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Um design para todos os chefes de topo
thermaline M2M - Made to Measure - Feito à Medida
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Diga...

Uma história que começou em 1871 e continua até hoje, a história dos 
produtos desenvolvidos pela suíça Electrolux Professional, diretamente 
ligados à gama de equipamentos Thermaline, player global no mercado.

thermaline oferece tecnologia de ponta, alta qualidade, design inovador e equipamentos 
fáceis de usar, graças ao know-how adquirido ao longo de mais de cem anos de 
experiência. A elegância destes equipamentos de topo resulta em peças integradas que 
podem caber em espaços reduzidos, sem sacrificar o desempenho, a facilidade de 
limpeza e a atração estética.

... nós ouvimos

Design suíço enviado para todo 
o mundo a partir de uma fábrica 
de classe mundial com sede em 
Sursee (CH). Com garantia de 
excelência.

Uma forte paixão pela inovação, 
uma atenção especial pelos 
clientes e uma crença genuína 
na sustentabilidade: estes são os 
principais valores que inspiram 
a Electrolux Professional e 
fundamentam a sua visão.

Produção, Precisão 
e Tradição com mais 
de 100 anos
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Alta performance
& Confiabilidade
Controlo preciso da 
temperatura com perfeita 
uniformidade de calor. 
Construção altamente 
resistente, com acabamento 
de qualidade.

Simples & Seguro
Muito fácil e intuitivo. 
Ergonomia superior, 
máxima limpeza e garantia 
de segurança do utilizador.

Poupança de Energia 
Soluções inovadoras para 
uma alta eficiência e 
poupança. Menores 
consumos e menores custos 
de funcionamento. Melhor 
para o seu negócio e para o 
meio ambiente.

Design suíço incomparável 
Várias combinações, 
inovação confiável, 
flexibilidade superior e os mais 
altos padrões de qualidade.
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O resultado só podia ser a 
sua cozinha ideal, um produto 
alcançado com a mesma 
precisão e paixão de um estilista, 
uma jóia de rara beleza, robusta 
e funcional e que só pode existir 
em dois lugares do mundo: 
na sua mente e no Centro 
de Competência e Produção 
thermaline, em Sursee, Suíça.

Elegante
e única
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Um design premiado 
para todos os chefs 
de topo

55

O equipamento Made to Measure (feito à medida) foi criado para oferecer a todos os 
chefs de topo um parceiro para a vida, atendendo aos requisitos de hotéis de cinco 
estrelas e restaurantes requintados, sempre com a mais recente tecnologia profissional e 
o melhor e mais atual design de cozinha.

A equipa de especialistas está à sua disposição para fornecer respostas rápidas às suas 
necessidades e tornar a cozinha dos seus sonhos numa realidade.
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Todos os equipamentos estão 
perfeitamente posicionados, de 
acordo com os processos de 
cozinha e a organização do 
bloco de confeção.

Usabilidade 
ideal com 
alteração de 
posicionamento 
e rotação
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Se prefere um fogão a gás 
tradicional ou funções elétricas 
para preparar as suas receitas 
ou não pode prescindir da 
tecnologia de indução para suas 
melhores criações, thermaline 
M2M - Made to Measure - 
permite escolher entre uma 
extensa gama de opções de 
confeção para atender às suas 
preferências, estilo de cozinha e 
especialidades.

Estão disponíveis várias soluções 
e acabamentos, incluindo 
controlos remotos, painéis 
impressos a laser, acabamento 
antirriscos e impressões digitais  
e muitas outras opções 
personalizadas.

Você deseja.
Nós construímos.

A mais elevada 
flexibilidade para 
combinar todos 
os equipamentos 
thermaline num 
só bloco

Um bloco de cozinha M2M 
- Made to Measure- é 
personalizado em todos os 
detalhes, cada peça é desenhada 
para um projeto específico, 
incluindo uma estrutura dupla 
interior coberta por um único 
tampo de 3 mm para maior 
robustez.
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Grelhador de Alta Potência

Cozedor Multiprodutos

Queimador Único HP (Alta Potência)

Aquacooker (confeção multiúso)

Expresse a sua 
criatividade na cozinha

Blocos de cozinha de alta performance 
personalizados, com um só tampo, 
oferecem mais de 40 opções para 
satisfazer as preferências mais exigentes.

Gama com maior variedade de 
equipamentos disponíveis, incluindo 
unidades multifuncionais exclusivas, as 
melhores funções do setor em termos 
de eficiência energética e soluções 
apresentadas exclusivamente no fabrico 
M2M - Made to Measure.

