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UMA HISTÓRIA
DE SUCESSO
O Mercado Nacional
A Metalmaq é uma Indústria
fundada em 1967. Com 50 anos
de mercado e ao longo destes
anos, desenvolveu produtos
com excelente qualidade e
total segurança. A utilização
de modernos equipamentos
garantem o compromisso com a

Parcerias de Valor
inovação, exigida a cada dia pela
competitividade do mercado.
Hoje atuamos no mercado
brasileiro em uma área superior
a 80% do mercado nacional,
e a expansão para o mercado
internacional, já é uma realidade.

As parcerias com distribuidores e representantes solidificam a nossa
metodologia de trabalho e geram sinergia para atingirmos nossos
principais objetivos: a satisfação do cliente, a evolução tecnológica
dos nossos produtos e consequente conquista de novos mercados.
“Quero destacar e parabenizar, nesta edição, nossos colaboradores,
os quais, além de competentes, zelam pela empresa e dedicam suas
habilidades e seus dons para melhorar cada vez mais o ambiente
de trabalho, ajudando uns aos outros. Acredito que esta união e
dedicação fazem a diferença nos produtos desenvolvidos, além de
promover um local agradável de trabalho”.
Agradeço a todos.
Andrea Stori
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Conheça seu fogão

Como definir o que você precisa.
Primeira preocupação: escolha produtos de empresas
que ofereçam assistência técnica de qualidade e que
sejam reconhecida no mercado por sua qualidade e
respeito ao consumidor.
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Qual a diferença entre ALTA e BAIXA PRESSÃO?
Qual o mais indicado para sua atividade?
• Baixa Pressão: é um modelo que utiliza válvulas de gás semelhantes
às dos fogões domésticos, o gás sai do botijão, passa por um 		
regulador e então é liberado para o fogão.
• Alta Pressão: é um modelo cuja válvula permite que o gás do 		
botijão saia diretamente para o fogão, sendo assim, mais eficiente
para cozimentos rápidos e frituras, como pastéis.

FERRO, AÇO INOXIDÁVEL 304 ou 430?
• Os mais vendidos são os de ferro por conta do seu valor, porém, o
investimento no fogão de aço inoxidável garante longa duração.
• Os aços inoxidáveis 304 (austeníticos), que contém Cromo e Níquel
na sua composição química, não são magnéticos. O conteúdo de
carbono na liga está restrito ao máximo de 0,03%, o menor teor de
carbono ajuda a prevenir a precipitação de cromo; proporcionando
assim, a resistência à corrosão.

• Os aços inoxidáveis da série 430 (ferríticos) que contêm apenas
Cromo em sua composição química, sim, são magnéticos. Contêm
um maior índice de carbono podendo com o tempo aparecer
pequenos pontos de corrosão, bom utilizar em locais que não estão
expostos à umidade e maresia.

metalmaq.com.br
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Qualidade para sua cozinha

O melhor em custo benefício da categoria.
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5
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1- Banho-maria
2- Grelha
3- Queimador
4- Chapa Bifeteira
5- Adaptador
6- Tubo Distribuidor de Gás
7- Quadro
8- Paneleiro
9- Forno
10- Registro
11- Tampão
6

Consulte outros modelos em nosso site.

9
Grelha

Perfil

Queimador

Série Luxo 30X30 perfil 6,5 cm
Para cozinhas de alta produtividade.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quadro monobloco com as bocas estampadas em uma só chapa, evitando solda e acúmulo de resíduos;
Registro regulador de gás, confeccionado em latão duro niquelado e cromado;
Tubo distribuidor de gás, confeccionado em liga especial de durabilidade polido de 1”;
Queimadores e grelhas fundidos em alta temperatura, atingindo alto padrão de dureza;
Modulável e desmontável;
Podem ser equipados com fornos luxo, 60x40 (usado em fogões em linha), 60x60 ou 60x70 (usado em fogões em paralelo);
Fornos com laterais e porta em aço inox;
Podem ser fabricados em ferro com pintura eletrostática, em aço inox 430 ou em aço inox 304;
Podem ser fabricados para centro de cozinha;
Podem ser em Baixa ou Alta Pressão.

