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4LONG Life 

PORTUGUÊS

Garantia opcional sobre as peças de reposição de 4 anos/10.000 horas*



SE DESAFIE TODOS OS DIAS. O PRIMEIRO INGREDIENTE PARA O SUCESSO.

A excelência é servida.
Não há lugar para erros no food service. A Unox sabe disso e oferece fornos 
profissionais e serviços projetados para atender os mais ambiciosos desafios 
de qualidade e de negócio.

É a excelência que você reconhece à primeira vista. Feita com os mesmos 
ingredientes que seus clientes insistem em ter: qualidade insuperável, escolhas 
inovadoras e arrojadas, eficiência e confiabilidade comprovadas e mensuráveis.

Investir em inovação significa ver com novos olhos desafios diários: desde 
o valor de cada gesto único até a simplificação de todo o processo de 
produção. Para você, isso significa máximo desempenho, mais liberdade, mais 
simplicidade de uso e mais economia. Para a Unox, inventar simplificação. 
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A IDEIA NA SUA MENTE, A SOLUÇÃO EM SUAS MÃOS.

Personalize seu processo de cocção. 
Controlável como a sua mão. Natural como seus pensamentos. Rápido como um piscar de olhos. Este é o 
BAKERTOP MIND.Maps™ da Unox, a nova linha de fornos profissionais que rompe as barreiras entre a sua 
ideia e o prato que você serve. Com um gesto.

O BAKERTOP MIND.Maps™ ONE e o BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS significam o controle total do  processo 
de cocção e a máxima liberdade criativa. Processos repetíveis que economizam tempo e reduzem custos. 
Excepcional desempenho em termos de rendimento, segurança e confiabilidade, no design mais elegante.

MIND.Maps™. Personalidade. Em um gesto.

Com a tecnologia MIND.Maps™  patenteada pela Unox, suas mãos ficam livres para desenhar as curvas 
de temperatura, umidade e velocidade de ar em um display de linguagem visual. Com poucos gestos, 
hoje você pode realmente inventar seu próprio processo de cocção e desenhá-lo de segundo a segundo.

Teste o MIND.Maps™ da Unox. Adicione um toque de brilho à sua cocção.



Inovação, qualidade, facilidade de uso.
Tecnologias Unox para BAKERTOP MIND.Maps™.

DRY.Maxi™ 
Zero umidade.
Mais sabor.
A tecnologia patenteada DRY.Maxi ™ remove rapidamente 
a umidade da câmara de cocção e cria as condições ideais 
para todos os alimentos que requerem ser preparados 
com ar perfeitamente seco. Suavidade, crocância e sabor 
nos produtos assados, conservação do peso e sabor para 
carne grelhada e dourada, consistência perfeita para os 
legumes. Cozinhe aquilo que você quiser, com Unox, a 
mais alta qualidade é de série.

STEAM.Maxi™
Vapor perfeito.
Como uma gota de água.
A tecnologia patenteada STEAM.Maxi ™ realiza todos 
os tipos de cocção a vapor, mesmo do mais delicado, 
a partir de 35° C, com uma absoluta precisão . Este 
resultado é possível graças à produção de vapor, que 
é até 3 vezes maior do que a obtida por fornos com o 
tradicional sistema de injeção direta, usando a mesma 
quantidade de água. O resultado é o mesmo, se não 
superior, ao que se obtém usando fornos de caldeira.

AIR.Maxi™
Cocção uniforme.
Qualidade sem compromisso.
A tecnologia patenteada AIR.Maxi ™ garante uma 
distribuição perfeita do ar e, consequentemente do carlo, 
no interior da câmara de cocção. Os multi ventiladores com 
auto-inversão do sentido de rotação e a alta velocidade de 
rotação dos motores garantem a uniformidade de cocção 
em todas as bandejas: daquela posicionada mais abaixo 
àquela  posicionado no alto.

