SÉRIE N E R O A R G E N T O

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!

90 x 60 cm

SÉRIE
NERO ARGENTO

Conheça!

A Série Nero Argento expressa a verdadeira

proposta da marca

italiana, Elanto, em projetar equipamentos de cozinha premium com
cores

cuidadosamente

selecionadas

que

valorizam

os atuais

conceitos do design de interiores, contribui para o aspecto
contemporâneo do ambiente e destaca a presença marcante de um
produto Made in Italy.

DESIGN
✓ Moderno design italiano
✓ Cor: negro acetinado combinado ao aço inoxidável
✓ Queimadores semiprofissionais em brass
✓ Painel de controle: programador digital (versão elétrica) ou timer
analógico (versão a gás)

60 x 60 cm

✓ Manípulos com acabamento em aço inox
✓ Puxador atérmico
✓ EXCLUSIVO porta acessórios

Biblioteca

3D

Acesse!

MESA DE COCÇÃO

FORNO ELÉTRICO | GÁS

✓ 90cm: Multichama de 4,0kW

✓ 90cm: 140 Litros

✓ 60cm: Multichama de 4,0kW

✓ 60cm: 69 Litros

✓ Queimadores com acendimento superautomático

✓ Equipado com Turbo, Grill Elétrico Infrared e Termostato

✓ Válvula de segurança em cada queimador

✓ Controle independente da potência do grill

✓ Trempes robustas de ferro Ghisa

✓ 4 níveis de altura

✓ Easy Clean: Mesa selada em aço inoxidável

✓ 1 grade cromada combinada a um conjunto de guias telescópicas
✓ 1 bandeja esmaltada combinada a uma grelha
✓ EXCLUSIVO ACESSÓRIO: 1 pedra pizza

90 x 60 cm

3 Anos de
GARANTIA

Infrared
BARBECUE
Para grelhar e assar carnes
e gratinar alimentos.

