SÉRIE P R O F E S S I O N A L E

Elegância
ACIMA
DE
TUDO

A Elanto, acima de tudo, é reconhecida pela elegância na
construção dos produtos que assina.
Originária de Bréscia, na Lombardia, carrega em sua essência a
força, a ousadia e a criatividade de uma das regiões mais
importantes para o mundo do design.
Como herança de uma cultura milenar do “saber fazer”, cada
produto Elanto é cuidadosamente desenvolvido com o uso de
engenharia precisa para entregar máximo desempenho e
segurança à consumidores apaixonados pela gastronomia ao
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idioma e especificações naturais de cada país. Consulte sempre o representante para obter mais informações.

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

Descubra!

DESIGN
Assinados para serem elegantes, os
modelos

destacam

a

identidade

premium da marca italiana, Elanto.
Queimadores

SÉRIE
PROFESSIONALE

semiprofissionais

full

brass, manípulos personalizados ao
requinte e o aspecto profissional do
equipamento harmonizam o ambiente

Conheça!

e valorizam o projeto de cozinha.

PRATICIDADE
Trempes robustas em ferro Ghisa em
formato conjugado e desenhadas em
linha

oferecem

praticidade

no

manuseio de panelas e utensílios de
um queimador para outro, além de,
reforçarem

a

retenção

de

calor

durante o processo de cocção.

Biblioteca

3D

Acesse!

Já a mesa de cocção, Easy Clean, é

90cm
Lateral

selada em aço inoxidável evitando o
acúmulo de resíduos e facilitando sua
remoção.

DESEMPENHO
A Elanto atribui a Série Professionale
um

conjunto

de

full

semiprofissionais
acendimento
diferentes

queimadores

brass,

superautomático

níveis

de

chamas

e
que

90cm

contribuem para resultados culinários

Central

ágeis e com a máxima essência de
sabores.

PERFORMANCE

SEGURANÇA

Os cooktops de 90cm são equipados

Cada queimador possui um avançado

com um potente queimador Doppia

e eficiente sistema de segurança que

Fiamma

tecnologia

corta o fornecimento de gás em até 10

proporciona ao gourmet 4 níveis de

segundos após detectar que uma das

chamas que podem ser acionadas em

chamas se apagou.

de

5,0kW.

A

75cm

Central | Lateral

formato interno e externo com baixa
ou alta intensidade.

3 Anos de
GARANTIA

Cadastre-se!

60cm