Baixa Pressão

Alta Pressão

• Queimadores duplos com consumo de 600gr/hora
• Queimadores simples com consumo de 300gr/hora

• Queimadores alta pressão com consumo de 700gr/Hora
• Acompanha mangueira e kit para instalação

M18

M18

M18

Baixa Pressão fabricado em Ferro
com Pintura Eletrostática.

Baixa Pressão fabricado
em Aço Inox.

Alta Pressão fabricado em Aço Inox.

Consulte outros modelos em nosso site.

metalmaq.com.br
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Série Super Luxo 40X40 perfil 6,5 e 9 cm e 50x50 perfil 9 cm
Para quem precisa e disponibiliza de espaço.
Quanto maior a produtividade maior as panelas, então maior será o fogão.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quadro monobloco com as bocas estampadas em uma só chapa, evitando solda e acúmulo de resíduos;
Registro regulador de gás, confeccionado em latão duro niquelado e cromado e opção de registro Apis;
Tubo distribuidor de gás, confeccionado em liga especial de durabilidade polido de 1”;
Queimadores e grelhas fundidos em alta temperatura, atingindo alto padrão de dureza;
Modulável e desmontável;
Podem ser equipados com fornos luxo, 60x40 (usado em fogões em linha), 60x60 ou 60x70 (usado em fogões em paralelo);
Fornos com laterais e porta em aço inox;
Podem ser fabricados em ferro com pintura eletrostática, em aço inox 430 ou em aço inox 304;
Podem ser fabricados para centro de cozinha;
Podem ser em Baixa ou Alta Pressão.

Baixa Pressão

Alta Pressão

• Queimadores duplos com consumo de 600gr/hora
• Queimadores simples com consumo de 300gr/hora
• Queimadores super duplos consumo de 900 gr/hora opcional

• Queimadores alta pressão com 		
consumo de 700gr/hora
• Acompanha mangueira e kit para 		
instalação

M18 40X40

M18 40X40

M6 50X50

M18 40X40

Baixa Pressão fabricado em Ferro
com Pintura Eletrostática.

Baixa Pressão fabricado em
Aço Inox.

Baixa Pressão fabricado em Ferro
com Pintura Eletrostática.

Alta Pressão fabricado em Ferro
com Pintura Eletrostática.
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Consulte outros modelos em nosso site.

Série 2000 30x30 Perfil 5 cm e 6,5 cm
Para pequenos restaurantes, bares, sítios.
Produtos com a produtividade da linha luxo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quadro monobloco com as bocas estampadas em uma só chapa, evitando solda e acúmulo de resíduos;
Registro regulador de gás, confeccionado em latão duro niquelado e cromado;
Tubo distribuidor de gás, confeccionado em liga especial de durabilidade polido de 3/4”;
Queimadores e grelhas fundidos em alta temperatura, atingindo alto padrão de dureza;
Modulável e desmontável;
Podem ser equipados com fornos, 50x40 (usado em fogões em linha), 50x50 (usado em fogões em paralelo);
Fornos com porta em aço inox;
Fabricados em ferro com pintura eletrostática;
Podem ser em Baixa ou Alta Pressão.

Baixa Pressão

Alta Pressão

• Queimadores duplos com consumo de 600gr/hora
• Queimadores simples com consumo de 300gr/hora

• Queimadores alta pressão com consumo de 700gr/Hora
• Acompanha mangueira e kit para instalação

M18

M18

Baixa Pressão fabricado em Ferro com Pintura Eletrostática.

Alta Pressão fabricado em Ferro com Pintura Eletrostática.

Consulte outros modelos em nosso site.

metalmaq.com.br
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Séries Econômicas
Série 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quadro monobloco com as bocas estampadas em uma só chapa, evitando solda e acúmulo de resíduos;
Registro regulador de gás, confeccionado em latão duro niquelado e cromado;
Tubo distribuidor de gás, confeccionado em liga especial de durabilidade polido de 3/4”;
Queimadores e grelhas fundidos em alta temperatura, atingindo alto padrão de dureza;
Grelhas 30X30;
Modulável e desmontável;
Podem ser em Baixa ou Alta Pressão;
Fabricados em aço inox 430;
Podem ser equipados com fornos, 50x40 (usado em fogões em linha), 50x50 (usado em fogões em paralelo);
Fornos com porta em aço inox.