A capacidade de selecionar 4 velocidades do fluxo de ar 
e 4 modos de funcionamento semi-estático, permitem 
a cocção de qualquer produto, desde os mais delicados 
até mesmo daqueles que requerem altas temperaturas e 
uma elevada transmissão de calor.

UNOX.Care
Valor do tempo.
Durabilidade.
Os produtos UNOX.Care mantêm seu forno limpo, o protegem 
ao longo do tempo e reduzem quaisquer custos de manutenção.

O sistema automático de lavagem Rotor.KLEAN™ e o 
detergente DET&Rinse™ juntos garantem higiene perfeita 
e conservação ideal do forno e de seus componentes a 
longo prazo.

O filtro anti-calcário AUTO.Pure, de série em todos os 
fornos BAKERTOP MIND.Maps™, automaticamente 
remove os depósitos de calcário da água* e te possibilita 
não mais utilizar um filtro externo.
* Aplica-se à água mole e leve. Consulte os dados técnicos para maiores detalhes.

ADAPTIVE.Cooking™
Cozinha profissional. Resultado certo. 
Nos fornos BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS a tecnologia patenteada ADAPTIVE.Cooking™ transforma o seu forno em uma 
ferramenta inteligente. Ele entende os resultados que você tem em mente, interpreta suas configurações, registra as 
variações de umidade e temperatura, entende a quantidade de alimento realmente dentro do forno e te oferece a melhor 
maneira de obter exatamente os resultados que você espera.
Atuando na duração da cocção e modulando a ação combinada de três tecnologias DRY.Maxi™, STEAM.Maxi™ e AIR.Maxi™, 
a tecnologia ADAPTIVE.Cooking™ te garante sempre os mesmos perfeitos resultados. Exatamente como você imaginava.

Os produtos fabricados pela UNOX são protegidos por uma ou mais das seguintes patentes, registro de modelo e registros de desenho: EP 2244018; IT 1393731; US 8.071.917; DE 102011010245.0; IT 1398088; US 8.712.561; DE 102011010753.3; IT 1398091; DE102011014669.5; IT 1399068; US 
2011232624; IT 272303; DE 102011014141.3; IT 1398861; US 8662066; IT 1402074; DE 102012003421.0; IT 1404478; US 2012234307; DE 1726835; DE 102007060439.6; ES 2340454; IT 264139; IT 1412358; IT PD2014A000245; IT PD 2014A000229; IT PD2014A000360; IT PD2015U000003; 
IT PD2015U000005; IT 202015000008735; IT PD2015U000008; IT 202015000006785; IT 202015000008010; IT 2020150000010018; 202015000013057; IT 102015000015162; IT 102015000020928, além de outras patentes pendentes.



BAKERTOP MIND.Maps™ O N E BAKERTOP MIND.Maps™ P L U S
Você se levanta para vencer cada desafio… … supere as suas expectativas.

DESAFIO 2

DESAFIO 4

DESAFIO 6

DESAFIO 8

DESAFIO 1

DESAFIO 3

DESAFIO 5

DESAFIO 7

NÃO SELECIONE UM PROGRAMA DE COCÇÃO. PLANEJE O SEU.
A tecnologia de linguagem visual MIND.Maps™ permite que você obtenha mesmo os processos de 
cocção mais elaborados com poucos gestos simples com a mão na tela.

FAÇA COM QUE SEU TOQUE DE MESTRE SEJA REPETÍVEL.
Com a MIND.Maps™ você consegue memorizar todos os processos de cocção e transformá-los em um 
patrimônio de experiência para todos os seus colaboradores usarem. Seu toque de genialidade pode ser 
repetido quantas vezes você desejar, ao toque de um botão.
GRELHE, FRITE, COZINHE A VAPOR E MUITO MAIS.
Qualquer método de cocção que você desejar utilizar e qualquer nível de umidade que você precisar, a 
DRY.Maxi™ e STEAM.Maxi™ regulam a umidade dentro do forno para resultados da mais alta qualidade.

