


Conheça a PITT cooking: queimadores a gás 
colocados à sua maneira na sua bancada 
de cozinha. 

A procura da perfeição culinária. Deixe a 
criatividade entrar na sua cozinha! Uma poderosa 
chama para um cozinhado suave. Finalmente 
espaço suficiente para todos os seus tachos e 
panelas.  A sua cozinha. O seu palco. 

A união perfeita entre a funcionalidade e o design. 
Made in Holland.

Holland
from the heart of



made by hand
Cada queimador PITT cooking é 
cuidadosamente feito à mão em Meern, 
uma localidade perto de Amsterdão. 
Escritório, produção e showroom todos 
juntos debaixo do mesmo teto. A equipa 
PITT cooking é como uma família. Uma 
equipa dedicada a fornecer a melhor 
qualidade de produtos e serviços. 
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Ao longo de todo o catálogo irá encontrar vários QR-codes. 
Estes fornecem links para vídeos, informação adicional 
ou para o website.  Com o seu iPhone basta 
scanear o Código com a câmara. Para outros 
dispositivos poderá fazer download de um QR-
scanner na sua App store. 

ou para o website.  Com o seu iPhone basta 
scanear o Código com a câmara. Para outros 
dispositivos poderá fazer download de um QR-

CONHEÇA A PITT COOKING

SOBRE PITT COOKING SYSTEM

Original, Professional & Black

CONJUNTOS
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— Um Sistema de cozinhar (gás) integrado 

— Grelhas robustas de ferro fundido

— Queimadores de diversos tamanhos: pequeno, médio e um de 
dupla coroa combinado com Wok     
— Maior distância entre queimadores 

— Adequado à sua bancada preferida 

— Seguro e certificado

— Feito à mão nos países baixos

Poderosos queimadores a gás 
instalados diretamente na sua 
bancada.  

O que é a PITT cooking? 
PITT cooking é um sistema de cozinhar em que os 
queimadores são instalados diretamente sobre a 
bancada. 

Graças à generosa distância entre queimadores, terá 
espaço suficiente para todos os seus tachos e panelas. 
Com uma ampla variedade de 20 modelos diferentes, 
existirá sempre algum ao seu gosto. Ou pode até 
combinar diferentes configurações para personalizar o 
seu sistema de cozinha ideal. 

PITT cooking ganhou a certificação KIWA GASTEC  é, 
portanto, seguro de instalar em praticamente qualquer 
bancada de cozinha. 

Model: Danau, Professional Edition12
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Model: Danau, Original Edition1716



Três tipos de queimadores
Página 37

Chama poderosa e eficiente
Página 20 

Comandos em alumínio
Também disponível para instalação frontal 
(vertical) na bancada 
Páginas 44-47 

Queimadores disponíveis em      
Alumínio, latão e negro  
Páginas 40-41
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Voltar ao início dos tempos, cozinhar 
com fogo! Cozinhar de verdade como 
sempre foi suposto ser. A pura alegria 
na criatividade culinária! 

Terá o controlo absoluto sobre a chama: 
uma chama responsiva, poderosa e 
eficiente.

Controlo de chama. 
Porquê escolher PITT cooking? 
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Graças ao aspeto intemporal, os 
queimadores PITT cooking ficam 
fantásticos em qualquer tipo de 
cozinha: da clássica à minimalista, 
da contemporânea à de designer. As 
grelhas de ferro fundido em preto, 
irão complementar a decoração da 
sua cozinha. Tornando-a ainda mais 
impressionante. 

Uma obra de 
arte na cozinha. 

Porquê escolher PITT cooking? 

2524
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Finalmente espaço suficiente para todos os seus 
tachos e panelas: com o espaço mínimo de 28 
centímetros entre queimadores, a PITT cooking 
oferece em média mais 8 cm quando comparado com 
placas tradicionais.

A partir de agora terá espaço suficiente para usar 
todos os queimadores ao mesmo tempo, mesmo 
com panelas de diâmetros maiores. 

Muito espaço para 
todos os seus 
utensílios de cozinha. 

Porquê escolher PITT cooking? 

Model: Cima + Capital, Original Edition28



Model: Foessa, Original Edition
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Model: Capital, Professional Edition

A PITT cooking foi distinguida 
com a certificação KIwa Gastec 
QA. Esta certificação oferece 
ao cliente a certeza de que 
o seu produto (gás) está em 
conformidade com rigorosos 
requisitos de qualidade, 
funcionalidade e segurança.

A PITT cooking oferece cincos 
anos de garantia completa 
nos sistemas de cozinhar a 
gás.

Qualidade e 
segurança. 

Porquê escolher PITT cooking? 
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Nunca mais desespere a limpar o seu 
fogão. Visto que não há arestas nem 
cantos, terá apenas a sua bancada 
para limpar. Por isto, a PITT cooking 
oferece não só uma forma fácil de 
cozinhar,  mas também de limpar!

Fácil de limpar. 
Porquê escolher PITT cooking? 
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Grelhas de suporte
Os quatro “braços” oferecem uma 

superfície estável para pousar 
qualquer panela.

Feito com ferro fundido da mais 
alta qualidade. 

Componentes dos 
queimadores 

Disponível em alumínio, latão 
(foto) e negro.

Anel em silicone
Sela hermeticamente a humidade e a 

gordura, evitando infiltrações.

Escudo térmico
Difunde o calor. 

Atua também como 
escudo térmico. 

Queimador médio

Queimador pequeno

Queimador dupla coroa

Potência mínima:     0,2 kW
Potência máxima:    5 kW
Diâmetro:     ø270 mm
Ignição automática:
Proteção de chama:

Potência mínima:     0,3 kW
Potência máxima:    3 kW
Diâmetro:     ø230 mm
Ignição automática:
Proteção de chama:

Potência mínima:     0,3 kW
Potência máxima:    2 kW
Diâmetro:     ø230 mm
Ignição automática:
Proteção de chama:

Do pequeno ao duplo 
Os queimadores

3938



Queimador dupla coroa: 
um queimador, um 
comando 
O queimador de dupla coroa combinado com Wok é único: 
Chama alta para fritar, mas também uma chama branda para 
outros cozinhados, tudo num só queimador. Use apenas a parte 
interior, para lume brando ou ambas as partes para cozinhar em 
lume alto. Ambos os anéis controlados com o mesmo comando. 

Queimador apagado Comando aberto a meia posição:  
chama alta 

Comando totalmente aberto: 
chama baixa 

Os queimadores
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Professional Edition
Queimadores em latão. 
Para os que querem cozinhar 
com estilo. 

Black Edition
Queimadores em latão esmaltado 
negro. Bonitos e refinados. 

Original Edition
Queimadores em alumínio.      
Um clássico desde o primeiro dia. 

Os queimadores. 

Escolha o seu acabamento 
preferido. 

4342
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Os modelos PITT cooking com 
comandos Top Side têm os 
comandos dos queimadores 
instalados sobre a bancada. 