Baixa Pressão

Alta Pressão

• Queimadores duplos com consumo de 600gr/hora
• Queimadores simples com consumo de 300gr/hora

• Queimadores alta pressão com consumo de 700gr/Hora
• Acompanha mangueira e kit para instalação

M18

M18

Baixa Pressão fabricado em Aço Inox

Alta Pressão fabricado em Aço Inox.
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Consulte outros modelos em nosso site.

Séries Econômicas
Série 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quadro monobloco com as bocas estampadas em uma só chapa, evitando solda e acúmulo de resíduos;
Perfil de 5 cm;
Registro regulador de gás;
Tubo distribuidor de gás, confeccionado em liga especial de durabilidade polido de 3/4”;
Queimadores em ferro fundido;
Modulável e desmontável;
Podem ser em Baixa ou Alta Pressão;
Grelhas 30X30 em barra chata reforçada;
Fabricados em ferro com pintura eletrostática e aço 430;
Podem ser equipados com fornos, 50x40 (usado em fogões em linha), 50x50 (usado em fogões em paralelo);
Fornos com porta em aço inox.

Baixa Pressão

Alta Pressão

• Queimadores duplos com consumo de 450gr/hora
• Queimadores simples com consumo de 250gr/hora

• Queimadores alta pressão com consumo de 700gr/Hora
• Acompanha mangueira e kit para instalação

M10

M18

M18 AÇO 430

M18 AÇO 430 ALTA PRESSÃO

Baixa Pressão fabricado em Ferro
com Pintura Eletrostática.

Baixa Pressão fabricado em Ferro
com Pintura Eletrostática.

Baixa Pressão fabricado em
Aço 430.

Alta Pressão fabricado em
Aço 430.

Consulte outros modelos em nosso site.

metalmaq.com.br
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Séries Variadas

Para atender sua necessidade.

Home Chef

Dual Chef

M18

M19

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Quadro monobloco com perfil de 5 cm;
Queimadores e grelhas em ferro fundido;
Queimadores duplos com consumo de 600gr/hora;
Queimadores simples com consumo de 300gr/hora;
Botões e Puxador do forno em Baquelite;
Frente e laterais em aço 430;
Opcional do Quadro em Aço 430 ou Pintado;
Forno com medida aproximada de 60x60 com visor na porta;
Baixa Pressão.

•
•
•
•
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Consulte outros modelos em nosso site.

Quadro monobloco;
Registro regulador de gás cromado;
Tubo distribuidor de gás de 1”;
Queimadores e grelhas em ferro fundido;
Queimadores duplos com consumo de
		
600gr/hora;
Queimadores simples com consumo de 		
300gr/hora;
Fabricados em ferro com pintura eletrostática 		
ou aço inox 430 ou em aço inox 304;
Podem ser em Baixa ou Alta Pressão;
Forno especial com medida aproximada 			
89x58x27, porta do forno em aço inox 430.

Crepeira e Panquequeira

Forno avulso de fogão
Também podem ser adquiridos
para trabalhar separadamente.

•
•
•
•
•
•
•

A gás;
Queimador em ferro fundido com vazão de 250Gr/h;
1 ou 2 Bocas;
Chapa redonda ou quadrada;
Confeccionada em aço inox 430;
01 boca medida aproximada 45x45x20;
02 bocas medida aproximada 80x45x20.

•
•
•
•
•

Com ou sem cavalete;
Já inclui registro;
Podem ser fabricados em galvanizado, aço inox 430 ou aço inox 304;
Fornos em galvanizados, porta do forno em aço 430;
Com ou sem visor;

Para medidas consulte tabela.

metalmaq.com.br
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Fogões Industriais
Série Luxo Baixa Pressão.

M1 MESA

M2

M3

M4

M1 PÉ

M6

M7

M8

M10

M11

M12

M14

14

Consulte outros modelos em nosso site.

M15

M16

M18

M19

M20

M21

M22

M23

M24

M26

M27

M30

Consulte outros modelos em nosso site.

metalmaq.com.br
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Chapa Churrasqueira
•
•
•
•
•
•
•
•

Chapa para fritura em aço carborno;
Confeccionada em aço inox 430;
Queimadores com pintura especial garantindo alta durabilidade.
Gaveta de queimadores móvel, que facilita o acendimento;
Acendimento individualizado;
Uso parcial da chapa;
Caixa coletora de gordura tipo gaveta, fácil higienização;
Pés com regulagem.

