
 

Utensílios para alimentação fora do lar estão entre os destaques da IMELTRON na 39ª Abup Home & Gift  

Uma das maiores importadoras de UD do Brasil apresenta acessórios práticos, ecofrendly e com design moderno.  

Lançamentos contribuem para uma culinária saudável e para o equilíbrio do meio–ambiente, com muito estilo. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A IMELTRON é uma das principais importadoras de Utilidades Domésticas do Brasil.  

São 17 marcas da Europa, EUA e Canadá, referências internacionais para o segmento de kitchenware e decoração.  

Durante a 39ª Abup Home & Gift serão apresentados mais de 100 lançamentos, alinhados às mais novas tendências internacionais do setor. 

Destaque para os acessórios para alimentação fora do lar, que unem praticidade, estilo e respeito ao meio–ambiente. 

Cada vez mais as pessoas levam de casa a sua refeição para o trabalho, escola, academia, o que também está movimentando a indústria de UD. 

Confira algumas das novidades: 

 

Linha In Giro – da alemã LEONARDO  

   

 



 

 

A demanda crescente pelo consumo de alimentos e bebidas fora do lar levou a marca alemã LEONARDO a criar a Linha In Giro. 

Praticidade, modernidade e respeito ao meio–ambiente foram os atributos considerados no desenvolvimento da coleção. 

São três tamanhos de Garrafas (350, 500 e 750 ml). 

Em vidro Borosilicato, contam com elevada durabilidade e resistência a choques térmicos, sendo ideais para bebidas frias. 

Elas são envoltas por uma estrutura em silicone, em três opções de cores (coral, verde e chumbo). 

A solução, além de proteger as garrafas, confere personalidade ao produto com um design jovial e contemporâneo.  

A tampa conta com um cordão removível e alça para facilitar o transporte.  

É resistente ao calor e ao frio, podendo ir ao micro-ondas e lava louças.  

Seguindo o mesmo conceito, a Linha In Giro conta com dois tamanhos de Copos (350 e 470 ml) 

Eles têm uma parede dupla que possibilita que as bebidas quentes mantenham a temperatura por um tempo maior. 

A parede externa é isolada do calor, o que proporciona uma pega segura, sem queimar as mãos. 

A tampa 360° permite o uso independente da posição. 

Possui um furo central que cria o vácuo necessário para manter o calor e evitar vazamentos.  

Complementando a linha há a opção de Potes de 600 ml. 

Eles servem para transportar quaisquer alimentos, quentes ou frios, de maneira segura e saudável.  

Um pote menor (150 ml), também em vidro borosilicato, vem encaixado internamente, para armazenar molhos, cremes e outros complementos.  

 

 

 

 



 

 

Linha To Go – da italiana BIALETTI 

 

 

 

A coleção é composta de Garrafa 500 ml, Squeeze 500 ml e 750 ml e Mug de 550 ml.  

Com design compacto e ergonômico, os itens da linha têm paredes duplas em aço inox, 

o que mantém a temperatura da bebida quente por até 12 horas e 24 horas para os líquidos frios.  

Em duas opções de cores (vermelho e chumbo), com acabamento metálico. 

 

 



 

 

 

Acessórios para o Café – da italiana BIALETTI 

   

 

 

Além da tradicional cafeteira italiana, um dos maiores inventos dentre as utilidades domésticas em todos os tempos,  

a BIALETTI oferece ao mercado acessórios, que agregam um charme à mais à experiência com o genuíno espresso italiano.  

Uma das novidades da temporada é o Set com 04 Xícaras para Espresso (60 ml). 

Em vidro translúcido, elas tem a base pintada em vermelho e o inconfundível e simpático homenzinho de bigode estampado em seu corpo. 

Xícaras e copos de vidro transparente com fundo vermelho para espresso. 

Seguindo o mesmo conceito, a marca também lança o Set com 06 Copos para Espresso (80 ml). 

Outra novidade é o Pote Baratollo, concebido para armazenar o café em grãos ou já moído. 

Em vidro borosilicato, tem capacidade para 250 gramas. 

Um anel de silicone, envolto à tampa, mantém o aroma e frescor do café por mais tempo.  



 

Acompanha uma colher dosadora, que pode ser pendurada no pote. 