—   Comando em alumínio 
— Design minimalista 
—   Superfície de toque suave  
— Toque sedoso 

Top Side
Os comandos

4746



Front Side
Os modelos PITT cooking com comandos 
Front Side têm os comandos instalados, 
na vertical, na frente da bancada ou do 
armário. 

—    Comando em alumínio 
— Mais espaço na bancada 
— Design ergonómico:  
 otimizado, maior aderência

Os comandos

4948
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O aro Wok PITT oferece a eficácia ideal para os 
seus salteados. Inspirado na técnica chinesa wok, 
o seu desenho garante a máxima estabilidade para 
recipientes de base redonda. A altura, calculada com 
precisão e o arredondamento do aro, garantem uma 
distribuição da chama que aquece o wok da forma 
correta. Um eficiente e poderoso cozinhado em fogo 
alto. 

O aro Wok é desenhado especificamente para utilizar 
com o queimador de dupla coroa combinado.

Acessórios

O Wok perfeito. 
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A panela PITT.
Uma bela e robusta panela holandesa, feita de ferro fundido 
com termómetro incorporado. Extraordinária: a panela é 
feita 100% de ferro reciclado, vindo de carris e pontes 
antigas da Holanda.  

Escolha a temperatura certa para escalfar(65°C), aquecer 
(75°C), refogar (80°C), cozer ou cozinhar a vapor (100°C), 
ou fritar (110°C).

— Fundo extra grosso, distribuição perfeita do calor
—    Compatível com todas as fontes de calor e segura  
 para o forno
— Diâmetro: 28 centímetros 

Homeware

5554



100%
material 
reciclado train rails from

to cookware
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“A panela PITT cooking é o equilíbrio perfeito 
entre a beleza do design e a qualidade de 
topo. O facto de ser feita na Holanda e 
100% composta de materiais reciclados 
torna-a o produto perfeito. Não quero 
nenhuma outra na minha cozinha.” 

 
 —  Sidney Schutte
  2 estrelas Michelin Chef

the perfect balance

5958
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Escolha a sua configuração. 
A PITT cooking oferece uma variedade de 20 configurações 
diferentes.  Todas as opções podem ser combinadas entre si. A 
configuração ideal personalizada para se adequar ao seu estilo 
de cozinhar e ao espaço disponível na sua cozinha. 

Passo 1:  Decidir o número de queimadores que deseja
 
Graças ao generoso espaço disponível entre queimadores, poderá usá-los 
todos ao mesmo tempo a qualquer altura. 

Passo 2:  Escolher a configuração ideal (ou combinadas)
 
Os modelos são compostos por três tamanhos de queimadores: pequeno, 
médio ou queimador de dupla coroa combinado com Wok.

Passo 3: Escolher o material favorito para o queimador  

• Original (queimador de alumínio) 
• Professional (queimador de latão) 
• Black (queimador negro)      

Passo 4:  Selecionar a posição dos comandos 

• Top Side (sobre a bancada) 
• Front Side (na vertical, na frente da bancada ou do móvel) 

Como escolher o modelo ideal? 

Configurações Page 
78

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Akan
1
1x pequeno
300 mm

Altar
1
1x médio
300 mm

Azuma
1
1x dupla coroa 
300 mm

Air
1
1x dupla coroa 
300 mm

Baluran
2
1x médio, 1x Wok duplo  
600 mm

Bennett
2
1x Small, 1x dupla coroa 
600 mm

Baula
2
1x Medium, 1x dupla coroa
600 mm

Bely
2
1x Small, 1x dupla coroa
600 mm

Bromo
2
2x dupla coroa 
700 mm

Page 
80

Page 
82

Page 
84

Page 
86

Page 
88

Page 
90

Page 
92

Page 
94

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel
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Bandai
2
1x pequeno, 1x médio
500 mm

Cima
 3
1x Small,1x Medium,1x dupla coroa 

     Capital
     3
1x Small, 1x Medium, 1x dupla coroa  
     600 mm

Cusin
3
1x Medium, 2x dupla coroa 
900 mm

Colo
3
1x Small, 2x dupla coroa 
900 mm

Page 
118

Only available with 
Front Side knobs

Page 
96

Page 
98

Pag. 
100

Page 
102

Drum
4
1x Small, 1x Medium, 2x dupla coroa 
1200 mm

Page 
106

Danau
4
1x Small, 1x Medium, 2x dupla coroa 
1200 mm

Page 
104

Elbrus
5
2x Small, 2x Medium, 1x dupla coroa
900 mm

Enep
5
2x Small, 2x Medium, 1x dupla coroa 
900 mm

Ebeko
5
2x Small, 2x Medium, 1x dupla coroa
900 mm

Foessa
6
2x Small, 2x Medium, 2x dupla coroa 
1200 mm

• Todos os modelos estão disponíveis em Original, 
Professional ou Black com comandos Top Side ou 
Front Side. 

• Todos os modelos 
podem ser combinados 
entre si. 

• Cada queimador de 
dupla coroa combinado 
com Wok é fornecido 
com um aro.  

Nota: 
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Dempo
4
1x Small, 1x Medium, 2x dupla coroa 
900 mm

Page 
108

Page 
110

Page 
112

Page 
114

Page 
116

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel

Modelo 
Número de queimadores
Tipo de queimador
Min. largura do móvel
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70

Nós na PITT cooking temos 
muito orgulho em ser parte 
de um sonho. 

Do que são 
feitos os 
sonhos. 

Inspiration
Nas páginas das redes sociais 
PITT cooking irá encontrar 
fantásticos exemplos que 
foram partilhados de 
instalações feitas com muito 
orgulho. Inspire-se! 

instagram.com/pittcooking

facebook.com/pittcooking

pinterest.com/pittcooking

7170



Tem alguma questão ou precisa de mais informações 
sobre o nosso material? Contacte-nos. Estamos aqui 
para o ajudar! 

info@scalicozinhas.pt

+351 243 049 220

+351 932 660 664 

+351 935 156 621 

www.pittcooking.com

PITT cooking Portugal
Rua Brigadeiro Lino Dias Valente, 49,4º esq
2005-172 Santarém
Portugal 

Para dúvidas ou
aconselhamento. 
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1 burner

1 burner

1 burner

1 burner

2 burners

2 burners

2 burners

2 burners

2 burners

3 burners

3 burners

3 burners
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4 burners

4 burners

4 burners

5 burners

5 burners

5 burners

6 burners

2 burners

Accessories

Homeware

Accessories
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Akan 
Top Side

Modelo Akan (Top Side)

Potência 1x 2 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 213 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel 300 mm

Min. profundidade da 
bancada 600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Akan Top Side

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localização em cima, esquerda 

Te
ch
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. Akan 
Front Side

Modelo Akan (Front Side)

Potência 1x 2 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 213 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel 300 mm

Min. profundidade da 
bancada 650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás Natural Gas / LPG (Propane)

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Akan Front Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

8180



Altar 
Top Side

Modelo Altar (Top Side)

Potência 1x 3 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 213 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel 300 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Altar Top Side

Te
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ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code localizado 
acima, à esquerda

Altar 
Front Side

Modelo Altar (Front Side)

Potência 1x 3 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 213 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel 300 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo  | Altar Front Side

Te
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.

