrega do produto, limitada ao primeiro
proprietário, que deverá comprovar sua situação mediante apresentação da nota fiscal de compra.
A garantia abrange reparos e\ou substituições necessárias decorrentes da falha de material ou
fabricação. Todas as peças e serviços realizados pela garantia serão gratuitos, exceto pelo frete que
será de responsabilidade do comprador caso se faça necessário.
Reparos e\ou substituições que forem realizados não prorrogam o prazo de garantia do produto,
sendo este contado sempre a partir da data de emissão da nota fiscal.
Para a efetivação da garantia, devem ser atendidos todos os procedimentos abaixo:
1. A solicitação de peças em garantia poderá ser realizada pelo e-mail
contato@artchemetalurgica.com.br;
2. Apresentação da nota fiscal de compra ou pedido de compra;
3. Orientações quanto à utilização e limpeza devem ser todas devidamente respeitadas.

A garantia não cobre:
1. Despesas com transporte e remoção para concerto. Não realizamos atendimento domiciliar.
2. Peças de desgaste natural, decorrentes do uso, tais como: pneus, câmaras de ar, sapatas de freio,
movimento central ou quaisquer peças que sofram desgaste natural ocasionados pelo atrito ou
fadiga decorrentes do seu uso.
3. A garantia é restringida ao produto, não cobrindo quaisquer perdas ocasionadas por avarias,
transporte, hospedagem, etc.
4. Defeitos decorrentes de acidentes ou expostos a ambiente impróprios sem o devido cuidado e
manutenção.
5. Defeitos ocasionados pela modificação ou transformação do produto que fiquem fora das
especificações do fabricante.
6. A inobservância de qualquer recomendação do manual do proprietário ocasionará a perda da
garantia.
7. Rompimento ou quebra de componentes ocasionados pelo abuso de sua utilização, tais como:
empinar, bater subir ou descer escadas, exceder o peso suportado, etc.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A Artchê Metalúrgica recebe apenas pelos serviços que ela executa, ficando a par do cliente
comprar os demais equipamentos necessários para sua instalação em lojas indicadas pela empresa ou
que sejam de interesse do cliente. A nosso cargo, ficam apenas as modificações e esperas para isto
necessárias na madeira, sendo obrigação do cliente nos repassar todas as informações referentes aos
equipamentos que forem necessárias, como peso e medidas, por exemplo;
- Peças de bicicleta são projetas para atender as necessidades de bicicletas convencionais com uma
carga de até 150Kg. Desta forma, torna-se assim possível a reposição e manutenção com maior
frequência destes componentes como aros, raios, câmaras e pneus, por exemplo, ficando de
responsabilidade do cliente qualquer avaria que possa ocorrer em função do excesso de carga
aplicada.

- É importante salientar que este bike food funciona apenas como expositor, sua movimentação
funciona como uma bicicleta, mas não é recomenda a sua utilização para entregas ou transportes em
ruas.
-A questão da personalização com envelopamento(caso tenha interesse), criação de arte e logotipo
ficam por conta do cliente;
- Em especial a madeira, esta não deve ser molhada ou exposta a chuva, sendo de responsabilidade
do cliente qualquer avaria que possa vir a acontecer por qualquer exposição a intempéries.
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