Clau-Her Traillers faz três lançamentos na Brazil MotorHome Show
A Guariento & Ferro Ltda. – nome fantasia Clau-Her Traillers aproveitará a Brazil MotorHome
Show e Brazil Food Truck Show, que serão realizadas no período de 24 a 26 de abril, no Parque da
Uva, em Jundiaí (SP) para lançar três veículos da marca: um motor home, um trailer turismo e um
food trailer.

De acordo com o fabricante, o motor home, contém cozinha com fogão, pia, forno e geladeira,
banheiro com sanitário, pia e chuveiro, cama de casal, beliche que se transforma em mesa com
assentos, armários, iluminação em led, ar condicionado, alimentação de energia através de baterias.

O trailer turismo dobrável (modelo Kaza), que contém cozinha com fogão, pia, frigobar e forno,
cama de casal que se transforma em mesa com assentos, beliche que se transforma em sofá, ar
condicionado e iluminação em led.

Já o food trailer possui balcão refrigerado, coifa com filtro, revestimento interno em inox,
revestimento externo em fibra laminada na cor preta, móveis em inox, vitrines expositoras, bancadas,
pias, sistema hidráulico e esgoto, ar condicionado, iluminação em led e clarabóia no teto.

Fundada em 1990, como Clau-Her Reboques Ltda. a empresa possui sede na cidade de Sumaré (SP)
onde são produzidos e transformados os traillers´s da marca.
“Há dezoito anos surgiu uma grande curiosidade na área de trailler´s lanchonete, porém, os modelos
eram muito rústicos. Após uma análise criteriosa deste mercado nós resolvemos criar alguns modelos
com design moderno, arrojado e de muita qualidade e tecnologia”, conta Antônio Donizetti
Guariento, diretor da empresa.

Segundo ele, com apoio de uma equipe de profissionais altamente capacitados, a companhia lançou
no mercado trailler’s homologados por órgãos como a ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas), INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e Denatran (Departamento Nacional de
Trânsito).
“A Clau-Her é otimista em relação à atividade, pois oferece uma importante ferramenta de trabalho a
seus clientes, proporcionando-lhes a possibilidade de trabalhar por conta própria, ou seja, ser o seu
próprio patrão”, finaliza o executivo.
Sobre a Brazil MotorHome Show - Participam da Brazil MotorHome Show usuários e fabricantes
de unidades móveis, que são transformadas ou adaptadas para atender a várias atividades, entre as quais
estão salas de aula, bibliotecas, oficinas mecânica, delegacias, consultórios médicos e odontológicos, lojas
de vestuários, sapatos e acessórios, beleza e estética, escritórios, pet shops e muitas outras opções de
utilização e adaptação de ônibus, trailers, carretas e vans.
Sobre a Brazil Food Truck Show - Realizada em paralelo, a Brazil Food Truck Show – que acontece
pela primeira vez – deve levar mais de 50 Food Truck (restaurantes sobre rodas, uma modalidade de
grande sucesso em outros países), que está ganhando cada vez mais espaço nas ruas das cidades
brasileiras, principalmente por meio do sistema de franquias. São operações que funcionam em trailers,
vans, kombis, furgões, e trazem um novo conceito na área Gourmet, com cardápios elaborados por
Cheffs especializados na culinária de diversos países.
Os visitantes que estiverem na mostra terão oportunidade de participar de palestras, workshops,
seminários e reuniões de negócios com foco em:
 Como e onde obter financiamentos;
 Como obter a documentação para trabalhar com Food Trucks;
 Detalhes sobre MotorHome;
 Trailers;
 Food Truck;
 Outras tecnologia
O local contempla três pavilhões principais que ocupam área de cinco mil metros quadrados, sendo que
o conjunto total possui 53 mil metros quadrados.
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