Documentação técnica completa disponível via QR-code localizado 
acima, à esquerda

8382



Azuma 
Top Side

Modelo Azuma (Top Side)

Potência 1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 213 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel 300 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás  Natural /LPG (Propano)

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Azuma Top Side
Documentação técnica completa disponível via QR-code 

localizado acima, à esquerda
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. Azuma 
Front Side

Modelo Azuma (Front Side)

Potência 1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 213 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel 300 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás  Natural /LPG (Propano)

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Azuma Front Side

Te
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.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda
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Air 
Top Side

Modelo Air (Top Side)

Potência 1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 213 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel 300 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Air Top Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

Air 
Front Side

Modelo Air (Front Side)

Potência 1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 213 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel 300 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Air Front Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

8786



Baluran 
Top Side

Modelo Baluran (Top Side)

Potência 1x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 533 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel 600 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Baluran Top Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

Baluran 
Front Side

Modelo Baluran (Front Side)

Potência 1x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 533 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel 600 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Baluran Front Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

8988



Bennett 
Top Side

Modelo Bennett (Top Side)

Potência 1x 2 kW, 1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 533 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel 600 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Bennett Top Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

Bennett 
Front Side

Modelo Bennett (Front Side)

Potência 1x 2 kW, 1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 533 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel 600 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Bennett Front Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

9190



Baula 
Top Side

Modelo Baula (Top Side)

Potência 1x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 403 L: 533 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes )

Min. largura do móvel  600 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Baula Top Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

Baula 
Front Side

Vista topo | Baula Front Side
Modelo Baula (Front Side)

Potência 1x 3 kW, 1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 403 L: 533 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes )

Min. largura do móvel  600 mm

Min. profundidade da 
bancada

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

9392



Bely 
Top Side

Modelo Bely (Top Side)

Potência 1x 2 kW, 1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 403 L: 533 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  600 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Bely Top Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

Bely 
Front Side

Vista topo | Bely Front Side
Modelo Bely (Front Side)

Potência 1x 2 kW, 1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 403 L: 533 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  600 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

9594



Bromo 
Top Side

Vista topo | Bromo Top Side
Modelo Bromo (Top Side)

Potência 2x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 653 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  700 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

Bromo 
Front Side

Vista topo | Bromo Front Side
Modelo Bromo (Front Side)

Potência 2x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 653 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incl. supports)

Min. largura do móvel  700 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code locali-
zado acima, à esquerda

9796



Cima 
Top Side

Modelo Cima (Top Side)

Potência
1x 2 kW, 1x 3 kW, 
1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 533 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  600 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Cima Top Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

Cima 
Front Side

Modelo Cima (Front Side)

Potência
1x 2 kW, 1x 3 kW, 
1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 533 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  600 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Cima Front Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

9998



Capital 
Top Side

Modelo Capital (Top Side)

Potência
1x 2 kW, 1x 3 kW, 
1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 533 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  600 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Capital Top Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

Capital 
Front Side

Modelo Capital (Front Side)

Potência
1x 2 kW, 1x 3 kW,
1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 533 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  600 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Capital Front Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code locali-
zado acima, à esquerda
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Cusin 
Top Side

Modelo Cusin (Top Side)

Potência 1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 403 L: 853 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  900 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Cusin Top Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code locali-
zado acima, à esquerda

Cusin 
Front Side

Modelo Cusin (Front Side)

Potência 1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 403 L: 853 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  900 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Cusin Front Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code locali-
zado acima, à esquerda
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Colo 
Top Side

Modelo Colo (Top Side)

Potência 1x 2 kW, 2x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 853 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  900 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo   | Colo Top Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

Colo 
Front Side

Modelo Colo (Front Side)

Potência 1x 2 kW, 2x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 853 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  900 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da 
bancada

4 - 25 mm

Gás Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo   | Colo Front Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

105104



Danau 
Top Side

Modelo Danau (Top Side)

Potência
1x 2 kW, 1x 3 kW, 
2x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 403 L: 1157 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel 1200 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Danau Top Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code localizado 
acima, à esquerda

Danau 
Front Side

Vista topo | Danau Front Side

Modelo Danau (Front Side)

Potência
1x 2 kW, 1x 3 kW, 
2x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 403 L: 1157 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel 1200 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code localizado 
acima, à esquerda
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Drum 
Top Side

Modelo Drum (Top Side)

Potência
1x 2 kW, 1x 3 kW, 
2x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 1157 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel 1200 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Drum Top Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code 
localizado acima, à esquerda

Drum 
Front Side

Vista topo | Drum Front Side

Modelo Drum (Front Side)

Potência
1x 2 kW, 1x 3 kW, 
2x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 1157 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel 1200 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code localizado 
acima, à esquerda
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Dempo 
Top Side

Modelo Dempo (Top Side)

Potência
1x 2 kW, 1x 3 kW, 
2x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 853 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  900 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Dempo Top Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code localizado 
acima, à esquerda

Dempo 
Front Side

Modelo Dempo (Front Side)

Potência
1x 2 kW, 1x 3 kW, 
2x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 853 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  900 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Dempo Front Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code localizado 
acima, à esquerda
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Elbrus 
Top Side

Vista topo | Elbrus Top Side

Modelo Elbrus (Top Side)

Potência
2x 2 kW, 2x 3 kW, 
1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 853 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel   900 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code localizado 
acima, à esquerda

Elbrus 
Front Side

Modelo Elbrus (Front Side)

Potência
2x 2 kW, 2x 3 kW, 
1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 853 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel   900 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás   Natural Gas / LPG (Propane)

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Elbrus Front Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code localizado 
acima, à esquerda
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Enep 
Top Side

Vista topo | Enep Top Side

Modelo Enep (Top Side)

Potência
2x 2 kW, 2x 3 kW, 
1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 853 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  900 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada  4 - 35 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code localizado 
acima, à esquerda

Enep 
Front Side

Vista topo | Enep Front Side
Modelo Enep (Front Side)

Potência
2x 2 kW, 2x 3 kW, 
1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 853 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  900 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada  4 - 25 mm

Gás Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code localiza-
do acima, à esquerda

115114



Ebeko 
Top Side

Vista topo | Ebeko Top Side

Modelo Ebeko (Top Side)

Potência
2x 2 kW, 2x 3 kW, 
1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 853 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  900 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code localizado 
acima, à esquerda

Ebeko 
Front Side

Vista topo | Ebeko Front Side
Modelo Ebeko (Front Side)

Potência
2x 2 kW, 2x 3 kW, 
1x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 853 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  900 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás   Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code localizado 
acima, à esquerda
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Foessa 
Top Side

Vista topo | Foessa Top Side

Modelo Foessa (Top Side)

Potência
2x 2 kW, 2x 3 kW, 
2x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 1157 A: 89 mm

Altura total 119 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  1200 mm

Min. profundidade da 
bancada 

600 mm

Espessura da bancada 4 - 35 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code localizado 
acima, à esquerda

Foessa 
Front Side

Modelo Foessa (Front Side)

Potência
2x 2 kW, 2x 3 kW, 
2x 0,2-5 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 1157 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel  1200 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás   Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo | Foessa Front Side

Te
ch

ni
ca

l d
oc

.

