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Os cooktops são equipados com um 
potente queimador Doppia Fiamma 
que distribui variedade de potência 
desde 480W até incríveis 5.000W. 
Além disso, podem ser acionados 
em 4 níveis diferentes de chamas.

TREMPES

CONTROLES

PERFORMANCE

Projetados para serem operados 
com apenas uma das mãos, os 
manípulos oferecem facilidade e 
agilidade no acendimento super 
automático de cada queimador.

CONTROLE

A mesa de cocção é feito em peça 
única de aço inoxidável AISI 304, 
livre de recortes ou junções. Além 
disso, possuem diversos formatos 
de queimadores que possibilitam 
o uso eficiente de chamas em 
cada etapa do processo de cocção.

Os queimadores possuem, 
individualmente, um avançado sistema 
de segurança que corta o fornecimento 
de gás até 10 segundos após detectar 
que a chama acidentalmente se apagou.

SEGURANÇA

DESEMPENHO

Com formato conjugado ou individual, 
as trempes são desenhadas em linha 
proporcionando estabilidade e equilíbrio 
no manuseio de panelas pesadas de 
um queimador para outro.

PRATICIDADE

O cooktop Duo Pro combina 
funcionalidade e elegância com 
diferentes tamanhos de queimadores 
profissionais em bronze. Com Doppia 
Fiamma, atinge potência máxima de 
incríveis 5.000W.

DUO PRO
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Com diversos formatos e tamanhos 
que combinam perfeitamente com 
cozinhas modernas e planejadas, 
os cooktops da Série Futura da 
Bertazzoni La Germania expressam 
os princípios do bom design, da 
engenharia precisa e da qualidade 
de construção da tradicional 
marca italiana.

Os cooktops são equipados com 
um conjunto de queimadores 
profissionais, incluindo um 
potente queimador Doppia 
Fiamma que distribui variedade 
de potência desde 480W até 
incríveis 5.000W. 
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– DUO PRO com queimadores profissionais full brass 
com 5.000W
– STELLA com queimadores profissionais em alumínio 
com 5.000W
– mesa selada em aço inoxidável AISI 304
– queimador central doppia fiamma
– válvula de segurança e acendimento super 
automático em todos os queimadores
– trempes de ferro ghisa
– painel de controle lateral
– manípulos em metal com acabamento milleluci
– tamanho 86cm x 50cm 
– 220V
– cor: aço inoxidável
– 2 anos de garantia
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MAIS

DUO PRO

STELLA - P9101K9X FORZA - P6801H9X

– FORZA com queimadores profissionais em alumínio, 
incluindo doppia fiamma com 5.000W
– mesa selada em aço inoxidável AISI 304
– válvula de segurança e acendimento super 
automático em todos os queimadores
– trempes de ferro ghisa
– painel de controle frontal
– manípulos em metal com acabamento milleluci
–tamanho 59cm x 50cm
– 220V
– cor: aço inoxidável
– 2 anos de garantiaES
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Nossa História

As informações contidas neste material podem estar sujeitas à alterações e imprecisões técnicas, devido à variação de idioma e especificações 
naturais de cada país. Consulte sempre o representante para obter mais informações.   

mgbpdobrasil.com.br
+55 (41) 3387-8889

Ao longo de mais de um século, tem sido tradição da família Bertazzoni seguir todos os instintos 
e os princípios do bom design, da engenharia precisa e da qualidade de construção. Técnicas de 
fabricação avançadas são adotadas a partir da indústria automobilística e envolvem estoques mínimos, 
fluxos simplificados e prazos de entrega reduzidos. A Bertazzoni La Germania exporta para mais de 
60 países ao redor do mundo, distribuindo para uma rede de concessionários de primeira classe. 
Em 2014, a marca chegou ao Brasil pela MGBP do Brasil, cujo objetivo é apresentar ao consumidor 
produtos de alto desempenho, excelente qualidade e durabilidade, com design e acabamento 
requintados. Tudo isso sem perder a emoção italiana de uma empresa que está na sexta geração, e 
que produz eletrodomésticos há mais de 130 anos. 
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