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A Compact Line Gourmet é uma linha de equipamentos industriais de 
dimensões compactas que garantem um melhor aproveitamento de espaço 
na cozinha — assunto bastante comum na gastronomia moderna, que 
necessita de diversidade de equipamentos, estética e produção eficaz 
em pequenos espaços. É também chamada de “Linha 700” pelo fato de o 
módulo usual ter a largura de 700 mm. 

É por meio dos módulos de cocção da linha Compact Line Gourmet que o 
layout da cozinha dos seus sonhos pode ser montado de diversas maneiras. 
Isso porque, com medidas externas precisas e modulares, os equipamentos 
ajudam a definir as necessidades de cada processo de produção de sua 
cozinha de modo prático, claro, eficiente e intuitivo.   

A linha também é indicada para cozinhas com projeção de multiplicarem a 
capacidade de produção de refeições, uma vez que facilita o dimensiona-
mento de projetos com layout mais complexo. 

Sobre a Gourmet 
Compact Line

DIFERENCIAIS

BANHO-MARIA MODULAR  
700 A GÁS OU ELÉTRICO

09

INOX
Aço inoxidável

AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8
Impede a penetração de sujeiras e de micro-organismos, o 
que aumenta a segurança alimentar nas cozinhas. Por não 
desprender partículas, conserva o aroma, a cor e o sabor 
dos alimentos.

INOX
Botão on/o�

BOTÃO ON/OFF COM ILUMINAÇÃO
Indica quando o equipamento está pronto para o  
funcionamento.

Painel gravado 
a laser

PAINEL GRAVADO A LASER
Com as informações gravadas a laser no próprio painel, os 
equipamentos ganham qualidade estética, funcional 
e operacional.

Botão em Nylon

BOTÕES ERGONÔMICOS EM NYLON
Material resistente que suporta altas temperaturas. Botão 
cinza em nylon com base em ABS cromado.

Pés niveladores

PÉS NIVELADORES EM AÇO INOX
Fabricados em aço inox, favorecem a higienização do piso 
sem necessidade de deslocamento do equipamento.

Zonas independentes
de aquecimento

ZONAS INDEPENDENTES DE AQUECIMENTO
Aquecidas por sistema de controle independente, garantem 
economia de energia e maior controle de trabalho.

Zonas independentes
de aquecimento

Bandeja coletora
 de resíduos

BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS
Localizado no painel inferior basculante para acesso à 
bandeja coletora de resíduos em aço inoxidável.

Equipamento a gás

EQUIPAMENTO A GÁS
Com pressão = GLP: 285 mm CA / GN: 200 mmCA.

Equipamento a gás Equipamento 
elétrico

EQUIPAMENTO ELÉTRICO
Consulte a tensão correspondente de acordo com cada 
equipamento.  

IDEAL
Ideal para restaurantes à la carte, bistrôs, cozinha
show (grill show, pasta show, ilha gourmet) e produção
pontual de pratos em cozinhas industriais. 

FOGÃO FRANCÊS 
MODULAR 700 A GÁS

FOGÃO VITROCERÂMICO 
MODULAR 700 ELÉTRICO 

05
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COZEDOR DE MASSAS 
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A GÁS OU ELÉTRICO
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Mais espaço em sua cozinha

FOGÃO MODULAR 700 
A GÁS 

- Pés niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon) 0 34 mm;
- Compatível com Forno de Base Modular 700 a gás ou elétrico Compact Line (opcional).

2.
1.

FGLG-70

Grelhas removíveis em 
ferro fundido medindo 

345x280 mm.

Queimador em ferro 
fundido com 2 anéis de 
chama de 4.500 kcal/h.

1.

2.

INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser
Equipamento a gás Botão em Nylon

Modelos Dimensões 
(mm)

Queimadores 
4500 kcal/h

Potência 
BTU (GLP) / kcal/h (GN)

Consumo 
(GLP-kg/h / GN-m³/h)

FGLG-35 350x700x220 2 35.903 / 8.989 0,77 / 0,97

FGLG-70 700x700x220 4 72.273 / 17.979 1,55 / 1,96

FGLG-105 1.050x700x220 6 107.243 / 26.969 2,30 / 2,91

Pressão de gás: GLP: 285 mmCA/GN: 200 mmCA

DICA Com queimadores de alto desempenho capazes de reduzir o 
consumo de energia.

