SÉRIE
MATRIX
Fogões
90cm | 70cm | 60cm
Forno Elétrico – 8 funções
Forno a Gás – 4 funções
Turbo | Grill Elétrico Infrared
Termostato
Válvula de Segurança

Made in Italy

DESIGN
O modelo da Série Matrix foi premiado
pelo Good Design Award, um dos mais
antigos e prestigiosos prêmios de design
e inovação.
Os Good Design Awards são atribuídos
aos produtos que mais se distinguem
pela qualidade de design, dentro de uma
grande variedade de categorias criativas
e setores industriais.

90cm

DESEMPENHO
A Série Matrix oferece no modelo de 90cm uma
mesa de cocção equipada com 5 queimadores
semiprofissionais, sendo um, central Multichamas
de 4,0kW. Além disso, trempes de ferro Ghisa em
formato

conjugado

e

desenhadas

em

linha

auxiliam, o gourmet, no manuseio de utensílios
pesados de um queimador para outro.

PERFORMANCE
No modelo, o forno possui 120 litros e oferece 8
funções de cocção na versão elétrica e 4 funções
na versão a gás. Ambos são equipados com
Turbo, Grill Elétrico Infrared e Termostato que
auxiliam no preparo de diversas receitas ao
mesmo tempo conservando o sabor, o aroma e a
textura desejada em cada tipo de alimento.

SÉRIE MATRIX
Explore cada detalhe do produto
e o estilo Glem de cozinhar.

70cm

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,
inclusive no forno a gás. O forno é equipado com
um ventilador de arrefecimento que é acionado
automaticamente quando a parte externa da porta
atinge a temperatura de 60°C.

PRATICIDADE
Todos os modelos oferecem 4 níveis de altura, 2
grades

cromadas

e

1

bandeja

esmaltada

auxiliando na organização correta das receitas
dentro do forno. Além disso, o forno é revestido
com

esmalte

Titanium,

material

com

baixa

porosidade que torna a limpeza mais fácil e
mantém a cor por muito mais tempo.

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
os 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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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.