EXIJA SEMPRE A MÁXIMA QUALIDADE, NÃO IMPORTA A CARGA.
A tecnologia AIR.Maxi™ distribui o ar de maneira perfeitamente uniforme. Não importa qual seja a carga, 
você sempre terá a máxima qualidade e uniformidade de cocção, do cesto mais baixo ao mais alto.

TRABALHE EM UM AMBIENTE SEGURO.
O material isolante Protek.SAFE™ mantém a temperatura externa do forno a uma temperatura de 
trabalho segura.  

NÃO DESPERDICE SEU TEMPO OU DA SUA EQUIPE.
A tecnologia AIR.Maxi™ reduz o tempo de cocção em até 40%, quando comparada com os fornos BAKERTOP™ 
anteriores. O sistema automático de lavagem  Rotor.KLEAN™ juntamente com o detergente DET&Rinse™ 
permitem que você tenha mais tempo livre para assumir novos desafios na cozinha.
OBTENHA UM RETORNO MAIS RÁPIDO DE SEU INVESTIMENTO ATRAVÉS DA ECONOMIA DE ENERGIA.
Os sistemas  Spido.GAS+™ (apenas para os modelos PLUS) e Protek.SAFE™ aumentam a eficiência do processo 
de cocção com a dupla vantagem, de respeito pelo meio ambiente mais custos operacionais reduzidos.

EXIJA UM FORNO CONFIÁVEL E INCANSÁVEL. EXATAMENTE COMO VOCÊ.
Tecnologias inovadoras, porém confiáveis, combinadas com detalhes robustos de manufatura. A Unox 
não teme o tempo e permite que você estenda a garantia de seu produto* em até 4 anos ou 10.000 
horas.  (*condições gerais, ver www.unox.com para mais detalhes)

NÃO SELECIONE UM PROGRAMA DE COCÇÃO. PLANEJE O SEU.
A tecnologia de linguagem visual MIND.Maps™ permite que você obtenha mesmo os processos de 
cocção mais elaborados com poucos gestos simples com a mão na tela.

FAÇA COM QUE SEU TOQUE DE MESTRE SEJA REPETÍVEL.
Com a MIND.Maps™ você consegue memorizar todos os processos de cocção e transformá-los em um 
patrimônio de experiência para todos os seus colaboradores usarem. Seu toque de genialidade pode ser 
repetido quantas vezes você desejar, ao toque de um botão.
GRELHE, FRITE, COZINHE AO VAPOR E MUITO MAIS.
Qualquer método de cocção que você desejar utilizar e qualquer nível de umidade que você precisar, a 
DRY.Maxi™ e STEAM.Maxi™ regulam a umidade dentro do forno para resultados da mais alta qualidade.

EXIJA SEMPRE A MÁXIMA QUALIDADE, NÃO IMPORTA A CARGA.
A tecnologia AIR.Maxi™ distribui o ar de maneira perfeitamente uniforme. Não importa o tamanho da 
carga, você sempre terá a máxima qualidade e uniformidade, do cesto mais baixo ao mais alto.

TRABALHE EM UM AMBIENTE SEGURO.
O material isolante Protek.SAFE™ mantém a temperatura externa do forno a uma temperatura de 
trabalho segura.  

NÃO DISPERDICE SEU TEMPO, OU DA SUA EQUIPE.
A tecnologia AIR.Maxi™ reduz o tempo de cocção em até 40%, quando comparada com os fornos CHEFTOP™ 
anteriores. O sistema automático de lavagem  Rotor.KLEAN™ juntamente com o detergente DET&Rinse™ 
permitem que você tenha mais tempo livre para assumir novos desafios na cozinha.
OBTENHA UM RETORNO MAIS RÁPIDO DE SEU INVESTIMENTO ATRAVÉS DA ECONOMIA DE ENERGIA.
Os sistemas  Spido.GAS+™ (apenas para os modelos PLUS) e Protek.SAFE™ aumentam a eficiência do processo 
de cocção com a dupla vantagem, de respeito pelo meio ambiente mais custos operacionais reduzidos.