Documentação técnica completa disponível via QR-code localizado 
acima, à esquerda

119118



Bandai 
Front Side

Modelo Bandai (Front Side)

Potência 1x 2 kW, 1x 3 kW

Medidas por unidade C: 503 L: 433 A: 134 mm

Altura total 164 mm (incluindo suportes)

Min. largura do móvel 600 mm

Min. profundidade da 
bancada 

650 mm

Espessura da bancada 4 - 25 mm

Gás  Natural /LPG (Propano) 

Acabamento Original

Professional

Black

Vista topo  | Bandai Front Side

Only available in Front Side
Te

ch
ni

ca
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.

Documentação técnica completa disponível via QR-code localizado 
acima, à esquerda

Aro Wok

Feito de ferro fundido

Diâmetro ø248 mm

Altura  51,1 mm 

Feito de ferro fundido reciclado 

Diâmetro ø280 mm

Panela PITT 

Incluído em todos os modelos com1 
ou mais queimadores de dupla coroa 
combinado com Wok

Com termómetro embutido. Também 
compatível com outras fontes de calor e 
uso no forno.

Barras de 
suporte
1 set incluído em cada modelo.

Feito com aço revestido

Comprimento 1168 mm

Altura  30 mm

1168 mm
30 mm

121120



O módulo PITT cooking: top side
O sistema PITT cooking 

Número Informação   Página

1 Queimador dupla coroa combinado com Wok  126

2 Queimador médio 122-125

3 Queimador pequeno                                122-125

4 Difusor de calor Ver instruções de instalação com início na 
página 145

5 Comandos de controlo
Também podem ser instalados na frente 
(vertical) da bancada 

128-129

6 Aro Wok                                       127

42

5

1

6

Example model: Dempo

3

O módulo PITT cooking: parte inferior
O sistema PITT cooking 

Número       Informação    Página

1 Conexão de gás              131

2 Conexão elétrica       131

1 2

Example model: Dempo

123122



Queimador pequeno (2 kW) 

Tipo de queimador     Potência mínima Potência máxima     Diâmetro       Material
Queimador pequeno 0,3 kW 2 kW ø230 mm Original

Professional
Black

Queimador médio               0,3 kW 3 kW ø230 mm Original
Professional
Black

Queimador dupla 
coroa combinado com 
Wok

0,2 kW 5 kW ø270 mm Original
Professional
Black

Queimador médio (3 kW) Queimador dupla coroa combinado 
com Wok (0,2-5 kW)

— Três tipos de queimadores:  pequeno, médio, dupla coroa combinado com Wok

Os queimadores
O sistema PITT cooking 

Os queimadores
O Sistema PITT cooking 

Número              Informação          Material

1 Grelhas                                 Ferro fundido esmaltado

2 Cabeça do 
queimador (tampa)                 

Ferro fundido esmaltado

3 Cabeça do 
queimador (aro)                     

Ferro fundido esmaltado

4 Distribuidor de 
chama

Alumínio, (Original), Latão, 
(Professional Black)

Número         Informação           Material

5 Parafusos                 Aço inoxidável

6 Escudo de 
calor                           

Ferro fundido

7 Aro de 
silicone                          

Silicone

1

2

3

4

5

6

7
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— O que torna o queimador PITT cooking eficiente?
Para produzir uma chama eficiente é essencial que a proporção correta entre a mistura 
de gás e oxigénio seja atingida.  A chama corretamente calibrada, a pressão do gás e a 
sua composição produzem uma perfeita chama azul. Como isso é conseguido?

1. Calibração e cálculo
• Na PITT cooking a relação entre o fluxo de ar e a alimentação de gás foi precisamente 

calculada e aplicada durante o processo de design do produto:  as várias (técnicas) 
partes do sistema de cozinha são ajustadas entre elas com base nesses cálculos.

• O sistema PITT cooking realiza uma passagem precisa de gás, pelos orifícios de 
acordo como tipo de gás e a pressão certa.

2. Entrada do fluxo de ar
O eficiente fornecimento de oxigénio:
• A entrada de ar é diferente de outros queimadores, é direta, desde a parte superior 

do queimador, desta forma não há resistência, nem perda de fornecimento de ar. Isto 
resulta num uso de gás muito baixo, pelo queimador.

• As grelhas promovem ainda mais o fornecimento de ar ideal para o queimador. 

3. Testes
Durante o processo de produção interno, cada queimador é testado quanto ao 
funcionamento e eficiência ideais, com cada tipo de gás e a pressão aplicável a cada 
um.

Função do queimador
O sistema PITT cooking 

Função do queimador
O sistema PITT cooking 

1

2

3

1

O fluxo de gás é ativado. O 
gás mistura-se com o oxigénio.

2

A mistura gás-oxigénio é 
forçada para cima.

3

A mistura gás-oxigénio acende 
e sai da cabeça do queimador.
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Alimentação de gás

Queimador dupla coroa combinado com Wok
O sistema PITT cooking 

Comando na posição 
fechado:

Fornecimento de 
gás fechado. 

Comando aberto a meia posição:
Fornecimento de gás totalmente 

aberto.
Ambos os anéis estão ativos.

Comando totalmente aberto:
Fornecimento de gás 
parcialmente aberto. 

Apenas o anel menor está ativo.

— Como funciona o Queimador de dupla coroa combinado com Wok

O queimador de dupla coroa combinado com Wok é controlado por um único comando:
• Abrindo o comando a meia posição o fornecimento de gás irá para ambos os anéis: 

para o anel exterior(maior) e para o anel interior (menor). Ambos acendem originando 
uma chama forte e alta.

• Abrindo totalmente o comando o fornecimento de gás será apenas para o anel 
interior (menor). Uma menor e suave chama.

Aro Wok
O sistema PITT Cooking 

Importante

• O Aro Wok PITT cooking é um acessório desmontável, projetado especificamente 
para uso em queimadores PITT com recipientes com base arredondada.

• O Aro Wok PITT cooking está incluído com todos os modelos que tenham um 
ou mais queimadores de dupla coroa combinado com Wok.

• A técnica chinesa de cozinhar 
Wok é a base para o design.

• Os três braços oferecem uma 
base estável para a base 
arredondada das suas panelas.