CO
M

PL
EM

EN
TO

S

 
Gabinete

 
Forno

 
Estufa

*Esse tipo de montagem pode ser feita com todos os equipamentos de sobrepor da 
linha Compact Line.

+

+
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INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser
Equipamento a gás Botão em Nylon Pés niveladores

DICA
Fácil deslizamento de panelas. Utilizado para trabalhos que exigem 
diferentes níveis de aquecimento simultaneamente. Ideal para 
conservar molhos, ensopados e outros pratos aquecidos.

FOGÃO VITROCERÂMICO 
MODULAR 700 ELÉTRICO 

FOGÃO FRANCÊS 
MODULAR 700 A GÁS 

- Composto por duas zonas de aquecimento;
- Estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água.

- Chapa superior e anel central em aço liga SAE 1020;
- Queimador de alto rendimento em ferro fundido com 2 anéis de 
chama de 8.000 kcal/h;

Anel central removível.

Plano de aquecimento 
em vitrocerâmico.

1.

1.

1.

1.

Modelo Dimensões
 (mm) AxBxC Bocas Potência 

(kW)
Alimentação 

elétrica

FVLG-35 350x700x220 1x14 cm 
(1200 W) 3000 220 V - 14 A

FVLG-35 350x700x220 1x18 cm 
(1800 W)  3000  220 V - 14 A

Alimentação elétrica: tensão 220 V, 60 Hz.       

Modelo Dimensões 
(mm) AxBxC

Queimador 
8000 kcal/h

Potência 
BTU (GLP) / kcal/h (GN)

Consumo 
kg/h (GLP) / m³/h (GN)

FFLG-70 700x700x220 01 31.706 / 8.000 0,68 / 0,86

Pressão de gás: GLP: 285 mmCA/GN: 200 mmCA

INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser

INOX
Botão on/o� Pés niveladores

DICA
Totalmente resistente a choques térmicos. Ideal para 
panelas de aço inox, vidro, barro ou esmaltada (não 
indicado para panelas de alumínio).

FVLG35

FFLG-70

Equipamento a gás Equipamento 
elétrico

Botão em Nylon

| 05
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Mais espaço em sua cozinha

FORNO DE BASE MODULAR 700
A GÁS 

- Câmara interna medindo 540(c) x 550(l) x 320(h);
- Chaminé para condução e extração de gases (gás);
- Sistema de segurança contra falta de chama (gás);
- Porta basculante com puxador em aço inoxidável e dobradiças especiais;
- Equipamento exclusivo para utilização como base de determinados equipamentos 
de cocção Compact Line;
- Conjunto de rodízios Ø5’’, sendo 2 giratórios com freios e 2 fixos (opcional).

2.

1.

FOGLG-70

Galeria de queimadores 
em aço esmaltado (gás).

Grade interna removível.

1.

2.

INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser
Equipamento a gás Botão em Nylon Pés niveladores

Modelo Dimensões 
(mm) AxBxC

Dimensões (mm)
(câmara interna)

Capacidade 
GN 1/1-65

Potência 
BTU (GLP) / kcal/h (GN)

Consumo 
kg/h (GLP) / m³/h (GN)

FOGLG-70 700x685x680 540x550x320 03 20.516 / 5.137 0,44 / 0,55

Pressão de gás: GLP: 285 mmCA/GN: 200 mmCA

DICA
Ideal para a produção de assados (bolos, tortas, 
salgados, etc). Pode também receber fôrmas, desde 
que tenham a mesma dimensão da GN 1/1 (325x530 
mm) ou fiquem apoiadas sobre a grelha 1/1 (inclusa).
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até
270º C

Temperatura
de trabalho

Elétrico

CHAPA MODULAR 700 
A GÁS OU ELÉTRICA

- Chapa superior lisa e/ou ranhurada para alta produção de grelhados em aço especial tratado com espessura ideal, 
equipada com calha frontal e dreno para escoamento de gordura;
- Galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado de alto rendimento (gás);
- Segurança contra falta de chama (gás - opcional);
- Sistema piloto e acendimento externo (gás);
- Resistências elétricas em aço inoxidável (elétrico);
- Chaminé posterior plana para saída de gases de combustão (a gás);
- Controle de temperatura por termostatos e lâmpada piloto (elétrico);
- Consulte modelos com chapa ranhurada ou meia ranhurada/lisa (opcional);
- Estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água (elétrico).

