40ª Home & Gift – 14–17 de fevereiro – SP Expo
Multiflon lança 4 linhas de panelas com antiaderentes ecológicos e design surpreendente
_________________________________________________________________________________

A Multiflon é referência na produção de panelas com antiaderentes especiais e ecológicos. Em
alumínio certificado, sua produção não emprega metais pesados e é totalmente livre de ‘PFOA’, o que
garante segurança para a saúde e o meio ambiente. Dessa forma, contribui para uma culinária mais
saudável. Além dos diferenciais de funcionalidade, a Coleção 2020 vem com inovações
surpreendentes no design. As novidades serão apresentada na 40ª Home & Gift, de 14ª 17 de fevereiro,
no SP Expo, em São Paulo.

Linha Aura – Pó de Diamante
A Multiflon traz uma nova aura para as cozinhas, com uma coleção de panelas diferente de todas as
outras já lançadas pela marca. O lançamento possui pó de diamante natural na composição de seu
revestimento. As partículas do cristal proporcionam um surpreendente efeito furta–cor, com diversas
tonalidades, conforme a variação de incidência da luz e do ângulo de observação.

As peças da Linha Aura contam com seis camadas do exclusivo antiaderente ecológico Ultra 6. Á
base de fluoropolímeros, ele é reforçado por partículas de cerâmica. Mais resistente ao desgaste e à
abrasão, é indicado para o uso intensivo. A sexta camada é responsável pela microtextura exclusiva
da marca, que ressalta a beleza dessa família de produtos, que também vai agregar valor ao décor
da cozinha, pois traz toda gama de tonalidades de uma verdadeira Aurora Boreal. São 11 itens,
dentre Caçarolas, Panelas, Frigideiras e Fervedor.

Linha Terracota – Memória Afetiva da Cozinha
A Multiflon resgata a memória afetiva na cozinha, com a Linha Terracota. Por muitos anos, os
utensílios em argila fizeram parte do cotidiano doméstico. Hoje, sua tonalidade quente e vibrante,
obtida da combinação do laranja queimado com o vermelho, virou tendência. A linha de panelas em
alumínio certificado agrega os benefícios da tecnologia com seis camadas do exclusivo antiaderente
ecológico ‘Ultra 6’. À base de fluoropolímeros, ele é reforçado por partículas de cerâmica. Mais
resistente ao desgaste e à abrasão, é indicado para o uso intensivo. São 11 itens, dentre Caçarolas,
Panelas, Frigideiras e Fervedor.

Panelas de Indução – Tecnologia e Design exclusivos
As cozinhas mais modernas utilizam os fogões de indução eletromagnética. Para atender esse
crescente nicho de mercado, a Multiflon está lançando a Linha Indução de Panelas. Fabricadas pela
própria Multiflon, com tecnologia de ponta e design exclusivo, as peças são em alumínio certificado,
de alta espessura (2,3 mm), com um fundo especial em aço inox. Contam com seis camadas do
exclusivo antiaderente ecológico ‘Ultra 6’. À base de fluoropolímeros, ele é reforçado por partículas
de cerâmica. Mais resistente ao desgaste e à abrasão, é indicado para o uso intensivo. Uma película
protege o antiaderente a ainda decora o interior da peça, deixando–a ainda mais moderna e
charmosa. São 10 itens, dentre Caçarolas, Panelas e Frigideiras.

Linha Minerale – 07 camadas de antiaderente
Outro destaque da Coleção 2020 da MULTIFLON é a Linha Minerale. Equipada com o exclusivo
revestimento antiaderente ecológico ‘Stone Tech’, é a única linha Multiflon que conta com 07
camadas de antiaderente. Indicada para o uso intensivo, sua superfície é altamente resistente ao
desgaste e à abrasão. Como símbolo de sua durabilidade incomparável, as peças da linha contam
com um acabamento diferenciado, com uma camada texturizada, com design que remete às pedras.
São 13 itens, dentre Caçarolas, Panelas, Frigideiras, Wok, Bistequeira e Fervedor.
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