40x45

60x45

80x45

• Espessura da chapa = 1/4 ou
6,35mm;
• Área de trabalho 40X40 cm
• 01 Queimador em U;
• Consumo 370 gr/h;
• Medida externa: 40X48x25 cm;
• Peso = 15Kg + (2Kg de
embalagem) = 17Kg.

• Espessura da chapa = 1/4 ou
6,35mm;
• Area de trabalho 60X40 cm;
• 02 Queimadores em U;
• Consumo 740 gr/h;
• Medida externa: 60X48x25 cm;
• Peso = 20,9 Kg + (2,6Kg de
embalagem) = 23,5Kg.

• Espessura da chapa = 5/16 ou
8mm;
• Area de trabalho 80X40 cm;
• 03 Queimadores em U;
• Consumo 1110 gr/h;
• Medida externa: 80X48x25 cm;
• Peso = 29,5 Kg + 3,1Kg de; 		
embalagem) = 32,6Kg.
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100x45
•
•
•
•
•
•

Espessura da chapa = 5/16 ou 8mm;
Área de trabalho 100X40 cm;
04 Queimadores em U;
Consumo 1480 gr/h;
Medida externa: 100X48x25 cm;
Peso = 41,0 Kg + (4,0Kg de embalagem) = 45,0Kg.

130x55
•
•
•
•
•
•

Espessura da chapa = 3/8 ou 9,52mm;
Área de trabalho 130X50 cm;
05 Queimadores em U;
Consumo 2500 gr/h;
Medida externa: 130X58x25 cm;
Peso = 65,6 Kg + ( 5,4Kg de embalagem) = 71,0Kg.
metalmaq.com.br
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Fornos Industriais Elétricos e a Gás
• O melhor forno é aquele que se adapta ao seu espaço útil, e que
melhor responda à sua logística de implantação e instalação.
Quando decidir comprar o seu forno, pergunte-se: 			
Quantas pizzas ou assados pretendo assar simultaneamente? Qual é
a economia real que obterei mensalmente com este forno com
gás ou com energia elétrica? Se quero um forno a gás, eu tenho
espaço para acomodar os devidos cilindros de alimentação? Se
quero um forno elétrico, será que ele consome o suficiente para me
gerar lucros? Os fornos elétricos possuem 2 resistências por câmara
e termostatos individuais para cada uma.
• A pedra refratária ajuda a manter o calor da câmara gerando 		
também economia.
1
2

• A Metalmaq tem modelos especialmente para pizza que são os 400º,
elétricos e a gás, temos os de lastro para pizza, assados e 		
confeitaria que chegam a 300º, também elétricos e a gás e os 		
fornos guilhotina que não tem a mesma potência porém alcançam
o objetivo final, fazendo pizzas, assados, bolos e outros de confeitaria
também elétricos e a gás.
• CERTIFICADO PELO INMETRO
• Fabricamos nossos fornos elétricos de 1 e 2 câmaras com certificação
do INMETRO, eles são moduláveis podendo formar 3, 4 e 5 câmaras
para quem necessita de mais produtividade.

1

3
4
5

6

2
3
4
5

1- Termômetro
2- Registro
3- Queimadores
4- Grade
5- Pedra Refratária
6- Altura da Câmara
18

Consulte outros modelos em nosso site.

1- Termostato
2- União
3- Grade
4- Pedra Refratária
5- Altura da Câmara

Fornos Industriais Elétricos

90X70 3 CÂMARAS
•
•
•
•
•

Indicado para pizza, bolos, tortas e todos os tipos de assado;
De 1 a 5 câmaras modulares;
Equipados com resistência superior e inferior em cada câmara;
Resistências com controle individual;
Equipados com pedra refratária que retém o calor e melhora a 		
uniformidade do assado;
• Isolamento em lã de vidro;
• Todos os fornos com lateral, tampo e porta externo em aço inox;
• Todos os fornos são certificados pelo INMETRO.
Consulte outros modelos em nosso site.

metalmaq.com.br
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Fornos Industriais a Gás
•
•
•
•
•

Indicado para pizza, bolos, tortas e todos os tipos de assado;
De 1 a 5 câmaras modulares;
Equipados com queimadores tubular;
Um termômetro por câmara;
Equipados com pedra refratária que retém o calor e melhora a 		
uniformidade do assado;
• Isolamento em lã de vidro;
• Todos os fornos com lateral, tampo e porta externo em aço inox.

