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ITENS PARA COZINHA

ARMÁRIO PARA COZINHA DE
MDF, BP, FF, OSB
• A. J. RORATO 
• ASTRA 
• BALCONI 
• COZIMAX 
• FABRIBAM 
• GAAM 
• MGM 
• MOVÉIS HB 
• MÓVEIS SÃO JOÃO

FILTRO E  
PURIFICADOR DE ÁGUA
• ACQUABIOS 
• COLORMAQ 
• DURIN 
• HERC 
• HIDRO FILTROS 
• IBBL 
• LORENZETTI 
• PLANETA ÁGUA 
• VÍQUA

PIA DE MATERIAL SINTÉTICO
• A. J. RORATO 
• BELLA PIA 
• DECORALITA 
• DURAFORT 
• DURALEVI 
• FIBRASOL 
• FIBROMAR 
• FORT MARMORE 
• SINTEC 

PIA E CUBA DE INOX
• A. J. RORATO 
• BRANOX 
• CLASSINOX 
• DURANOX 
• FORMINOX 
• FRANKE 
• GHELPLUS 
• PIANOX 
• TECNOCUBA 
• TRAMONTINA

TORNEIRA ELÉTRICA
• DURIN
• FAME 
• HYDRA 
• LORENZETTI 
• TIGRE/FABRIMAR 
• TRAMONTINA 
• ZAGONEL

TORNEIRA DE METAL
PARA COZINHA
• ÁGUIA METAIS 
• DECA 
• DOCOL 
• ICO METAIS 
• IMPERATRIZ 
• KELLY METAIS 
• LORENZETTI 
• METAIS LEÃO 
• TALITA METAIS 
• TIGRE/FABRIMAR

Fazem parte desta categoria: Armário para Cozinha de MDF, BP, FF, OSB; Filtro e 
Purificador de Água, Pia de Material Sintético; Pia e Cuba de Inox; Torneira Elétrica e 
Torneira de Metal para Cozinha.
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ITENS PARA COZINHA
PIA E CUBA DE INOX

GHELPLUS

Lider de mercado e reconhecida pela qualidade, funcionalida-
de e inovação, a GhelPlus apresenta a Pia Plus 30, desenvolvida 
em comemoração ao seu aniversário de 30 anos.

A Pia Plus 30 em aço inox reflete em cada detalhe o que há de 
mais novo deste item indispensável de toda a cozinha.

novas tecnologias e reiventa processos para tornar os modelos 
mais acessíveis e práticos, tanto na sua utilização, – com a estam-
pagem em rebaixe que facilita o escoamento da água e a acomo-
dação de todos os utensílios em sua superfície plana, como insta-
lação, – devido opção de furo para instalação da torneira na pia e a 
fabricação com contreto aerado, mais resistente e leve. Na criação 
da Pia Plux 30 não foi diferente, buscou-se soluções para agregar 
beleza para as casas brasileiras.

GhelPlus, 30 anos em constante ampliação do mix de 
produtos

Fundada em 1990, a GhelPlus mantém seus valores pautados 
na evolução contínua e inovação, na produção de pias e cubas em 
aço inox, também produz tanques para lavanderia, lixeiras além 
do compacto fogão-pia, produtos que oferecem mais do que pra-
ticidade e funcionalidade.

GhelPlus, uma empres jovem, dinâmica, que tem na sua equi-
pe de colaboradores um desejo ardente de trabalhar dia a dia 
para tornar real o sonho de outras pessoas que confiam em nos-
sos produtos, em nossas marcas: GhelPlus, Debacco e Duranox.

• Novo modelo de escorredor com superfície plana que facilita a aco-
modação dos utensílios dosmésticos.

• Melhor escoamento de água, através do rebaixe em “canais inclina-
dos” que facilitam que a água não fique acumulada.

• Base para fixação da torneira, com opção de com ou sem furo.
• Revestida com concreto aerado deixando mais resistente e leve.
• Dimensões: 1200x530mm com 01 cuba N4 (410x320mm) com 

110mm de profundidade.
• Patente requerida junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial).

A utilizaçõ das pias em inox, além de proporcionar maior higie-
nização da área de preparo dos alimentos, também traz praticida-
de e beleza para as cozinhas. Há 30 anos, a GhelPlus desenvolve 

http://ghelplus.com.br/



