
M O D E LO  V 0 1n o o r i . c o m . b r

NÚMERO DE SÉRIE DO SEU NOORI
(na parte de tráz do anel de suporte)

RF_
V01

BR

 
GARANTIA LEGAL 

Prazo de noventa (90) dias apos do recebimento 
para defeitos de fabricação,  

conforme Código de Defesa do Consumidor

A contagem deste prazo tem início  

a partir da entrega efetiva do produto.

CATÁLOGO DE REPOSIÇÃO 
Visando a longevidade dos nossos produtos  

oferecemos um catálogo para reposição de todos compo-

nentes, com preços especiais ao proprietário do Noori V01. 

Para acesso a tabela entre em contato no e-mail: 

sac@noori.com.br

O Noori V01 é uma peça única e manufaturada,  
o que faz cada produto ter características individuais 

como variações de medidas, texturas e cores, 
aprovadas uma a uma por nossa equipe de design.

MANUAL DE USO
O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE USAR SEU NOORI

máos

pino

MONTANDO SEU NOORI
O Noori é composto por diversas peças apresentadas 
na sessão anterior deste manual. As peças são 
projetadas com encaixes entre si e a montagem deve 
respeitar a ordem correta de encaixe entre as pecas. É 
recomendada a montagem do Noori em duas pessoas.

1O PASSO: Posicione 
o pé do Noori em 
uma superficie sem 
obstaculos e degraus. 
Acione os freios das 
rodas. A superfície 
plana (pino) embaixo 
do queimador deve ser 
encaixada no circulo 
central da estrutura 
dos pés. O queimador 
deve ser colocado 
sobre o pé de modo 
que o bocal esteja 
centralizado entre as 
rodas dianteiras - que 
possuem freio. 

20 PASSO: Após ins-
talado o queimador 
voce deve inserir o 
tubo L  do sistema 
rocket com cuidado 
para que o mesmo 
nao atinja o queima-
dor de concreto. A 
boca do tubo  deverá 
sair pelo bocal do 
queimador. Apoie a 
grelha inferior  no 
topo do queimador 
e posicione o tubo L 
de modo a f icar cen-
tral izado e travado.

40 PASSO: O Anel 
de suporte deve ser 
encaixado na parte 
superior da Anilha 
refratária e sobre ele 
você deverá posicionar 
as grelhas superiores e 
a tampa do seu Noori.

A PRIMEIRA 
QUEIMA 
PRIMEIRO USO DO NOORI

O ÚLTIMO PROCESSO DE 
“FABRICAÇÃO” DO NOORI SERÁ 
FEITO POR VOCÊ! A FUNÇÃO É 
FINALIZAR A CURA DAS PEÇAS 
REFRATÁRIAS DO NOORI. 

30 PASSO: Sobre o 
queimador montado 
voce deve colocar 
a Anilha refratária 
atentando para o 
encaixe entre ela e o 
queimador. O tubo I do 
sistema rocket então 
pode ser inserido na 
parte L. 

A “Primeira queima” faz 
parte da cura do concreto 
refratário e serve para 
evitar o aparecimento de 
trincas na superfície.
Ela deve ser feita sem 
o sistema rocket. Os 
combustíveis ideais 
para essa queima são 
carvão e lenha, que 
devem ser queimados 
gradualmente na parte 
inferior do queimador 
durante 6 horas, que 
podem ser divididos 
em 2 ou 3 turnos. Não 
utilize inflamáveis como 
gasolina, alcool ou 
outros. Ascendedores  
de carvão sao permitidos.

MOVIMENTO: 
> Evite movimentar seu 
Noori quando aceso, caso 
queira move-lo, certifique-
se de que não tenha 
nenhum outro objeto 
sobre ele. 

> O Noori pode ser 
movimentado por meio 
do seu pé com rodízios 
somente em superficies 
planas ausente de 
fendas, degraus, 
buracos ou qualquer 
elemento capaz de 
travar uma das rodas. 
Durante a movimentação 
do Noori é recomendável 
a retirada da tampa, das 
grelhas superiores e do 
tubo I do sistema rocket.

> Caso seja necessário 
transportar o Noori para 
locais de piso irregular 
(como gramado, pisos de 
pedra irregular, ou capaz 
de travar uma das rodas) 
você deverá desmontar 
seu Noori e montá-lo no 
local desejado.

O Noori não deve ficar 
exposto ao tempo, 
principalmente sob ação 
da chuva. Caso ele fique 
em local descoberto 
ou onde possa receber 
respingos de água é 
recomendável o uso da 
capa protetora.

CUIDADO COM 
QUEIMADURAS:  
Fique atento para não 
encostar as mãos em 
nenhuma de suas partes, 
exceto suas alças. 
Caso precise encostar 
no Noori quando quente 
você deve utilizar luvas 
resistentes ao calor.

CUIDADOS COM O NOORI

x

!

> Não submeta o Noori a choques 
mecânicos – ele é composto por duas 
peças de concreto que podem quebrar 
durante choques mecânicos, tais como 
quedas, trancos, colisões ou outros.

> Não submeta o Noori a choques térmicos – ele é 
uma peça de concreto refratário que resiste a altas 
temperaturas mas pode trincar, rachar ou quebrar ao 
sofrer choques térmicos, tais como contato excessivo 
com água enquanto quente. Nunca jogue água em seu 
Noori enquanto estiver quente.