• A altura e arredondamento, 
precisamente calculados, do 
aro faz com que as chamas 
atinjam a panela com o preciso 
controlo e no sítio certo.

• O aro wok é desenhado para 
o uso nos queimadores dupla 
coroa combinado com Wok 
PITT cooking.

— Design e função 
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Para cada módulo PITT cooking pode selecionar um de dois diferentes locais para os 
comandos:

 •  Colocação Top Side: comandos sobre a bancada

 •  Front Side operation: comandos na frente (vertical) da bancada

— Módulo com colocação Top Side — Módulo com colocação Front Side 

Example model: Dempo Professional, Front Side

Importante

A integração na bancada dos modelos PITT Top Side difere em vários aspetos dos 
modelos PITT Front Side.  Estes são:

    •  Dimensões/medidas de construção: Ver página 132 (Top Side) e página 136  

 (Front Side)

    •  Instalação: Ver página 145 (Top Side) e página 148 ( Front Side)

    •  Como encomendar: Ver página 155

Os comandos: colocação
O Sistema PITT cooking 

Example model: Dempo Professional, Top Side

Os comandos: dimensões
O sistema PITT cooking 

— Dimensões dos comandos Top Side 

— Dimensões dos comandos Front Side

Vista 3D do comando Top Side Vista frontal dos comandos Top 
Side 

Vista de topo dos comandos Top 
Side 

Vista 3D do comando Front Side Vista frontal dos comandos Front 
Side 

Vista de topo dos comandos Front 
Side 
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Requisitos da bancada

Adequados:

   Compact Board 
   Quartz Composito 
   Fénix NTM
   Betão
   Vidro
   Pedra natural (ex. Granito, mármore)
   Aço inoxidável
   Ceramica

Preparação

— Quais os materiais adequados para uma instalação segura dos módulos Pitt  
    Cooking?

Tampos em HPL  (High 
Pressure Laminate)
Madeira
Solid Surface

Inadequados

Importante
• Atenção: Os requisitos da bancada para os modelos PITT cooking com 

comandos Top Side (ver página 133 para medidas de construção) difere para 
os modelos com comandos Front side (para medidas de construção ver página 
136). Encontrará mais informação sobre os cortes da bancada com início na 
página 137.

Tipos de gás admitidos Gás natural 
LPG (Propano)

Tipo de conexão 1/2” rosca externa

Voltagem  220-11oV (padrão)
1,5V (por pedido)

Comprimento 
do fio   

150 cm

Ignição automática

Proteção de chama (thermo couple)

Requisitos para conexão Gás e Eletricidade
Preparação

— Posicionamento das conexões de gás e eletricidade

— Gás — Eletricidade

— Ignição por faísca e proteção de chama

Importante
• A válvula de corte e a ligação da parede devem ficar com fácil acesso.
• Instalação e conexão devem cumprir toda a legislação nacional. Deve prestar-

se muita atenção aos requisitos de ventilação.

Conexão de gás Ligações 
elétricas 
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Medidas de construção: Top Side
Preparação

— Dimensões para instalação para modelos Top Side (medidas em mm)

Min. 47 Min.
150

Min. 50

Min. 600

Min. 4
Max. 35

1 Espessura mínima do material da bancada (sólido) 4 mm

Espessura mínima do material da bancada (sólido)
Quartz Compósito, Compact board e pedra natural

10 mm

1 Espessura máxima do material da bancada (sólido) 35 mm

2 Mínimo espaço 50 mm

3 Profundidade mínima da bancada 600 mm

4 Distância mínima dos lados da bancada 150 mm

5 Distância mínima da parte de trás da bancada 47 mm

2

1

4

3

5

Medidas de construção: Top Side
Preparação

 Barras de suporte

89

    119

Min.
450

Min.
650

Min. 600

89 119

Min. 4
Máx. 35

Min. 50

Barras de suporte

— Medidas de construção para modelos Top Side (medidas em mm)

3

2

1
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— Medidas de construção para modelos Front Side (dimensões em mm)

Min. 150

75 mm

Min. 650

Min. 4
Max. 25

Min. 72

Medidas de construção: Front Side
Preparação

min. 50
max. 100

Comandos Front Side são compatíveis com instalação 
vertical na frente da bancada ou no painel frontal do 
armário de cozinha.

1 Espessura mínima do material de bancada (sólido) 4 mm

Espessura mínima do material de bancada sólido
Quartz Composite, compact board e pedra natural 10 mm

10 mm

1 Espessura máxima da bancada (sólido) 25 mm

2 Distância fixa        75 mm

3 Profundidade mínima da bancada 650 mm

4 Distância mínima dos lados da bancada 150 mm

5 Distância mínima da parte de trás da bancada 72 mm

6
Centro do comando de controlo, com referência à parte superior 
da bancada   

Min. 50
Max. 100 mm

5

3 4

1

2

6

Medidas de construção: Front Side
Preparação

Min. 4
Max. 25

75 (fixed)

25

— Medidas de construção para modelos Front Side (dimensões em mm)

2

75 (fixed)
Min. 50

Max. 100

75 (fixed)Size X: ?

 Opção A
O comando é colocado na 
parte frontal (vertical) da 

bancada.

Opção B
O comando é colocado na 
parte frontal do armário de 

cozinha.

Opção C*
O comando é colocado 
num painel de cozinha 

embutido.

Template de dimensões

Te
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Para executar as dimensões corretas deverá usar o template de 
dimensões, quando encomendar um modelo com comandos Front 
Side. Pode fazer download deste template via QR- code links ou via 
website: pittcooking.com/downloads.

2

1

2

Posicionamento do comando (altura)
O posicionamento do comando (altura) pode ser estabelecido durante o processo de 
design do tampo.  Ter em consideração a distância mínima de 50 mm e máxima de 
100 mm da superfície superior da bancada.
*Com esta opção tenha em consideração a medida da saliência da bancada 
(Dimensão X) 
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Medidas de instalação: Front Side
Preparação

— Medidas de instalação para modelos Front Side (medidas em mm)

Barras de suporte

134

    164

Min.
450

Min.
650

Min. 650

134 164

Barras de suporte

3

Cortes
Preparação

— Atenção

Padrões de corte 

• O interior dos cortes deve ser liso e plano e deve ser cuidadosamente lixado (fig. A1).  
Irregularidades podem causar quebras ou fissuras (fig. A2).

Fig. A1 Fig. A2

!

 Os cortes na bancada devem ser feitos utilizando o padrão de corte para o modelo 
aplicável. Os padrões de corte para todos os modelos podem ser encontrados 
na página 158 em “Downloads”. Também poderá encontrar no website PITT 
cooking: pittcooking.com/assortment (na página do modelo aplicável) ou via  
pittcooking.com/downloads.
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Cortes
Preparação

• Bolear os cortes tanto na borda superior 
como na inferior (1x1 mm) (Fig. A3).  Facet 1x1 mm

Fig. A3

Fig. A4 Fig. A5

• Ligações coladas e/ou juntas de acoplamento nunca devem coincidir com os cortes.  
As juntas devem estar a uma distância mínima de 250 mm de qualquer corte(s)      
(fig. A4 e fig. A5).

