SÉRIE
MATRIX
Cooktops
90cm | 75cm
Queimadores Semiprofissionais
Acendimento Super Automático
Válvula de Segurança
Trempes de Ferro Ghisa

Made in Italy

90cm | 75cm
Design minimalista
Sofisticados acabamentos
Desempenho surpreendente

DESEMPENHO
A Série Matrix oferece em seus modelos uma mesa
de

cocção

equipada

semiprofissionais,

sendo

com
um,

5

queimadores

lateral

Doppia

Fiamma de 4,5kW. O conjunto de queimadores
está disponível em níveis de utilização, sendo:
auxiliar, semi-rápido, rápido e Doppia Fiamma
garantindo resultados eficientes de cocção.

PERFORMANCE
Com Doppia Fiamma de 4,5kW, os modelos
oferecem o controle independente de até 8 níveis
de chamas podendo ser acionadas em formato
interno ou externo com baixa ou alta intensidade.
Para controlar toda sua potência, disponibiliza
dois manípulos, um para chamas internas e outro
para chamas externas.

DESIGN
Visual extremamente CLEAN! O modelo

Filo Top de 75cm da Glem é uma
verdadeira expressão do caráter artístico
e inovador do Made in Italy.
Suas características permitem que o
produto inter-relaciona-se com outros

DESCUBRA
O NOVO!

móveis criando novos espaços dinâmicos
e contemporâneos ao ambiente.

SEGURANÇA
Cada queimador possui um sistema de segurança
que corta o fornecimento de gás até 10 segundos
após detectar que uma das chamas se apagou.
Para acioná-lo, basta pressionar o manípulo após
ter acendido o queimador e manter pressionado
por até 5 segundos.

PRATICIDADE
Trempes de ferro Ghisa em formato conjugado,
desenhadas

em

linha

e

posicionadas

mais

próximas dos queimadores oferecem praticidade
no

manuseio

de

utensílios

e

aumentam

o

desempenho das chamas. Além disso, a mesa de
cocção é selada em aço inoxidável facilitando a
limpeza e higienização do equipamento.

AUTENTICIDADE,

QUALIDADE E PRAGMATISMO

Há mais de 50 anos, fundada em Modena, no coração da
Emília-Romagna, Itália, terra da excelência e do alto
padrão culinário, a Glem desenvolve equipamentos de
cozinha premium pensados para a vida contemporânea
moderna. Autenticidade, qualidade e pragmatismo são
valores

fundamentais

da

marca

que

inspiram

os

princípios de design, pontos de contato com o produto e
comunicação da marca que constantemente orientam a
busca para criar produtos altamente especializados em
termos de desempenho, confiabilidade e segurança,
produtos estes ostentando uma abordagem do design
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DESCUBRA
GLEM

idioma e especificações naturais de cada país. Consulte sempre o representante para obter mais informações.

As informações contidas neste material podem estar sujeitas à alterações e imprecisões técnicas, devido à variação de

que é esteticamente agradável, funcional e ergonômica.