Um acessório acoplado à tampa também serve para dosar a porção de café desejada. 

 

GAGGIA – Tradição de 80 anos da primeira máquina de café espresso do mundo 

   

Em 1938, o barman milanês Achille Gaggia registrou a primeira patente para uma máquina de café conhecida hoje como espresso. 

Ela usava um revolucionário mecanismo de pistão, que empurrava a água em pó de café em alta temperatura. 

Sua ideia surgiu ao observar o motor de um jipe do exército americano, que era acionado por um sistema hidráulico.  

O inovador mecanismo de pistão permitiu a obtenção de um creme (uma camada natural de óleos de café), semelhante à uma espuma, na superfície do café. 

Isso tornou o expresso de Gaggia único, dando à bebida exclusiva um aroma e sabor mais intensos.   

A novidade se espalhou pelos bares de Milão e depois pela Europa. 

Estava lançada a semente para a era moderna do café espresso e para a criação da marca italiana GAGGIA, sinônimo de café espresso e cappuccino na Europa.  

Essa tradição e qualidade se espalharam pelo mundo e também estão presentes no Brasil. 



 

A IMELTRON, uma das maiores e mais importantes importadoras de UD do país, representa a marca com exclusividade para o mercado brasileiro. 

A novidade da temporada é a Gaggia Cadorna, uma máquina super automática, com até 14 variações da bebida pré–programadas. 

É a oportunidade de saborear o genuíno expresso italiano a qualquer hora, em casa ou no escritório, como se tirado com a excelência dos melhores baristas. 

 

DECORAÇÃO 

 

Vasos Lucente – da alemã LEONARDO 

 

A marca Leonardo também tem grande destaque no segmento do décor. 

Os Vasos Lucente estão entre os destaques da temporada. Eles exploram cores e formas em peças minimalistas, que esbanjam elegância e modernidade. 

Sua produção artesanal expressa a excelência na técnica do manuseio em vidro. 



 

São quatro modelos em vidro translúcido de alta qualidade.  

Vaso Azul Lucente 29 cm; Vaso Violeta Lucente 32 cm; Vaso Verde Lucente 46 cm e Vaso Âmbar Lucente 46 cm. 

 

Linha Terra 

 
 

A base em madeira teca transformam as peças dessa linha em verdadeiras obras de arte. 

Elas são únicas, esculpidas de forma artesanal. 

Servem de suporte para um Bowl e um Vaso/Porta–Velas, ambos em vidro translúcido. 

 

Sobre a IMELTRON 

A IMELTRON é uma das principais importadoras de UD do Brasil.  

Ela representa 17 marcas da Europa, EUA e Canadá, referências internacionais no segmento de kitchenware.  

Fazem parte de seu portfólio, dentre outras: 



 

BIALETTI (Itália) – Inventora da tradicional cafeteira italiana Moka Express, completa 100 anos em 2019. 

GAGGIA (Itália) – Primeira indústria do mundo a obter uma patente de máquina para expresso, com 80 anos de tradição. 

LUIGI BORMIOLI (Itália) – Líder mundial na fabricação de vidro, referência na produção de taças, copos e demais utilitários. 

ALFI (Alemanha) – Referência na produção de garrafas térmicas. 

EMILE HENRY (França) – Quase 170 anos de tradição em cerâmicas refratárias, totalmente produzidas na França, com qualidade superior e 10 anos de garantia. 

LEONARDO (Alemanha) – Referência na produção de peças em vidro (decoração e utilidades), 

MARCATO (Itália) – Produz as mais vendidas máquinas manuais para pasta do mundo. 

EPPICOTISPAI (Itália) – Acessórios para o preparo de massas artesanais, 100% Made in Italy, em madeira Faia, proveniente de reflorestamento. 

CUISIPRO (Canadá) – Marca ícone de utensílios para cozinha sob medida para diversas finalidades. As chamadas ‘ferramentas gourmet’. 

 

SAC da Imeltron: (19) 3202–1600 | www.imeltron.com.br 

 

Atendimento à Imprensa: 

Débora Negro – (11) 99936–4436 – deboranegro@terra.com.br 

Roberto Ozano – (11) 99568–8576 – ozano@terra.com.br 

Todavia Comunicação – (11) 3726–9085 
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