EXIJA UM FORNO CONFIÁVEL E INCANSÁVEL. EXATAMENTE COMO VOCÊ.
Tecnologias inovadoras, porém confiáveis, combinadas com detalhes robustos de manufatura. A Unox 
não teme o tempo e permite que você estenda a garantia de seu produto* em até 4 anos ou 10.000 
horas.  (*condições gerais, ver www.unox.com para mais detalhes)

TRABALHE COM UM FORNO INTELIGENTE.
O sistema ADAPTIVE.Cooking™ entende os resultados que você quer, interpreta seus parâmetros de 
cocção, registra as variações de umidade e temperatura durante o processo de cocção, e propõe a 
melhor maneira de obter exatamente o resultado que você deseja.

COMECE A COZINHAR, MESMO SE VOCÊ NÃO CONHECE O FORNO.
Quando quiser delegar, o ChefUnox está disponível com uma ampla gama de programas populares 
de cocção. Toda a experiência da Unox ao toque de um botão.

COZINHE PRATOS DIFERENTES E TENHA TODOS ELES PRONTOS AO MESMO TEMPO.
O programa MISE.EN.PLACE  proporciona à você o tempo exato e a sequência com que você precisa 
colocar os produtos com tempos diferentes de cocção no forno.
Dessa forma, você terá todos prontos ao mesmo tempo.

COZINHE PRATOS DIFERENTES, TUDO AO MESMO TEMPO.
Com o programa MULTI.Time, você consegue cozinhar ao mesmo tempo ou em sequência até 10 produtos 
diferentes. A cada um desses é designado um tempo que mostra o status do processo de cocção e avisa 
quando estiver pronto.
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BAKERTOP MIND.Maps™ 

O  N  E

O poder de seus instintos criativos. O prazer de estar no controle.

  Interface MASTER.Touch P L U S

Ter uma tecnologia inovadora, confiabilidade e potência na 
ponta dos dedos não é o suficiente.
Para realmente fazer a diferença, você precisa ser capaz de 
usar seu forno logo, sem hesitação. 

Com uma interface touch screen LCD de 65.000 cores, você 
tem um controle intuitivo de linguagem visual de todos os 
processos chave de seu negócio: desde o ajuste manual dos 
programas de cocção, desenhá-los com precisão de segundo 
a segundo e então a memorização deles para serem repetidos 
em um número infinito de vezes, para o gerenciamento de 
todos os equipamentos complementares.

Quando a tecnologia mais avançada se torna clara, você 
consegue se concentrar em seu trabalho desde o primeiro dia.

Dialogar com um forno que é realmente inteligente, que 
compreenda os resultados que você está buscando, monitorar 
quaisquer mudança nos parâmetros durante o processo de 
cocção e sugerir a melhor forma de chegar ao resultado perfeito 
(ADAPTIVE.Cooking™); utilizando a caneta MASTER.Touch para 
planejar seu processo de cocção e memorizar suas receitas 
favoritas com um nome ou mesmo à mão livre com um símbolo. 
Cozinhar alimentos diferentes ao mesmo tempo graças à função 
MULTI.Time ou utilizando o programa MISE.EN.PLACE para ter 
todos os diferentes alimentos prontos ao mesmo tempo; acessar 
os programas de cocção ChefUnox ao toque de um botão e ter 
a possibilidade de atualizá-los  automaticamente e adaptá-los de 
forma intuitiva às suas necessidades. 
Com a versão PLUS, você tem toda a potência da tecnologia MIND.
Maps™ em uma interface ainda mais espaçosa. Uma experiência 
criativa sem limites que você não pode esperar para repetir. 

Funcionalidades revolucionárias em um design intuitivo.
A liberdade criativa encontra a precisão.