CHGLG-70

2.

1.

INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser
Equipamento a gás Equipamento 

elétrico
Equipamento a gás

INOX
Botão on/o�

Zonas independentes
de aquecimento

Bandeja coletora
 de resíduos

Botão em Nylon Zonas independentes
de aquecimento

Pés niveladores

Modelo
Dimensões 

(mm) 
AxBxC

Área de 
trabalho 

(m²)

Zonas 
aquecidas Lisa Chapa 

Ranhurada
Potência BTU 

(GLP) / kcal/h (GN)

Consumo 
kg/h (GLP) 
/ m³/h (GN)

CHGLG-35 350x750x220 0,13 m² 01 1/1 - 30.774 / 7.705 0,66 / 0,83

CHGLG-35R1 350x750x220 0,13 m² 01 - 1/1 19.418 / 7.705 0,66 / 0,83

CHGLG-70 700x750x220 0,30 m² 02 1/1 - 61.082 / 15.411 1,31 / 1,66

CHGLG-70R1 700x750x220 0,30 m² 02 1/2 1/2 61.082 / 15.411 1,31 / 1,66

CHGLG-105 1.050x750x220 0,47 m² 03 1/1 - 91.856 / 23.116 1,97 / 2,49

Pressão de gás: GLP: 285 mmCA/GN: 200 mmCA

DICA Ideal para preparar bifes, hambúrgueres, filés, etc. As chapas ranhuradas são 
indicadas para carnes e frangos grelhados.

Botão ergonômico

Chaminé posterior  

1.

2.

Modelo Dimensões
(mm) AxBxC

Área de 
trabalho 

(m²)

Zonas 
aquecidas Lisa Chapa 

Ranhurada
Potência 

(kW)

CHELG-35 350x700x220 0,13 m² 01 1/1 - 5,0 - Monofásico

CHELG-35R1 350x700x220 0,13 m² 01 - 1/1 5,0 - Monofásico

CHELG-70 700x700x220 0,30 m² 02 1/1 - 9,0 - Trifásico

CHELG-70R1 700x700x220 0,30 m² 02 1/2 1/2 9,0 - Trifásico

CHELG-105M 1.050x700x220 0,47 m² 03 1/1 - 15,0 - Monofásico

CHELG-105T 1.050x700x220 0,47 m² 03 1/1 - 15,0 - Trifásico

Alimentação elétrica: tensão 220 V Monofásico ou Trifásico - 60 Hz.

w
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Mais espaço em sua cozinha

CHAR BROILER 
MODULAR 700 A GÁS

- Galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado;
- Painel inferior basculante para acesso à bandeja coletora de resíduos, ambos em aço inoxidável;
- Sistema piloto e acendimento externo;
- Compatível com Forno de Base Modular 700 a gás ou elétrico Compact Line (opcional).

2.

1.

CBLG-70

Sistema de aquecimento 
por meio de difusores de 

calor em aço inox.

Grelhas em ferro 
fundido.

1.

2.

INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser
Equipamento a gásZonas independentes
de aquecimento

Bandeja coletora
 de resíduos

Botão em Nylon Pés niveladores Zonas independentes
de aquecimento

Modelo Dimensões
 (mm) AxBxC

Área de 
trabalho 

(m²)

Zonas 
aquecidas

Potência BTU 
(GLP) / kcal/h (GN)

Consumo kg/h 
(GLP) / m³/h (GN)

CBLG-35 350x700x220 0,14 m² 01 28.909 / 7.285 0,62 / 0,80

CBLG-70 700x700x220 0,32 m² 02 58.750 / 14.805 1,26 / 1,59

CBLG-105 1.050x700x220 0,50 m² 03 86.727 / 21.855 1,86 / 2,40

Pressão de gás: GLP: 285 mmCA/GN: 200 mmCA

DICA Ideal para grelhar cortes grossos de carnes e frangos.
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Modelo
Dimensões 

