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CARATERÍSTICAS FEATURES

Forno com aquecimento independente por câmara 
com controlo individual do teto e lar.

Resistencias elétricas blindadas com sistema de 
compensação para uniformidade da cozedura.

Sistema de resistências elétricas de fácil 
manutenção.

Vaporizadores independentes a cada câmara.
Instalados em local que permite uma maior Instalados em local que permite uma maior 
acumulação de calor aumentando o seu rendimento.

Vaporizadores  com novo sistema de construção que 
garante maior longevidade:
 - Espessura reforçada de calibre industrial;
 - Ligações de água e vapor em cobre e aço inox;
 - Filtro anti-calcário para maior durabilidade.

Isolamento térmico adequado, garantindo uma menor Isolamento térmico adequado, garantindo uma menor 
perda de calor.

Lares construídos em material refratário com 25mm 
de espessura e desenvolvidos a partir de fórmula 
própria que possibilita uma maior longevidade.

Portas com abertura para baixo, em aço inox e vidro 
temperado com 10mm de espessura.

Opção: Opção: 
- Portas compensadas para carregardor automático;
- Subsituição do vidro por portas totalmente em aço 
inox.

There is independent heating for each baking chamber 
with individual top and bottom control.

Eletric immersion heaters with compensation system 
for cooking uniformity.

Electric resistance system with easy maintenance.

Independent steam devices for each baking 
chamber. Conveniently located to allows a greater 
accumulation of heat, increasing productivity.accumulation of heat, increasing productivity.

Steamers with a new construction system to guarantee 
greater longevity:
 - Reinforced thickness
 - Water and steam connections in copper and 
stainless steel;
 - Anti-scale filter for greater durability.

Adequate thermal insulation to minimize heat loss.Adequate thermal insulation to minimize heat loss.

Baking boards are made  of refractory material with a 
thickness of 25mm and developed with a special 
formula to provide greater durability.

Downward-opening doors made of stainless steel and 
tempered glass which is 10mm thick.

Options: 
- Doors adjusted for automatic charger;- Doors adjusted for automatic charger;
- Doors entirely made of stainless steel, replacing 
glass.

- Panel with new design
- Digital control with graphic LCD display
- Top and bottom temperature control
- Equipped with individually programmable starting 
system in each chamber
- Steamers canbe disconnected individually when 
not used, saving energynot used, saving energy

- Placa com novo design
- Comando digital com LCD gráfico
- Controlo de temperatura para teto e lar
- Equipada com sistema de arranque programável 
individualmente em cada câmara
- Possibilidade de desligar os vaporizadores 
individualmente quando a sua utilização não é individualmente quando a sua utilização não é 
necessária, economizando eletricidade.