Funcionalidades avançadas, alta velocidade.
Enfrentando o desafio é fácil.

Interface MASTER.Touch O N E



PLUS XEBC-16EU-EPR XEBC-10EU-EPR
Capacidade 16 600x400 10 600x400
Distância entre bandejas 80 mm 80 mm
Frequência 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Voltagem 400 V ~ 3N 400 V ~ 3N
Potência elétrica 35 kW 21 kW
Dimensões (LxPxH mm) 882x1043x1866 860x957x1163
Peso 185 kg 130 kg

XEBC-06EU-EPR XEBC-04EU-EPR
6 600x400 4 600x400
80 mm 80 mm
50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
400 V ~ 3N 400 V ~ 3N
14 kW 10,6 kW
860x957x843 860x957x675
100 kg 85 kg

ONE XEBC-16EU-E1R XEBC-10EU-E1R
Capacidade 16 600x400 10 600x400
Distância entre bandejas 80 mm 80 mm
Frequência 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Voltagem 400 V ~ 3N 400 V ~ 3N
Potência elétrica 29,3 kW 14,9 kW
Dimensões (LxPxH mm) 882x1043x1866 860x957x1163

Peso 185 kg 130 kg

XEBC-06EU-E1R XEBC-04EU-E1R
6 600x400 4 600x400
80 mm 80 mm
50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
400 V ~ 3N 230 V ~ 1N/ 400 V ~ 3N
9,9 kW 7,4 kW
860x957x843 860x957x675
100 kg 85 kg

PLUS XEBC-16EU-GPR XEBC-10EU-GPR
Capacidade 16 600x400 10 600x400
Distância entre bandejas 80 mm 80 mm
Frequência 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Voltagem 230 V ~ 1N 230 V ~ 1N
Potência elétrica 2,2 kW 1,4 kW
Gàs G20, G25, G30, G31: 35 kW G20, G25, G30, G31: 22 kW
Dimensões (LxPxH mm) 882x1043x1866 860x957x1163
Peso 210 kg 145 kg

XEBC-06EU-GPR
6 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
230 V ~ 1N
1 kW
G20, G25, G30, G31: 19 kW
860x957x843
110 kg

16 600x400 10 600x400 6 600x400 4 600x400

Abertura de porta da esquerda para a direita: Exemplo código XEBC-06EU-EPL  (L= esquerda) (R= direita)

FORNOS COMBINADOS BAKERTOP MIND.Maps™.
Uma linha de excelência.

ONEPLUS PLUSONEPLUS PLUS

Nota: Abertura de porta da esquerda para a direita: Exemplo código XEBC-16EU-EPL  (L= esquerda) (R= direita)

MODALIDADE DE COCÇÃO MANUAL
Cocção a Convecção com temperatura variável de 30 °C a 260 °C
Cocção mista por Convecção + Vapor com temperatura variável de 35 °C a 260 °C, STEAM.Maxi™ de 30% a 90%
Cocção a Convecção + Umidade com temperatura variável de 35 °C a 260 °C, STEAM.Maxi™ de 10% a 20%
Cocção a Vapor com temperatura variável de 35 °C a 130 °C, STEAM.Maxi™ a 100% 
Cocção a Convecção + Ar seco com temperatura variável de 30 °C a 260 °C, DRY.Maxi™ de 10% a 100%
Cocção com sonda ao núcleo
Cocção com sonda ao núcleo e função DELTA T              
Sonda ao núcleo MULTI.Point
Sonda ao núcleo SOUS-VIDE