(mm) 
AxBxC

Capacidade 
(litros)

Capacidade 
Máxima 

(GN 
1/1-150)

Potência BTU
(GLP) / kcal/h (GN)

Consumo 
kg/h (GLP) / 

m³/h (GN)

BMGLG-35 350x700x220 23 01 11.656 / 2.919 0,25 / 0,31

BMGLG-70 700x700x220 46 02 23.313 / 5.838 0,50 / 0,63

Pressão de gás: GLP: 285 mmCA/GN: 200 mmCA

DICA
Ideal para aquecer água e manter GNs ou 
panelas aquecidas (molhos, ensopados, 
alimentos quentes, etc).

BANHO-MARIA MODULAR 700 
A GÁS OU ELÉTRICO

MÓDULO REFRIGERADO 700 
ELÉTRICO 

- Galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado (gás);
- Segurança contra falta de chama (gás - opcional);
- Resistência elétrica de contato em aço inoxidável (elétrico);
- Painel inferior basculante com acesso ao dreno frontal em aço inoxidável;
- Cuba dimensionada para receber GNs com profundidade máxima de 
100 mm (não inclusos) equipada com fundo perfurado removível em aço 
inoxidável e dreno;
- Controle de temperatura por termostato e lâmpada piloto (elétrico);
- Estrutura interna e produção de comando contra calor, gordura e água;
- Chaminé posterior plana em aço inoxidável para saída de gases de 
combustão (gás).

- Cuba em aço inoxidável desenvolvida para receber sistema de 
refrigeração;
- Sistema composto por serpentina e isolamento térmico em poliuretano;
- Capacidade para 15 GN 1/9-65 (não inclusos);
- Unidade de refrigeração (não inclusa);
- Equipamento a ser instalado exclusivamente sobre refrigerador  
horizontal baixo - modelos RHGB - Cold Line.

Dimensionada para GNs 
1/1-150 ou múltiplos 

(não incluso).

1.

Modelo Dimensões 
(mm) AxBxC Capacidade GN 1/9-65 Unidade de Refrigeração

MRLG-70 700x700x220 15 não inclusa

INOX
Aço inoxidávelEquipamento a gás Equipamento 

elétrico
Pés niveladores

DICA Ideal para manter GNs refrigeradas (condimentos, molhos, etc).

 
BMELG-70

 
MRLG-70

INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser
Equipamento a gásEquipamento a gás Equipamento 

elétrico
Pés niveladores

INOX
Botão on/o�

Botão em Nylon

2.BMELG-35

1.

Modelo
Dimensões 

(mm) 
AxBxC

Capacidade 
(litros)

Capacidade 
Máxima

 (GN 1/1-150)

Potência
 (kW)

BMELG-35 350x700x220 22 01 2,0 monof.

BMELG-70 700x700x220 44 02 4,0 monof.

Alimentação elétrica: tensão 220 V, 60 Hz.

até 90º C

Temperatura
de trabalho

Elétrico

EL
ÉT

RI
CO
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Mais espaço em sua cozinha

FRITADEIRA ANALÓGICA 700
ELÉTRICA OU A GÁS

CONSERVADOR DE FRITURAS 
MODULAR 700 ELÉTRICO 

- Cuba em aço inoxidável dotada de zona fria com capacidade para 18 ou 36 litros 
conforme modelo;
- Tampa superior em aço inoxidável com puxador em baquelite (opcional);
- Termostato de segurança;
- Dreno inferior para remoção de óleo;
- Gabinete inferior com porta em aço inoxidável; 
- Estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água;
- Conjunto de rodízios Ø5’’, sendo 2 giratórios com freios e 2 fixos (opcional); 
- Queimador com alto rendimento térmico (Modelo FTGLG-40);
- Sistema de segurança contra falta de chama (Modelo FTGLG-40);
- Painel frontal em aço inoxidável (Modelo FTGLG-40);
- Tampa e temporizadores opcional (Modelo FTGLG-40);
- Acompanha 2 cestos para frituras e apoio inferior interno em aço inoxidável (Modelo 
FTGLG-40).