Alta performance
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► Fogões com queimadores abertos
► Grelhadores elétricos e de contacto        
 com Controlo de Potência de 
Aquecimento
► Bancadas livres
► Aquacookers
► Grelhadores
► Cozedores de Massa e Fritadeiras 
► Cozedores Multiproduto
► Fornos passantes nas versões   

elétrica e a gás
► Estufa
►  Bases refrigeradas e congeladoras
►  Queimador único, em exclusivo para 

M2M
►  Tampo sólido com revestimento 

eficiente em poupança de energia

Estas são apenas algumas das opções 
apresentadas em blocos com várias 
larguras, profundidades, alturas e tipos 
de instalação. Bancada livre

Base refrigerada/congeladora

Wok de indução de alta potência

Superfície completa de indução

À la carte
Possibilidades quase ilimitadas 
para encomendas personalizadas 
“à la carte” feitas por clientes 
com todas as exigências de 
cozinha possíveis.
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As possibilidades  
são infinitas

Painel frontal e 
painéis laterais 
personalizáveis. 
Painéis e consolas 
em peça única 
pintados a pedido 
do cliente.

Acrescente cor ao seu bloco 
de cozinha, mantendo todos os 
traços da assinatura thermaline, 
incluindo o exclusivo visor 
em tela de vidro temperado 
retroiluminado, botões de metal 
e pegas com punhos de silicone 
antiderrapantes e resistentes 
ao calor, design inteligente do 
tampo com rebordo e muito 
mais.

Ampla variedade 
de cores

10
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Cor dos painéis a ser especificada, 
usando a referência RAL CLASSIC  
(até 213 variações).

Elementos feitos à medida, incluindo 
suportes salamandra, prateleiras 
para tachos, corrimãos e muito 
mais, para criar as condições ideais 
de trabalho.

Os equipamentos 
superiores são embutidos, 
permitindo ter até 4 lados 
operacionais, aumentando 
a usabilidade, mesmo em 
espaços estreitos.

Indução com alta 
performance e vida 
útil prolongada, com 
um armário destinado 
exclusivamente para os 
respetivos geradores, 
tudo projetado para 
garantir as condições de 
trabalho perfeitas.

Uso mais eficiente do 
espaço com base fria, 
quente ou neutra.

Uma opção com as placas dos 
botões em aço inoxidável. Os 
ícones impressos a laser são 
claramente visíveis, podem ser 
limpos com detergente e são 
resistentes.

Soluções personalizadas

O vidro frontal da versão com visor, as 
partes em silicone das pegas e botões 
são, como padrão, em azul RAL 5011.
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Uniformidade de calor perfeita
As resistentes superfícies cromadas 
dos grelhadores de contacto 
proporcionam a propagação 
ideal e a perfeita uniformidade  
de calor, graças aos blocos de 
potência de aquecimento 
inovadores.

Perfeição com temperaturas 
uniformes
Graças ao patenteado** sistema 
de aquecimento a gás, altamente 
eficiente, as grelhas dos 
grelhadores de alta potência 
atingem uma temperatura 
uniforme, proporcionando 
resultados perfeitos em toda a 
superfície de confeção.

Confeção multiúso
O Aquacooker é o equipamento 
ideal para preparações multiúso: 
pode usá-lo para regeneração, 
como banho-maria e até como 
cozedor de massas.

Queimadores eficientes 
aceleram os tempos de 
confeção
Os queimadores de chama em 
em flor, altamente eficientes e 
patenteados*, montados na 
superfície, com anel triplo, 
evitam a dispersão do calor, 
economizando tempo e 
energia.

Escolha uma confeção de 
preferência
A bancada livre permite cozinhar 
diretamente os alimentos em 
contacto com a superfície ou 
indiretamente, trabalhando com 
tachos e panelas, para máxima 
flexibilidade.

Inovação confiável  
que facilita sua vida

13

Temperatura de funcionamento 
em modo duplo, para a 
máxima flexibilidade.
Opção de congelar e refrigerar num só 
equipamento, a solução mais flexível 
para suas necessidades de refrigeração.

*Patente EP2708813B1
**Patente US9591947B2 e família
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Os equipamentos thermaline são 
projetados para baixo consumo 
de água e energia e para baixas 
emissões para o meio ambiente. 
A maioria das funções elétricas 
possui o modo de stand by 
para poupança de energia, 
recuperando rapidamente a 
potência máxima.

Poupança de 
energia
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Máxima eficiência.
Ambiente de trabalho 
agradável.

Superfície total de Indução
Permite até 16 tachos ao mesmo 
tempo, para maior produtividade, 
enquanto desfruta de todos os 
benefícios da tecnologia de 
indução: eficiência energética, 
melhores condições de trabalho, 
limpeza fácil e rápida.