PROGRAMAÇÃO DE COCÇÃO AVANÇADA E AUTOMÁTICA
Tecnologia MIND.Maps™: permite desenhar processos de cocção compostos por infinitos passos com um simples toque
PROGRAMAS: 256 programas memorizáveis pelo usuário
PROGRAMAS: possibilidade de memorizar um programa associando um nome e uma imagem
PROGRAMAS: possibilidade de salvar suas receitas com um nome mas também com um símbolo feito à mão 
CHEFUNOX: selecione a modalidade de cocção (assar, grelhar, refogar,… ), selecione o alimento, dimensão, resultado de cocção e inicie a cozinhar.
MULTI.Time: tecnologia que gerencia mais de 10 timers para o controle da cocção de diferentes produtos contemporaneamente
MISE.EN.PLACE: tecnologia que sincroniza o carregamento de alimentos a serem enfornados para ter todas as bandejas prontas ao mesmo tempo

DISTRIBUIÇÃO DE AR NA CÂMARA DE COCÇÃO
Tecnologia AIR.Maxi™: múltiplos ventiladores e inversão do sentido de rotação
Tecnologia AIR.Maxi™: 4 velocidades de fluxo de ar na câmara definidas pelo usuário
Tecnologia AIR.Maxi™: 4 modos de funcionamento semi-estático definidos pelo usuário

GESTÃO DO CLIMA NA CÂMARA DE COCÇÃO
Tecnologia DRY.Maxi™: regulagem da remoção rápida da umidade da câmara de cocção definido pelo usuário
Tecnologia DRY.Maxi™: cocção com a extração de umidade 30 °C -260 °C
Tecnologia STEAM.Maxi™: cocção a vapor 35 °C - 130 °C
Tecnologia STEAM.Maxi™: cocção mista convecção-vapor 35 °C - 260 °C
Tecnologia ADAPTIVE.Cooking™: identifica o processo de cocção otimizado e regula automaticamente os parâmetros de cocção para garantir resultados perfeitos
Tecnologia ADAPTIVE.Cooking™: uma só bandeja ou carga completa, sempre o mesmo e perfeito resultado
Tecnologia ADAPTIVE.Cooking™: sensor de monitoramento e ajuste automático de umidade

COLUNAS DE COCÇÃO
Tecnologia MAXI.Link: permite a criação de colunas de 2 fornos sobrepostos

CARACTERÍSTICAS
SEGURANÇA E ISOLAMENTO TÉRMICO    

Tecnologia Protek.SAFE™: máxima eficiência térmica e segurança de trabalho (porta de vidro frio e superfícies externas)
Tecnologia Protek.SAFE™: freio-motor na abertura da porta para conter perda energética
Tecnologia Protek.SAFE™: modulação da potência elétrica de acordo com as necessidades reais 
Tecnologia Protek.SAFE™: modulação da potência a gás de acordo com as necessidades reais 
Protek.SAFE™ PLUS: porta de vidro triplo 

QUEIMADOR DE PRESSÃO DE ALTO DESEMPENHO 
Tecnologia Spido.GAS™: adequada para os tipos de gás G20 / G25 / G25.1 / G30 / G31 
Tecnologia Spido.GAS™: trocadores de calor a tubo reto de alto desempenho para distribuição simétrica de calor 
Tecnologia Spido.GAS™: trocadores de calor a tubo reto para serviço fácil

LIMPEZA AUTOMÁTICA
Rotor.KLEAN™ : 4 programas automáticos de lavagem com detergente e controle de presença de água 
Rotor.KLEAN™ : tanque de detergente integrado no forno 

PORTA PATENTEADA 
Dobradiças da porta feitas com tecnopolímero de alta durabilidade e autolubrificantes 
Porta reversível, mesmo após a instalação 
Posições de parada da porta a 60°-120°-180°

FUNÇÕES AUXILIARES 
Temperatura de pré-aquecimento de até 260 °C
Visualização do tempo restante de cocção (ao cozinhar não utilizando a sonda ao núcleo)
Modo manter temperatura «HOLD»
Funcionamento contínuo «INF»
Visualização dos valores de tempo definido e real, temperatura da sonda central, temperatura da cavidade, umidade, velocidade do ventilador 
Unidade de Temperatura em °C ou °F