- Cuba gastronorm 1/1-150 e fundo perfurado removível;
- Coluna superior para aquecimento equipada com resistência
elétrica em cerâmica e infravermelho;
- Estrutura interna de proteção de comando contra calor, 
gordura e água;

Botão on/off com 
iluminação.

Resistência elétrica 
tubular basculante que 

facilita a limpeza. 

Acompanha 2 cestos 
para frituras e grade 

inferior interna.

2.

2.

1.

1.

1.

1.

Modelo Dimensões 
(mm) AxBxC

Volume da cuba
(litros)

Potência 
(kW)

FTELG-35M 350x700x1060 18 9,0

FTELG-35T 350x700x1060 18 9,0

FTELG-70M 700x700x1060 36 18,0

FTELG-70T 700x700x1060 36 18,0

Alimentação elétrica: tensão 220 V ou 380 V, 60 Hz.

Modelo Dimensões (mm) 
AxBxC

Capacidade 
(litros)

Potência BTU 
(GLP) / kcal/h (GN)

Consumo kg/h 
(GLP) / m³/h (GN)

FTGLG-40 400x700x1060 20 58.606 / 14.768 1,3 / 1,6

Com pressão: GLP: 285 mmCA/GN: 200 mmCA

Modelo Dimensões (mm) 
AxBxC

Cuba 
(GN)

Volume útil 
da cuba
(litros)

Potência 
(kW)

CFELG-35 350x700x220 1/1-150 21 1,0

Alimentação elétrica: tensão 220 V, 60 Hz.

INOX
Aço inoxidável

INOX
Aço inoxidável

Painel gravado 
a laser

Painel gravado 
a laser

Equipamento a gás Equipamento 
elétrico

Equipamento a gás Equipamento 
elétrico

INOX
Botão on/o�

INOX
Botão on/o� Pés niveladores

Pés niveladores Botão em Nylon

DICA Ideal para manter aquecidos a seco alimentos em geral, tais 
como batata frita, frango frito, etc.

2.

2.

FTELG-35 T

CFELG-35

Resistência elétrica 
em cerâmica.
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FRITADEIRAS DIGITAIS A GÁS OU ELÉTRICAS

- Cuba em aço inoxidável dotada de zona fria com capacidade 
conforme tabela abaixo;
- Queimador com alto rendimento térmico;
- Sistema de segurança contra falta de chama;
- Termocontrolador digital de temperatura de até 200° C;
- Termostato de segurança;
- Painel frontal em aço inoxidável;
- Gabinete inferior em aço inoxidável;
- Acompanha cestos para frituras e apoio inferior interno em aço 
inoxidável;
- Resistência elétrica tubular basculante em aço inoxidável (Modelo 
L450);
- Conjunto de rodízios Ø5” sendo 2 giratórios com freios e 2 fixos 
(opcional).

Modelo Dimensões 
(mm)

Capacidade
(litros) Cubas Potência 

BTU (GLP) / Kcal/h (GN)
Consumo

kg/h (GLP) m³/h (GN) 

FTGLG-45 450X700X1060 23,7 1 58.500/15.000 1,6/1,58

FTGLG-45S 450X700X1060 23,8 (11,9+11,9) 2 78.000 / 20.000 1,6 / 2,1

Pressão de gás: GLP: 285 mmCA/GN: 200 mmCA | Alimentação elétrica: tensão 220 V, 60 Hz.

Modelo Dimensões 
(mm)

Capacidade
(litros) Cubas Potência 

kW Tensão (V) 

FTELG-45T 450X700X1060 22,4 1 15 220 Trif.

FTELG-45M 450X700X1060 22,4 1 15 220 Monof.

FTELG-45ST 450X700X1060 33 (16,5+16,5) 2 30 220 Trif.

FTELG-45SM 450X700X1060 33 (16,5+16,5) 2 30 220 Monof.

Alimentação elétrica: tensão 220 V, 60 Hz.

INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser
Equipamento a gás Equipamento 

elétrico

INOX
Botão on/o� Pés niveladores Botão em Nylon

até
200º C

Temperatura
de trabalho

Elétrico
Com programação de tempo - Modelos Full e/ou Split
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Mais espaço em sua cozinha

ESTUFA PARA PRATOS 
MODULAR 700 ELÉTRICA

- Capacidade para 98 pratos de até 300 cm;
- Câmara interna medindo 550(c) x 575(l) x 435(h);
- Prateleira intermediária com altura livre de 185 mm.

Modelo Dimensões (mm) 
AxBxC

Dimensões (mm)
(câmara interna)

Potência 
(kW)

Capacidade de pratos 
(máx 30 cm)

EPELG-70 700x633x680 550x575x435 1,0 
monof. 98 pratos

Alimentação elétrica: tensão 220 V, 60 Hz.

INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser
Equipamento a gás Equipamento 

elétrico
Pés niveladores

INOX
Botão on/o� Botão em Nylon

DICA Pode ser utilizado como base para qualquer equipa-
mento da linha Compact Line de sobrepor.

Ideal para aquecer 
pratos vazios, em tem-
peratura de até 75º C. 

1.

1.

EPELG-70

até
75º C

Temperatura
de trabalho

Elétrico

COZEDOR DE MASSAS MODULAR 700 
A GÁS OU ELÉTRICO 

Acompanha um 
cesto grande e 6 cestos 

pequenos removíveis.

Conjunto de rodízios Ø5”, 
sendo 2 giratórios com 

freio e 2 fixos (opcional).

2.

1.

1.

Modelo Dimensões (mm) 
AxBxC

Capacidade 
(litros)

Potência 
(kW)

CZELG-35 350x700x900 20 6,0

Alimentação elétrica: tensão 220 V ou 380 V, 60 Hz.

Modelo Dimensões (mm) 
AxBxC

Capacidade 
(litros)

Potência BTU
 (GLP) / kcal/h (GN)

Consumo kg/h 
(GLP) / m³/h (GN)

CZGLG-35 350x700x1060 20 40.099 / 10.054 0,86 / 1,08

Pressão de gás: GLP: 285 mmCA/GN: 200 mmCA

INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser
Equipamento a gásEquipamento a gás Equipamento 

elétrico
Pés niveladores

INOX
Botão on/o� Botão em Nylon

2.

CZGLG-35

CZELG-35

até
100º C

Temperatura
de trabalho

Elétrico

- Sistema de segurança contra falta de chama (gás);
- Válvula para entrada de água e dreno;
- Ladrão para controle de nível de água e saída do amido;
- Estrutura interna de proteção de comando contra calor, 
gordura e água (elétrico);
- Gabinete inferior em aço inoxidável;
- Cuba em aço inoxidável com capacidade para 20 litros;
- Galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado (gás);
- Resistência elétrica de imersão (elétrico).

EL
ÉT

RI
CO
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WOK COZIL 
Frigideira Redonda Basculante Elétrica

Produto Qtde.  
* Processo 

tradicional *
Ganho de 

tempo 
Feijão 6 kg 2 h 5 h 2 x mais rápido
Arroz 7 kg 25 min 50 min 2 x mais rápido

Batata frita 1 kg 5 min 15 min 3 x mais rápido
Macarrão 2 kg 6 min 12 min 2 x mais rápido

Carne cozida 8 kg 30 min 1 h 30 3 x mais rápido
Frango cozido 5 kg 25 min 1 h 15 3 x mais rápido

Frango frito 1 kg 5 min 10 min 2 x mais rápido
Legumes 6 kg 10 min 20 min 2 x mais rápido

* Tempo aproximado, com base em testes comparativos a procedimentos executados utilizando 
panelas convencionais.

Modelo Dimensões (mm) Volume da cuba
(litros)

Potência 
(kW)

ECPL-1 745x700x968 34 7,5

Alimentação elétrica: tensão 220 V monofásico e trifásico ou 380 V trifásico, 60 Hz.

INOX
Aço inoxidável Painel gravado 

a laser
Equipamento a gás Equipamento 

elétrico
Botão 

em baquelite
Pés niveladores

DICA
Atende cerca de 80% do cardápio com grande versa-
tilidade, tais como feijão, arroz carreteiro, refogados, 
yakisoba, massas, frituras, cozidos, sopas, entre outros.