90X70 2 CÂMARAS
20

Consulte outros modelos em nosso site.

Fornos Industriais Elétricos

41x41 1 CÂMARA

50x50 2 CÂMARAS

Fornos Industriais a Gás

90X70 1 CÂMARA

50x50 2 CÂMARAS

Consulte outros modelos em nosso site.

70x50 2 CÂMARAS

90x70 2 CÂMARAS

Fornos Industriais
a Gás 400º
• Indicado para alta
produtividade de pizza;
• 1 e 2 câmaras;
• Equipados com queimadores
tubular;
• Um Termômetro por câmara;
• Equipados com pedra super
refratária que retém o calor
e melhora a uniformidade do
assado;
• Isolamento em lã de vidro;
• Todos os fornos com lateral,
tampo e porta externo em 		
aço inox.
metalmaq.com.br
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Forno Guilhotina Elétrico
Um ótimo custo benefício para quem está
começando o negócio ou para quem já
conhece a praticidade do produto.
• Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade
no assado;
• Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contrapeso;
• Isolamento em lã de vidro;
• Acompanham grade e cavalete;
• Câmaras com altura de 25cm;
• Têrrmostatos individuais para cada resistência, indicadores de 		
temperatura.

45x60 1 CÂMARA
22

70x60 1 CÂMARA

Consulte outros modelos em nosso site.

80x60 1 CÂMARA

90x90 2 CÂMARAS

Forno Guilhotina a Gás
Um ótimo custo benefício para quem está
começando o negócio ou para quem já
conhece a praticidade do produto.
• Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade
no assado;
• Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contrapeso;
• Isolamento em lã de vidro;
• Acompanham grade e cavalete;
• Câmaras com altura de 25cm;
• Bandeja coletora de resíduos;
• Queimadores com sistema de gaveta;
• Termômetro para controle individual por câmara.

51x60 1 CÂMARA

70x60 1 CÂMARA

Consulte outros modelos em nosso site.

80x60 1 CÂMARA

95x95 2 CÂMARAS
metalmaq.com.br
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Forno Guilhotina a Gás
com Infravermeho
Possui duas funções. Pode ser utilizado como forno, pois seu
infravermelho potencializa e aquece mais rápido e pode ser usado
apenas para gratinar e aquecer produtos pré fabricados com agilidade
e eficiência.

45x60 1 CÂMARA COM INFRAVERMELHO

24

Consulte outros modelos em nosso site.

Forno Gratinador
a Gás com
Infravermeho

50x50 1 CÂMARA GRATINADOR

Salamandra
Utilizado para “GRATINAR” e aquecer massas, carnes, torradas e pratos
quentes em geral.

60x50 A GÁS

Conservador
de Frituras
Equipados com lâmpadas infravermelhas de secagem, o produto
oferece um sistema para conservação de alimentos, como por
exemplo: batata, aipim, polenta e outras frituras, mantendo-os em
bom estado e agradáveis à degustação por um período de tempo mais
prolongado.

50x50 ELÉTRICA

1 LÂMPADA

2 LÂMPADAS

fabricados em 127 e 220 v

metalmaq.com.br
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Banho-maria a Gás
O banho-maria é à base de calor indireto, utilizado para manter
alimentos aquecidos após o preparo como por exemplo: caldos, arroz,
molhos, feijão, inclusive marmitas. Uma de suas principais vantagens é
a de manter o alimento aquecido sem resseca-lo.

BANHO-MARIA 60x80
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Consulte outros modelos em nosso site.

Futuros lançamentos
consulte a fábrica ou
acesse o site:
metalmaq.com.br
metalmaq
Catálogo Digital disponível
em seu dispositivo móvel.

Metalmaq Indústria de Fogões e Fornos Ltda.
Jardim Gramacho, Duque de Caxias - RJ, CEP: 25055-150

Tels.: (21) 3774.0720  -  (21) 3774 0726  -  (21) 3774.0741 -  (21) 98866.7423  
crm@metalmaq.com.br - vendas@metalmaq.com.br
www.metalmaq.com.br
metalmaq               