GARANTIA



N O O R I  V 0 1 COMPONENTES  
BÁSICOS:
 
-tampa
-grelhas superiores
-anel de suporte
-anilha refratária
-grelha inferior 
(com o disco) 
-tubo I
-queimador 
refratário
-base móvel
- Disco de Pizza 
Noori®

A regulagem da 
temperatura se 
dá através da 
quantidade de 
lenha. Ele atinge 
até 400oC. Para 
preparo de pizzas 
é necessária a 
pedra refratária 
Noori®, desenhada 
especialmente 
para suportar a 
chama direta do 
sistema rocket. Em 
nossos testes de 
laboratório outros 
discos refratários 
não resistiram ao 
calor.

COMBUSTÍVEL 
SUGERIDO:
LENHA E  
CARVÃO

FORNO DE PIZZA

PIZZA
OVEN

BASTA ADICIONAR O DISCO 
REFRATÁRIO NOORI® PARA 
PREPARAR DELICIOSAS PIZZAS 
EM POUCOS MINUTOS.

COMPONENTES  
BÁSICOS:

-grelhas superiores
-anel de suporte
-tubo I
-anilha refratária
-grelha inferior 
(sem o disco)
-tubo L
-queimador 
refratário
-base móvel

 
A função “Fogão 
à lenha”  é baseada 
na proporção do 
rocket stove, um 
tipo de fogão 
à lenha vertical 
difundido na 
permacultura, 
para o melhor 
aproveitamento de 
energia. Os tubos 
são fabricados em 
aço carbono para 
maior durabilidade. 
O acabamento 
esmaltado é 
específico para 
alimentos e permite 
a fácil limpeza.

COMBUSTÍVEL 
SUGERIDO:
LENHA

FOGÃO A LENHA

ROCKET  
STOVE

A FUNÇÃO DE FOGÃO A LENHA, 
É PRATICA E RÁPIDA PARA O 
PREPARO DE ALIMENTOS EM 
RECIPIENTES COMO PANELAS, 
FRIGIDEIRAS, E OUTROS 
ACESSÓRIOS.

-anilha refratária
-grelha inferior  
(com o disco)
-queimador refratário
-base móvel

-grelha inferior  
(sem o disco)- 
-queimador refratário
-base móvel

FOGUEIRA

FIRE
PIT

DIAS FRIOS PODEM SER AQUECIDOS  
COM O NOORI DE DUAS MANEIRAS,  
À LENHA (ANILHA + QUEIMADOR)  
E CARVÃO NA VERSÃO REDUZIDA 
(APENAS O QUEIMADOR).

COMPONENTES  
BÁSICOS:
 
-grelhas superiores
-anel de suporte
-anilha refratária
-grelha inferior  
com o disco para 
apoiar carvão
-tubo L
-queimador 
refratário
-base móvel

 
Carnes, Aves, Peixes 
e vegetais podem 
ser preparados de 
forma execpcional 
nesta função. Seu 
corpo refratário 
 mantém o calor  por 
mais tempo, e com 
a tampa é possível 
preparar alimentos 
no bafo e defuma-
dos. Nossos plugs 
permitem criar um 
segundo andar 
de grelha* e tam-
bém  adicionar uma 
chapa meia-lua.

COMBUSTÍVEL 
SUGERIDO:
LENHA E  
CARVÃO

CHURRASQUEIRA

BBQ 
GRILL

A FUNÇÃO BBQ PERMITE O USO 
DE LENHA, CARVÃO E AMBOS 
COMBINADOS. VOCÊ AINDA PODE 
ADICIONAR MADEIRAS ESPECIAIS 
NO ROCKET PARA AROMATIZAR 
OS ALIMENTOS.

COMBUSTÍVEL 
SUGERIDO:
LENHA

COMBUSTÍVEL 
SUGERIDO:
CARVÃO

tampa

grelha superior 
(meia-lua)

Disco 
Refratário 
Noori®

anel  
de suporte

número  
de série

tubo I 
(sistema  

rocket)

alças

tubo L 
(sistema  
rocket)

queimador
refratário

base móvel

anilha
refratária

grelha inferior
(anel + disco)

MANUTENÇÃO 
> A limpeza das grelhas 
esmaltadas deverá ser feita 
com elas ainda quentes 
após cada uso e com uma 
esponja normal.

> As grelhas quando frias 
devem ser pinceladas com 
óleo vegetal para serem 
guardadas, evitando a 
oxidação do ferro fundido 
esmaltado .

> A tampa, o anel de 
suporte, e o sistema rocket 
devem ser guardados sem 
lenha / cinzas no interior. 
Recomendamos que sejam 
limpos com pano macio, 

Caso necessário poderão 
ser lavados com água, 
sabão neutro e esponja 
macia e deverão ser secos 
imediatamente  com pano 
macio. 

> Peças refratárias podem 
ser lavadas com água, 
sabão neutro e escova 
caso necessário, e deverão 
secar em ambiente arejado. 
Aguardar 12h para aquecer.

CAPA PROTETORA
> Utilize a nossa capa 
protetora para evitar 
o desgaste das peças: 
ferrugens, bolor, e 
excesso de umidade. 

A capa somente deve 
ser colocada após o 
uso e com temperatura 
abaixo dos 50oC, e 
nunca com brasas no 
interior do Noori. 