Prático suporte 
para GNs.

Controle de operação.

Função basculante 
(maior segurança e 

ergonomia).

3.

1.

2.
1.

3.

2.

- Cuba redonda de 34 litros em aço inoxidável com fundo em aço 
especial tratado e cantos arredondados;
- Tampa ergonômica projetada para evitar respingos provenientes 
da preparação com orifício de visualização;
- Acionamento manual de cuba basculante por meio de  
alavanca eixo com sistema de autotravamento para proteção  
contra acidentes;
- Aquecimento elétrico por meio de resistências elétricas blindadas. 
- Esguicho para abastecimento e lavagem da cuba;
- Estrutura de base inferior com gaveta para drenagem e 
apoio (opcional).

VANTAGENS

• Melhor distribuição do calor, proporcionando rendimento dos 
alimentos e consequente aumento da rentabilidade;
• Fácil limpeza e manutenção;
• Redução do tempo de preparo da maioria dos alimentos
básicos (arroz, feijão, etc), sendo, pelo menos, duas vezes mais rápido;
• Melhor aproveitamento do espaço físico;
• Conformidade com a legislação (ergonomia e segurança);
• Dispensa o uso da panela (transporte, armazenagem e limpeza);
• Mais facilidade, multiplicidade, produtividade e velocidade em sua 
cozinha profissional.

 ECPL-1

wok.cozil.com.br
Visite o hotsite do
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Mais espaço em sua cozinha

INOX
Aço inoxidável Pés niveladores

Modelo Dimensões (mm) Acessórios

GBLG-35 350x600x680 sem porta

GBLG-70 700x600x680 sem porta

GBLG-105 1.050x600x680 sem porta

GBLG-35P 350x633x680 com porta

GBLG-70P 700x633x680 com porta

GBLG-105P 1.050x633x680 com porta

DICA Compatível com equipamentos de sobrepor da Linha Compact Line.

GABINETE BASE MODULAR 700

- Módulo de apoio compatível e exclusivo para equipamentos 
Compact Line;
- Conjunto de rodízios Ø5”, sendo 2 giratórios com freios e 2 
fixos (opcional);
- Prateleira intermediária (opcional);
- Fechamento lateral para acabamento de extremidades da linha 
de cocção (opcional);
- Fechamento traseiro (opcional);
- Modelos disponíveis com ou sem porta.

2.

1.

GBLG-70P+FLELG

2.

1. Pé extrarreforçados em 
aço inox com nivelamento 

de altura.

Fechamento magnético.

PLANO NEUTRO 
MODULAR 700 

- Plano superior liso em aço inoxidável (modelos MNLG-35, MNLG-35G 
e MNLG-70);
- Cuba em aço inoxidável medindo 300x460x180 mm de profundidade
equipado com válvula. Furo e torneira não inclusos (modelo MNLG-35C);
- Gaveta para receber GN 1/1-150 ou múltiplos - (GNs não inclusos)
equipada com trilhos telescópicos (modelo MNLG-35G).

INOX
Aço inoxidável Pés niveladores

DICA Utilizado como apoio de pratos e utensílios.

MNLG-70

Modelo Dimensões (mm)  
compr.xlarg.xalt.

Plano de trabalho
(mm) 

Área de trabalho 
(m²) Acessório

MNLG-35 350x700x220 350x700 0,238 -

MNLG-35G 350x700x220 350x700 0,238 gaveta

MNLG-35C 350x700x220 350x700 0,238 cuba

MNLG-70 700x700x220 700x700 0,476 -

MNLG-105 1050X700X220  1050X700 0,714 -

MNLG-35GMNLG-35

COMPLEXO 
INDUSTRIAL

30 mil m² composto pelas 
áreas de fabricação de 

equipamentos para cocção, 
refrigeração e mobiliário.
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Há mais de 30 anos 
produzindo cozinhas 

profissionais com 
qualidade reconhecida 

pelo mercado.

COMPLEXO 
INDUSTRIAL

30 mil m² composto pelas 
áreas de fabricação de 

equipamentos para cocção, 
refrigeração e mobiliário.

www.cozil.com.br COZINHAS PROFISSIONAIS