!

Construção: checklist
Preparação

Opção A: 1 armário A1. Posicione o módulo PITT no armário.
A2. Instale o modulo PITT de acordo com as 
instruções de instalação e procedimento.

Opção B: 2 armários
B1. Remova a ilharga do móvel e coloque o módulo 
PITT no armário.

B2. Instale o módulo PITT de acordo com as 
instruções de instalação e procedimentos, volte a 
instalar a ilharga.

Opção C: 2 armários C1. Posicione dois módulos individuais PITT em dois 
armários.

C1.2.Instale os dois módulos PITT de acordo com as 
instruções de instalação e procedimento.

Top Side: 150 mm
Front Side: 200 mm 

* Top Side: 89 mm - altura da bancada 
   Front Side: 134 mm - altura da bancada 

C2.1. Coloque o modulo no armário e manobre-o 
através do corte sob a bancada. 
ATENÇÃO:  Tenha muita atenção à altura dos recortes:  
min. 150 mm Top Side/200 mm Parte frontal da parte 
inferior da bancada!

C2.2. Instale o modulo PITT de acordo com as 
instruções de instalação e procedimento e coloque 
o divisor.
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Construção: checklist
Preparação

Option A:
O modulo é instalado dentro de um único 
armário. Ter em atenção a posição correta do 
par das barras de suporte.

Option B:
O módulo é instalado sobre a junção dos dois 
armários.  Proporcionando um corpo central.

Option C1:
O modulo é instalado sobre a junção dos dois 
armários.  Combine dois módulos individuais 
PITT cada um deles encaixa num armário.

Option C2:
O modulo é instalado por cima da junção dos 
dois armários. Fornece uma divisória removível 
que está de acordo com as alturas mínimas 
corretas.

A3. Instale o par de barras de suporte PITT cooking 
de acordo com as instruções.

B3. Instalar os dois pares de barras de suporte PITT 
cooking de acordo com as instruções.

C1.3. Instalar os dois pares de barras de suporte 
PITT cooking de acordo com as instruções.

C2.3. Instale as barras de suporte PITT de acordo 
com as instruções.

Instalação: instruções
Instalação

Importante!

• É essencial assegurar que o Módulo PITT é removível caso seja necessário 
algum serviço técnico. A fim de verificar se um modulo atende aos requisitos 
de construção estabelecidos, consulte a lista de verificação de construção na 
página 143.

• A fim de evitar que a bancada se danifique é imprescindível apoiá-la instalando 
as barras de suporte fornecidas. Instruções para instalação das barras de 
suporte podem ser encontradas na página 151. 

• A parte inferior da bancada deve ser totalmente lisa para que o contacto entre 
o difusor de calor e a bancada seja ininterrupto. 

• Atenção: para modelos com comandos Top Side (página 145) as instruções de 
instalação diferem das de modelos com comandos Front Side (página 148).
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2

3

1
3

1

2

3. Visão geral dos parafusos de montagem. 
Estão separados em 3 grupos e serão usados 
posteriormente nas instruções.

Instalação de um módulo Top Side
Instalação

4. Desaparafuse todos os parafusos de 
montagem aproximadamente 3mm acima da 
superfície da unidade. Em seguida coloque o 
difusor de calor na unidade.

!

!

Para proteger a garantia e assegurar o funcionamento adequado da unidade de 
cozinha é essencial seguir e executar precisamente as instruções de instalação.!

Abaixo encontrará um guia passo a passo para a instalação de módulos de cozinha 
PITT cooking com comandos Top Side.

5. Coloque os refletores térmicos nas aberturas 
adequadas e cuidadosamente posicione a uni-
dade sob a bancada. Verifique se o conector 
de calor está corretamente colocado.

6. Verifique se os refletores térmicos estão 
centrados nos cortes.  Atenção: caso não se 
verifique os refletores térmicos não funcio-
narão corretamente.

2. Pressione cuidadosamente o anel de 
vedação sobre a borda do escudo térmico. 
Verificar se o anel está selado completamente 
e uniformemente. 

1. Visão geral de todas as partes.
10. Atenção:  não remova ainda a fita adesiva 
na parte inferior do disco de montagem do 
comando

8. As blindagens térmicas dos queimadores 
de 2kW e dos de 3kW são fixadas com dois 
parafusos e só podem ser fixadas desta forma.

!

1

!
5-7mm

15. Pare de apertar se a parte inferior do botão 
de comando descer em direção aos discos de 
montagem. Os comandos devem permanecer 
5-7 mm acima dos discos de montagem.

11. Deslize cuidadosamente a unidade para a 
posição: certifique-se que as hastes da válvula 
de gás do queimador estão centralizadas 
dentro dos cortes da bancada.

7. Posicione os protetores térmicos, com os 
anéis de vedação colocados (passo 2), sobre 
os queimadores e aperte-os com os parafusos 
fornecidos.

9. Com o queimador dupla coroa combinado com 
Wok certifique-se de que a abertura em forma de 
V está alinhada com o eixo do queimador. Fixe o 
escudo térmico com os três parafusos fornecidos.

12. Pressione os comandos de controlo firmemente 
nas hastes da válvula, com as marcações voltadas 
para a frente. Pressione o botão e verifique se este 
volta à posição de repouso.

13. Quando colocado corretamente, há um 
pequeno espaço visível entre o botão e a 
extremidade superior do disco de montagem 
do comando de controlo.

14.  Aperte os parafusos de montagem do 
grupo 1 (ver passo 3).  Isto mantem o difusor 
de calor contra a bancada
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19. Verifique se o difusor de calor está em 
contacto total e ininterrupto com a bancada 
e posicione as barras de suporte de forma a 
evitar tensão na bancada.  Ver página 155.

!
2

!
3

18. Conecte a unidade às fontes de gás e 
eletricidade e acenda os queimadores.  Se a 
chama morrer após a ignição, os comandos 
têm de ser reajustados (step 14).

!

21. Verifique se os botões giram suavemente 
e se voltam à posição inicial após serem 
pressionados. Se necessário, remova 
cuidadosamente o disco e volte a colocar.

— Downloads
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20. Remova a fita adesiva sob o disco de 
montagem do comando de controlo. Pressione 
o comando e o disco como uma unidade, na 
haste da válvula de gás de forma que fiquem 
centralizados e alinhados.

17. Aperte os parafusos do meio com os dedos 
(grupo 3, ver passo 3). Verifique se o difusor 
de calor está totalmente em contacto com a 
bancada.

16. Aperte os parafusos de montagem traseiros 
com os dedos (grupo 2, ver passo 3). Verifique 
se o difusor de calor está totalmente em 
contacto com a bancada.

Instalação do módulo Front Side

Abaixo encontrará a guia passo a passo para a instalação da unidade PITT cooking 
com comandos Front Side.