DETALHES TÉCNICOS 
Cantos arredondados de aço inoxidável (AISI 304) para higiene e facilidade de limpeza 
Iluminação da câmara através das luzes externas de LED 
Painel de comando MASTER.Touch vedado a prova de vapor
Trava da porta em fibra carbono de alta durabilidade 
Bandeja de gotejamento da porta com drenagem continua, mesmo quando a porta estiver aberta 
Bandeja de gotejamento de alta capacidade 
Peso leve – estrutura para trabalho pesado que utiliza materiais inovadores
Interruptor de contato de proximidade à porta
Trava de segurança da porta de 2 estágios
Sistema de autodiagnose de problemas ou avarias
Limitador de temperatura de segurança 
Vidro interno de abrir para facilitar a limpeza da porta
Suporte de bandejas em chapa dobrada à C 

Não disponível Opcional  De série



Equipamentos complementares neutros e tecnológicos
Uma ampla gama de equipamentos complementares Unox permitem que se aproveite ao máximo o espaço 
disponível. Você pode criar uma área de cocção multifuncional e versátil com suportes abertos de várias alturas, 
armários de armazenamento e equipamentos complementares. Por exemplo, você pode escolher o DeckTop, 
um moderno forno estático ideal para quem quer combinar cocções modernas com cocções tradicionais.

4LONG Life 

Baking Essentials
As bandejas e grelhas Baking Essentials enriquecem seu forno com novas funções, permitindo que 
você reduza custos e economize espaço na cozinha.
Com esses acessórios, seu BakerTop MIND.Maps™ pode fazer desde folhados a pão-de-ló, de 
biscoitos a profiterólis, de croissants a pizzas, de focaccia a panetones e produtos fermentados.

Carros e Cestos
Os carros e cestos Unox permitem que você prepare todos as bandejas ou pratos a serem 
cozinhados e carregá-los no forno com um movimento seguro e fácil. 
São perfeitos para cargas completas e movimentações na cozinha, reduzindo o tempo de abertura 
de porta e limitando qualquer perda de calor para o ambiente. 

Coifas
As coifas com condensador de vapor removem odores e resfriam os vapores que saem do 
duto de exaustão do forno. Além disso, um sistema de sucção de vapores na abertura da porta 
permite evitar a instalação de custosos sistemas de exaustão industrial.
Apenas para fornos elétricos.

Kits de Instalação
Uma gama de kits de instalação de forno está disponível para o seu forno Unox. Por exemplo, o 
kit primeira instalação que inclui acessórios de drenagem de água e sifão, o kit sobreposição que 
permite sobrepor 2 fornos Unox. Utilizar estes acessórios permite que você tenha uma instalação 
perfeita, e o pré-requisito necessário para estender a garantia opcional* para 4 anos prevista no 
programa LONG.Life4™.  (*condições gerais, ver site www.unox.com para mais detalhes).

UNOX.Care
Os produtos UNOX.Care mantêm seu forno limpo, o protegem ao longo do tempo e reduzem quaisquer 
custos de manutenção. O sistema automático de lavagem Rotor.KLEAN™ e o detergente DET&Rinse™ juntos 
garantem higiene perfeita e conservação ideal do forno e de seus componentes a longo prazo. O filtro anti-
calcário AUTO.Pure, de série em todos os fornos BAKERTOP MIND.Maps™, automaticamente remove os 
depósitos de calcário da água e te possibilita não mais utilizar um filtro externo. Para água particularmente 
dura ou suja, a Unox sugere UNOX.Pure. Na presença de cloretos ou outras substâncias agressivas, o UNOX.
PURE-RO aumenta a eficiência e a vida útil do forno, graças a desmineralização completa da água.