Ecoflam (Chama ecológica)
O queimador desliga-se quando 
a panela é removida, mantendo 
apenas a chama piloto e 
fornecendo menos dispersão de 
calor, para maior poupança de 
energia e condições de trabalho 
mais agradáveis.

Ecotop (Tampo ecológico)
Os tampos sólidos apresentam 
um revestimento muito especial: o 
Ecotop garante alta eficiência e 
reduz a dispersão de calor para 
conseguir um ambiente de 
trabalho confortável.
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O design avançado garante 
funcionalidade e limpeza 
excecionais. O painel de controlo 
fornece alta visibilidade de 
funcionamento e a superfície 
de vidro completamente lisa 
garante a máxima higiene. 
Enquanto a regulação precisa da 
temperatura (em incrementos de 
1 °) garante ótimos resultados de 
confeção.

Design 
inovador
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thermaline garante o 
design de fabrico superior 
de cozinhas à medida, 
construídas em aço 
inoxidável de elevada 
qualidade, para criar 
equipamentos bonitos e 
resistentes, com tampos 
uniformes integrados.

A construção 
extremamente robusta 
permite trabalhar também 
com tachos e panelas 
pesados e quentes, sem 
qualquer deformação da 
bancada de trabalho.

A segurança do pessoal da 
cozinha é garantida por um 
rebordo subido em redor de 
fritadeiras, cozedores 
multiprodutos, aquacookers 
e banhos-maria, impedindo 
a entrada de líquidos 
contaminantes nas cubas. A 
bancada pode ser 
personalizada com cantos 
arredondados, resguardos, 
rebaixamentos, calhas de 
proteção. 

Higiene incomparável  
com cantos arredondados 
H2 ou H3 de todas as 
bases com armários de 
armazenamento e serviço.

Um design  
inigualável
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Essentia 
Equipado para o servir. 
A qualquer hora, em 
qualquer lugar.

Mantenha o seu 
equipamento sempre  
a funcionar

Acordos de assistência  
técnica em que pode confiar

Rede de assistência  
técnica sempre disponível

Pode escolher um serviço flexível feito à medida de 
acordo com as suas necessidades de negócio, oferecendo 
uma variedade de serviços de manutenção e suporte.

Realizar uma manutenção correta de acordo 
com os manuais e recomendações Electrolux 
Professional é essencial para evitar problemas 
inesperados. O atendimento ao cliente Electrolux 
Professional oferece uma série de pacotes 
personalizados. Para mais informações contacte o 
seu Parceiro de Assistência Autorizado.

Essentia é o centro do Atendimento de Excelência ao Cliente, um serviço dedicado que 
garante uma vantagem competitiva. Fornece-lhe o apoio de que precisa e cuida dos 
seus processos com uma confiável rede de serviços personalizados e uma tecnologia 
inovadora.

Pode contar com mais de 2.200 parceiros de serviço autorizado, 10.000 técnicos de 
assistência em mais de 149 países e mais de 170.000 peças disponíveis para trabalhar.

Estamos empenhados em apoiá-lo com uma rede 
de assistência técnica única que facilita a sua vida 
profissional.

Veja o vídeo 
e descubra 
mais! 



Excelência

com o meio ambiente em mente
  Todas as nossas fábricas têm certificação ISO14001.

  Todas as nossas soluções são desenhadas para baixos consumos de água,  
energia, detergentes e emissões nocivas.

  Nos últimos anos, mais de 70% das características dos nossos produtos têm  
sido atualizadas de acordo com as necessidades ambientais.

  A nossa tecnologia é compatível com a diretiva RoHS  
e o regulamento REACH e é mais de 95% reciclável.

 Os nossos produtos têm o padrão de 100% de qualidade,  
   sendo testados pelos mais reconhecidos especialistas.

Siga-nos

professional.electrolux.com

Excellence is central to everything we do. 
By anticipating our customers’ needs, we strive for 
Excellence with our people, innovations, solutions and services.
To be the OnE making our customers’ work-life easier, 
more profitable – and truly sustainable every day.

A Excelência é central em tudo o que fazemos. Ao antecipar as 
necessidades dos nossos clientes, buscamos a Excelência com o 
nosso pessoal, na inovação, em soluções e serviços. Ser o OnE facilita 
a vida profissional dos nossos clientes, tornando-a mais rentável - e 
verdadeiramente sustentável todos os dias.

A
 C

o
m

p
a

nh
ia

 re
se

rv
a

 o
 d

ire
ito

 d
e 

a
lte

ra
r e

sp
ec

ifi
ca

çõ
es

 té
cn

ic
a

s 
se

m
 a

vi
so

 p
ré

vi
o.

 Im
a

g
en

s 
nã

o
 c

o
nt

ra
tu

a
is

.