S

S

S S

S

S

!

Instalação

!

Para proteger a garantia e assegurar o funcionamento adequado da unidade de 
cozinha é essencial seguir e executar precisamente as instruções de instalação.!

3. Visão geral dos parafusos de montagem. 
Eles estão separados em 3 grupos e serão 
usados posteriormente nas instruções.

5. Coloque os refletores térmicos nas aberturas 
adequadas e cuidadosamente posicione 
a unidade sob a bancada. Verifique se o 
conector de calor está corretamente colocado.

6. Verifique se os refletores térmicos estão 
centrados nos cortes.  Atenção: caso não 
se verifique os refletores térmicos não 
funcionarão corretamente.

4. Desaparafuse todos os parafusos de 
montagem aproximadamente 3mm acima da 
superfície da unidade. Em seguida coloque o 
difusor de calor na unidade.

1. Visão geral de todas as partes. 2. Pressione cuidadosamente o anel de 
vedação sobre a borda do escudo térmico. 
Verifique se o anel está selado completamente 
e uniformemente
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10. Atenção: não remova ainda a fita adesiva 
na parte inferior do disco de montagem do 
comando.

75 mm
!

!

! 75 mm

11.  Deslize cuidadosamente a unidade para a po-
sição: certifique-se que as hastes da válvula de gás 
do queimador estão centralizadas dentro dos cortes 
da bancada ou no painel do armário.

14. Verifique novamente a medida da distância entre 
a parte frontal da unidade do queimador e a moldura 
da bancada ou painel frontal superior do armário. 
Esta medida deve ser de 75 mm.

13.  Hastes da válvula de gás corretamente 
centradas.

12. Aperte todos os parafusos de trás para a 
frente até que as hastes da válvula estejam 
centralizadas nos cortes. Verifique se todos os 
parafusos foram apertados.

7. Posicione os protetores térmicos, com os 
anéis de vedação colocados (step 2), sobre os 
queimadores e aparafuse-os com os parafusos 
fornecidos.

8. Com o queimador de dupla coroa combinado com 
Wok certifique-se de que a abertura em forma de 
V está alinhada com o eixo do queimador. Fixe o 
escudo térmico com os três parafusos fornecidos.

9. Meça a distância entre a frente do 
queimador e a moldura da bancada ou o 
painel frontal superior do móvel. A distância 
deverá ser 75 mm.

15. Remova a fita adesiva do disco de 
montagem do botão de comando. Pressione 
o botão e o disco de montagem juntos, como 
uma unidade, sobre a haste da válvula de gás 
de forma que fique centralizado e alinhado.

!

13-15mm

!

17. Verifique se os botões giram suavemente e 
voltam depois de pressionados. Se necessário, 
remova cuidadosamente o disco de montagem 
e fixe-o novamente.

18. Conecte a unidade ao abastecimento de 
gás e eletricidade e acenda os queimadores. 
No caso de a chama morrer após a ignição os 
botões devem ser reajustados (passo 9).

— Downloads
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16. Verifique se o comando sobressai o 
suficiente. Os comandos devem ficar 13-15 mm 
além dos discos de montagem.

19. Apoie o queimador com o conjunto de 
barras de suporte duplo PITT cooking (ver 
página 155).

20. Verifique se o difusor de calor está em 
contacto ininterrupto com a totalidade da 
bancada.

21. A unidade está agora pronta para usar.
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*

*

* Minimum distance of 80 mm

4. Posicione a barra de suporte de forma que 
os parafusos de fixação, a conexão de gás e a 
elétrica fiquem livres e acessíveis.

Instalação da barra de suporte
Instalação

Todos os módulos PITT cooking devem ser suportados por um conjunto de barras de 
suporte que é consistido por duas barras. Estas barras são fornecidas com todos os 
módulos.

1. Determine as medidas do armário e 
corte a barra de suporte no tamanho certo.  
ATENÇÃO: O comprimento adequado da 
barra de suporte = à dimensão interior do 
armário menos 4 mm.

2. Coloque os suportes de montagem nas 
extremidades da parte serrada para medir a 
barra de suporte.

3. Coloque a barra de suporte no móvel e 
posicione-a contra a parte inferior da unidade 
do queimador PITT cooking. 
TENHA CUIDADO COM O POSICIONAMENTO, 
VER PASSO 4!

Lista de equipamento: • Fita métrica retrátil de metal
• Chave Phillips   
• Serra

5. Empurre, firmemente, a barra de suporte contra a 
parte inferior da unidade do queimador PITT cooking 
e aperte os dois parafusos inferiores com os dedos. 
Repita este passo para o outro lado do armário.

6. Empurre, firmemente, a barra de suporte contra a 
parte inferior da unidade de queimador PITT cooking 
e primeiro aperte os dois parafusos superiores 
completamente e em seguida os inferiores.

Trocar bicos de gás
Informação adicional

Importante
• Apenas as válvulas de gás do queimador pequeno (2kW) e do médio (3kW) 

necessitam de reset quando os injetores são trocados. Podem ser identificados 
pela abertura extra ao lado da válvula de gás.  

• Se o tipo de gás se mantem o mesmo mas a pressão mudar (ex. , G20mbar para 
G20-13mbar) apenas o injetores tem de ser alterado.

• Ao fazer alterações, um novo adesivo de especificação de gás deve ser colocado 
sobre o adesivo existente na parte inferior da unidade do queimador.

• Estas indicações estão também disponíveis para download via pittcooking.com/
downloads.

— Lista de materiais

Queimador pequeno (2 kW)

Válvulas de gás

— Visão geral dos queimadores

Queimador médio (3 kW)

Queimador dupla 
coroa (0,2-5 kW)

1

2 3 4

No. Informação

1 Injetores               

2 Chave de tubo 7 
mm

No. Informação

3 Chave de bocas

4 Chave de fendas  

Válvulas de gás

151150



Trocar bicos de gás
Informação adicional

— Queimador pequeno — Queimador médio
— Queimador de dupla coroa 
combinado com Wok

vast

los

vast

los

Tighten

Loosen

Tighten

Loosen

0,2 kW

5 kW

Troca de injetor para queimador 
pequeno: Afrouxe o injetor girando no 
sentido inverso ao do relógio. Instale o 
novo injetor e aperte girando no sentido 
dos ponteiros do relógio.

Troca de injetor para queimador médio: 
Afrouxe o injetor girando no sentido 
inverso ao do relógio. Instale o novo 
injetor e aperte girando no sentido dos 
ponteiros do relógio.

Troca de injetor para queimador de dupla coroa 
combinado com Wok: Afrouxe o orifício girando 
no sentido inverso ao do relógio. Instale o novo 
injetor e aperte girando no sentido dos ponteiros 
do relógio.cio e aperte girando no sentido dos 
ponteiros do relógio.