LONG.Life4
A mais concreta demonstação de qualidade e confiabilidade dos fornos BAKERTOP MIND.Maps™. A Unox oferece 
para você a possibilidade de estender a garantia* sobre peças de reposição para até 4 anos ou 10.000 horas de uso. 
A ativação da garantia LONG.Life4 é simples. Você precisa apenas conectar seu BAKERTOP MIND.Maps™ ONE com 
o kit exclusivo e registrá-lo no site da Unox. Os modelos PLUS estão prontos e preparados para conexão à internet 
(Ethernet) e permitem que você registre o forno diretamente a partir de seu painel de comando. Os kits para WiFi ou 
conexão 3G, estão disponíveis para ambos os modelos. (*condições gerais, ver site www.unox.com para mais detalhes)

HACCP & Gestão de dados
A aplicação correta dos procedimentos HACCP na cozinha pode ser controlada de forma simples e 
eficaz utilizando a função BlackBox do kit UNOX.Link. Com o software OVEX.Net™ 3.0, você consegue 
verificar através de seu celular, a qualquer momento, os dados de consumo de energia e as estatísticas 
de uso de todos os equipamentos (Near Field Communication).
Com os fornos BAKERTOP MIND.Maps™, os custos de gestão ficam completamente sob seu controle.

Acessórios UNOX.
O time faz a diferença na cozinha.
Desenvolvidos para os profissionais do food service, os acessórios Unox aumentam e otimizam a 
funcionalidade de sua cozinha, tornando-a um amibente de trabalho bem equipado e versátil.



www.unox.com

INTERNATIONAL

UNOX S.p.A.
Via Majorana 22 / 35010 Cadoneghe (PD) Italy
Tel +39 049 8657511 / Fax +39 049 8657555
info@unox.com

EUROPE 

ITALY
UNOX S.p.A.
E-mail: info@unox.it
Tel.: +39 049 86 57 513

CZECH REPUBLIC
UNOX DISTRIBUTION s.r.o.
E-mail: info.cz@unox.com
Tel.: +420 241 940 000

GERMANY
DUEX HANDELS GMBH
E-mail: info@unox-oefen.de
Tel.: +49 2951 98760

RUSSIAN COUNTRIES
UNOX RUSSIAN COUNTRIES
E-mail: info.ru@unox.com
Tel.: +7 985 33 77 597
+7 915 397 48 38

FRANCE
UNOX FRANCE s.a.s.
E-mail: info@unox.fr
Tel.: +33 4 78 17 35 39

TURKEY
UNOX TURKEY
E-mail: info.tr@unox.com
Tel.: +90 530 176 62 03

UNITED KINGDOM
UNOX UK Ltd
E-mail: info@unoxuk.com
Tel.: +44 1252 851 522

PORTUGAL
UNOX PORTUGAL
E-mail: info.pt@unox.com
Tel.: +351 918 228 787

SPAIN
UNOX PROFESIONAL ESPAÑA  S.L.
E-mail: info.es@unox.com
Tel.: +34 900 82 89 43

SCANDINAVIAN COUNTRIES
UNOX SCANDINAVIAN COUNTRIES
E-mail: info.se@unox.com
Tel.: +46 (0)768 716 422

AMERICA

U.S.A. & CANADA
UNOX INC.
E-mail: infousa@unox.com
Tel.: +1 800 489 8669

ASIA

ASIA PACIFIC COUNTRIES
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +603-58797700

PHILIPPINES
UNOX PHILIPPINES
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +63 998 541 3990

AFRICA

SOUTH AFRICA
UNOX SOUTH AFRICA
E-mail: info.sa@unox.com
Tel.: +27 845 05 52 35

MEXICO
UNOX MEXICO
E-mail: info.mx@unox.com
Tel.: +52 1555 4314 180

REPUBLIC OF SOUTH KOREA
UNOX SOUTH KOREA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +82 10 4354 2856

U.A.E.
UNOX MIDDLE EAST DMCC
E-mail: info.uae@unox.com
Tel.: +971 55 426 3167

OCEANIA

AUSTRALIA
UNOX AUSTRALIA PTY LTD.
E-mail: info@unoxaustralia.com.au
Tel.: +61 3 9876 0803 A
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