
 

IMELTRON LANÇA NOVIDADES DURANTE ABUP 

Entre os lançamentos, a cafeteira Gaggia Besana 

Gaggia BESANA 

A italiana GAGGIA é um ícone para o segmento do café. Sua história tem início em 1948, 

com o registro da primeira patente de uma máquina da bebida, conhecida hoje como 

espresso.  Durante a Abup, será apresentado o mais novo lançamento da marca - a 

Gaggia Besana.  

A cafeteira compacta e com design funcional, permite escolher até 05 opções para 

personalizar o genuíno espresso italiano - desde a moagem mais fina para um sabor 

intenso até a mais grossa, que resulta num café mais suave. Seus moedores são 100% 

cerâmicos, silenciosos e extremamente resistentes, e contribuem para a extração 

perfeita das essências dos grãos de café, sem super aquecê–los ou queimá–los, 

preservando assim o melhor do seu aroma. A Gaggia Besana é equipada com o clássico 

Pannarello, que fornece vapor para espumar o leite ou a água quente para chás e 

infusões. A máquina permite ainda memorizar automaticamente as bebidas preferidas.  

 



La Petite Cuisine – França 

A marca fundada há 63 anos, em Paris, tornou–se uma potência no mercado 

internacional de Utilidades Domésticas. Seus produtos são distribuídos em mais de 75 

países e agora chegam ao Brasil. São 31 lançamentos. Os modelos de Porta–Pão, dois 

deles com Tábuas de Apoio integradas, e a coleção de Latas e Porta–Utensílios em 

metal, são cheios de estilo. 

 

A Imeltron conecta o mercado brasileiro com as tendências de 14 marcas de renome 

internacional, e conta com um portfólio com cerca de 1 mil itens. Suas marcas: 

Bialetti (Itália) – Inventora da tradicional cafeteira italiana Moka Express. Completou 

100 anos em 2019. Possui extensa linha de cafeteiras para espresso, blends especiais de 

café em grão ou já moído, acessórios, modelos de cafeteiras no estilo French Press, 

além de acessórios para café e eletrodomésticos.  

Gaggia (Itália) – Primeira indústria do mundo a obter uma patente de máquina para café 

espresso, com mais de 80 anos de tradição. Máquinas automáticas e inteligentes.  

Marcato (Itália) – Produz as mais versáteis e as mais vendidas máquinas manuais para 

pasta fresca do mundo – modelo Atlas.  

Bisetti (Itália) – Os melhores moedores para sal e pimenta  

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

Le Petit Cuisine (França) – Produtos divertidos e muito práticos para a cozinha. 

Emile Henry (França) – Quase 170 anos de tradição em cerâmicas refratárias, 

totalmente produzidas na França, com qual idade superior, assinatura nas peças e 10 

anos de garantia.  

Leonardo (Alemanha) – Referência na produção de peças em vidro, inclusive feito à 

mão (decoração e uti l idades).  

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’.  

Ghidini (Itália) – Outra marca de utensílios indispensáveis na cozinha, com robustez e 

design. 

 

Serviço: 

41ª Home&Gift e 10ª Têxtil&Home: 

17 a 20 de outubro no Pro Magno Centro de Eventos 

(Av. Professora Ida Kolb, 513 –SP) 

17 a 19 de outubro, das 10 às 19 horas. 20 de outubro, das 10 às 17 horas. 

Realização: Abup – Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes 

 

IMELTRON: 

www.imeltron.com.br 

@imeltron 

@imeltronbrasil 

Atendimento à Imprensa:  

Roberto Ozano – (11) 99568–8576  

ozano@terra.com.br  

Débora Negro-  (11) 99936–4436 

deboranegro@terra.com.br 

Todavia Comunicação – (11) 3726–9085 
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