— Natural Gas (NG, G20, G25)      LPG (LP, G30, G31)

TightenTighten

Aperte completamente o parafuso de montagem da 
válvula de gás no sentido dos ponteiros do relógio.

Queimador de dupla 
coroa combinado 

com Wok(0,2-5 kW)

Queimador pequeno  
(2kW) + Queimador médio 

(3 kW)

— LPG (LP, G30, G31)          Natural Gas (NG, G20, G25)      

OpenOpenOpen

Abra o parafuso de montagem da válvula de gás a 
1/4 de volta.

Queimador de dupla 
coroa combinado 

com Wok(0,2-5 kW)

Queimador pequeno  
(2kW) + Queimador 

médio (3 kW)

Certificações
Certificações

O Sistema de cozinha PITT cooking é oficialmente certificado pelas seguintes 
organizações e/ou selos de aprovação:

• CE (European Union)
• CSA (United States & Canada)
• SAI Global (Australia)
• CC-Gas (China)
• GOST-R (Russia)
• SPRING (Singapore/Asia)

— Certificações
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Encomendas
Como encomendar

Enviar email para info@scalicozinhas.pt com a seguinte informação por ordem:
 1. Nome do modelo
 2. Escolha o material do queimador:  Original, Professional ou Black
 3. Tipo de gás (por defeito será G25/25 Gás Natural)
 4. Referência 

— Como encomendar modelos com comando Top Side 

Enviar email para info@scalicozinhas.pt com a seguinte informação por ordem:

— Como encomendar modelos com comandos Front Side 

Entrega 

• Modelos Top Side: O tempo de entrega PITT cooking é normalmente de 3 
semanas após a confirmação da encomenda.

• Modelos Front Side: O tempo de entrega é PITT cooking é normalmente de 
5-6 semanas após a confirmação do pedido.

• Diferentes prazos de entrega mediante acordo prévio.

1.  Todas as medidas corretas com ajuda da seguinte forma: 
“Template de medidas – comandos Front Side”. Pode fazer 
download via the QR-code ou via pittcooking.com/downloads.
2. Escolha o material do queimador: Original, Professional ou Black
3. Tipo de gás (por defeito será G25/25 Gás Natural)
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Condições gerais e garantia
Condições e garantia

As condições gerais aplicáveis a produtos PITT estão disponíveis 
via QR-code ou via  website:  pittcooking.com/terms-and-conditions 
(Holandês e Inglês).

— Condições gerais

• Os termos de garantia são os seguintes:
 a)  60 meses para produtos PITT para uso doméstico, quando os produtos  
  sejam registados com a PITT cooking, como descrito abaixo.   
 b) 6 meses para produtos PITT usados em ambiente comercial. 
 c) Os termos de garantia não se aplica em produtos PITT instalados no   
  exterior.
• O tempo de garantia inicia-se na data de entrega do produto, fixada no 

comprovativo de compra.
• Para validar os 60 meses de garantia o comprador tem de registar o produto 

online no site PITT cooking. A garantia padrão é de 24 meses, mas simplesmente 
registando o produto online, o consumidor irá usufruir de uma garantia adicional 
de 36 meses, sem custos.

— Garantia

Termos de garantia
Pode encontrar os termos de garantia via QR code ou no website: 
pittcooking.com/downloads > Users > Guarantee.
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Contactos Portugal e Condições de Venda
Contactos e Condições  

PITT cooking Portugal
Rua Brigadeiro Lino Dias Valente, 49, 4º esquerdo
2005-172 Santarém
Portugal

— Informação de contacto
Telefone: +351 243 049 220 
  +351 932 660 664 
  +351 935 156 621 
Geral:  info@scalicozinhas.pt

Preço
Os preços apresentados neste catálogo são preços recomendados de venda sem 
IVA serão válidos até comunicação da Scalicozinhas Lda.

Transporte
A Mercadoria é enviada por transportadora, com portes pagos para pedidos com 
valor mínimo superiores a 150 euros Líquidos.
Pedidos com valor inferior a 150 euros, será cobrado o transporte no valor de 20 
euros acrescidos de IVA.
Para as entregas será sempre considerada a morada constante na ficha de cliente. 
Qualquer outra morada deve ser tratada de forma individual.

Devoluções
Depois de receber a mercadoria no seu armazém, o cliente tem 24 horas (máximo) 
para inspecionar a mercadoria e reclamar qualquer dano ocasionado pelo 
transporte à empresa responsável pelo mesmo.

Condições de Venda
Condições de Venda

Produto instalado
Não se aceitam devoluções de produto que tenha sido instalado.
Não aceitamos devolução de produto sem a embalagem original ou com a mesma em 
mau estado. Qualquer devolução de produto deve ser sempre confirmada por escrito pela 
Scalicozinhas Lda sob pena de não aceitação da mesma.

Em caso de uma instalação de forma diferente da recomendada pela marca PITT cooking a 
Scalicozinhas Lda não se responsabiliza pelas consequências que daí possam advir. Nem dos 
danos causados pela deficiente instalação.
É da responsabilidade do cliente a montagem e ligação dos produtos cumprindo a legislação 
Nacional e Europeia em vigor.

Garantia
PITT cooking oferece 2 anos de garantia para uso não industrial podendo o utilizador final 
beneficiar de uma extensão de garantia até 5 anos, devendo para isso registar o seu produto na 
nossa página web www.pittcooking.com/pt.

Primeiro Pedido
Até ser conseguida cotação de crédito, o 1º pedido deve ser pago na confirmação do mesmo.

Impostos
Aplicam-se todos os impostos legalmente exigidos.

Jurisdição
Em caso de litígio o tribunal competente será exclusivamente a comarca de Santarém.
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Contactos HQ
Contactos

PITT cooking the Netherlands
Damzigt 54
3454 PS De Meern (Utrecht)
The Netherlands

— Informação de contacto
Phone:  +31(0)88 088 70 70   
General:  info@pittcooking.com   
Sales:   sales@pittcooking.com
Finance:  finance@pittcooking.com
Orders:  salesorder@pittcooking.com
Service:  service@pittcooking.com
Export:  export@pittcooking.com
Marketing:  marketing@pittcooking.com

— Informação adicional:
KvK:   30287993
VAT:   NL820896809B01
HS-code:  7321 11

Downloads
Documentação

Documentos Online

Os documentos abaixo também podem ser descarregados no website:
www.pittcooking.com/downloads, secção “For the dealer”.

— Design e preparação
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Desenhos técnicos por modelo
Desenhos técnicos e padrões de corte específicos para cada modelo 
disponíveis para download via na página respetivo no nosso website. Para 
aceder, vá a www.pittcooking.com/assortment. Escolha o modelo que deseja.

— Padrões de cortes
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— Desenhos técnicos
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— Condições gerais e garantia

— Front Side: 
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Downloads
Documentation
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— Changing orifices
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— Installation: Support bar
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— Instalação: Top Side

— Instalação: Front Side
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www.pittcooking.com
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