
PANELAS DE PRESSÃO





ALUMÍNIOS VIEIRA

A ALUMÍNIOS VIEIRA é uma emp resa Portuguesa, que  
concebe e produz Panelas de Pressão  
em aço inoxidável de elevada qualidade, em função 
de cada segmento de mercado. 
 
A lógica subjacente a este posicionamento visa acima 
de tudo a excelência do produto pela via da especialização 
e consequente satisfação dos diferentes consumidores. 
 
Certificada pelo Instituto Português da Qualidade 
segundo a norma NP EN ISO 9001, a ALUMÍNIOS VIEIRA está dotada 
de avançados recursos tecnológicos desde a concepção 
até à produção.   
 
Sempre atenta à excelência do seu p roduto, a ALUMÍNIOS VIEIRA 
continuará a desenvolver esforços no sentido de ga rantir 
a sempre elevada prestação das Panelas de Pressão Evinox, 
mantendo uma dinâmica crescente de desenvolvimento, 
inovação e adaptação ao me rcado.

EVIN OX

Qualidade, Design e preços competitivos determinam 
a proposta de valor da Evinox pela especificidade 
do seu foco e est ratégia de aproximação ao mercado. 
 
Todas as Panelas de Pressão Evinox estão certificadas 
e homolgadas de acordo com as principais normas 
internacionais que regulam a fabricação destes 
produtos, nomeadamente a norma alemã TÜV/GS  
e outras.

Cada Evinox tem uma garantia de 2 anos.

A pedido, disponibilizamos ainda um vasto conjunto 
de acessórios de substituição para todos os modelos.

A marca Evinox é distribuída na maioria dos países arabes, 
africanos e europeus através de uma vasta  
rede especializada de distribuidores independentes 
que asseguram a comercialização dos nossos produtos.





PERFECT. A PANELA DE BAIXA PRESSÃO

• A tampa pode ser aberta a todo o momento em total 
segurança, para provar, temperar, acrescentar ou mexer

• Saudável, preserva a qualidade nutricional dos alimentos
• Ecológico, poupa até 50% em energía



PERFECT
Panela multifuncional de baixa  pressão, 
pensada para a cozinha de todos os dias.  
Rápida a cozinhar, a tampa de vidro pode ser  
aberta a qualquer momento em total segurança .

VANTAGENS

• Cozinha rápidamente os alimentos, em virtude da sua tampa 
de vidro hermética de elevado rendimento térmico - tecnologia 
patenteada

• Tampa de vidro resistente à ruptura. Permite visualizar a evolução 
do cozinhado e pode ser aberta a qualquer momento em total 
segurança, devido ao seu inovador sistema de válvulas

• Fácil de utilizar, abre-se e fecha-se com apenas uma mão

• Não transborda, não suja, poupa energia

• Cozinha os alimentos preservando as vitaminas e os minerais

• Tecnologia inteligente, qualidade superior, design excepcional

CARACTERÍSTICAS

• Corpo em aço inox 18/10

• Sistema de abertura e fecho, por maxilas

• Fundo térmico difusor de 5 mm de espessura

• Compatível com todas as fontes de calor, incluindo indução

• Diâmetro: 24cm

• Capacidade: 6L

• Disponível em três cores. Torna a PERFECT atraente 
em qualquer cozinha



 
GAMA DE CORES

PELO PRAZER 
DE COZINHAR



PRATIK

L 4 6
Ø cm 22 22
H cm 11,8 16,2

6L

PANELAS DE PRESSÃO

• Corpo e tampa em aço inox 18/10

• Sistema de abertura e fecho, tipo baioneta

• Cinco sistemas de segurança independentes 
para prevenir uma sobre-pressurização

• Válvula de sinalização com três níveis de cozedura:
 Nível 1 - baixa pressão 109ºC
 Nível 2 - média pressão 115ºC
 Nível 3 - alta pressão 119ºC

• Fundo térmico difusor de 5 mm de espessura

• Compatível com todas as fontes de calor, incluindo indução

• Cesto e suporte opcionais





PRATIK SET-DUO

L 4 6
Ø cm 22 22
H cm 11,8 16,2

6+4L

Composto por dois corpos de diferentes capacidades 
e de duas tampas, uma de pressão e outra de vidro. 
Esta inteligente combinação permite utilizar indistintamente 
as duas tampas nos dois corpos, sendo assim possível 
utilizá-las como Panela de Pressão ou como Panela Normal.

CONJUNTO DE PANELAS DE PRESSÃO COM TAMPAS PERMUTÁVEIS

• Corpo e tampa em aço inox 18/10

• Sistema de abertura e fecho, tipo baioneta

• Cinco sistemas de segurança independentes 
para prevenir uma sobre-pressurização

• Válvula de sinalização com três níveis de cozedura:
 Nível 1 - baixa pressão 109ºC
 Nível 2 - média pressão 115ºC
 Nível 3 - alta pressão 119ºC

• Fundo térmico difusor de 5 mm de espessura

• Tampa de vidro

• Compatível com todas as fontes de calor, incluindo indução

• Cesto e suporte opcionais





EUROPE

L 5 7 9
Ø cm 24 24 24
H cm 12 16,2 20,6

7L

PANELAS DE PRESSÃO

• Corpo e tampa em aço inox 18/10

• Sistema de abertura e fecho, tipo baioneta

• Cinco sistemas de segurança independentes 
para prevenir uma sobre-pressurização

• Válvula de sinalização com três níveis de cozedura:
 Nível 1 - baixa pressão 109ºC
 Nível 2 - média pressão 115ºC
 Nível 3 - alta pressão 119ºC

• Fundo térmico difusor de 5 mm de espessura

• Compatível com todas as fontes de calor, incluindo indução

• Cesto e suporte opcionais





RAPID

L 5 7 9
Ø cm 24 24 24
H cm 12 16,2 20,6

7L

PANELAS DE PRESSÃO

• Corpo e tampa em aço inox 18/10

• Sistema de abertura e fecho, tipo baioneta

• Cinco sistemas de segurança independentes 
para prevenir uma sobre-pressurização

• Válvula de sinalização com três níveis de cozedura:
 Nível 1 - baixa pressão 109ºC
 Nível 2 - média pressão 115ºC
 Nível 3 - alta pressão 119ºC

• Fundo térmico difusor de 5 mm de espessura

• Compatível com todas as fontes de calor, incluindo indução

• Cesto e suporte opcionais



• Sistema de fecho do tipo baioneta • Cinco sistemas de segurança

• Válvula indicadora de pressão • Fundo térmico difusor de 5 mm



RAPID SET-DUO

L 5 7
Ø cm 24 24
H cm 12 16,2

7+5L

Composto por dois corpos de diferentes capacidades 
e de duas tampas, uma de pressão e outra de vidro. 
Esta inteligente combinação permite utilizar indistintamente 
as duas tampas nos dois corpos, sendo assim possível 
utilizá-las como Panela de Pressão ou como Panela Normal.

CONJUNTO DE PANELAS DE PRESSÃO COM TAMPAS PERMUTÁVEIS

• Corpo e tampa em aço inox 18/10

• Sistema de abertura e fecho, tipo baioneta

• Cinco sistemas de segurança independentes 
para prevenir uma sobre-pressurização

• Válvula de sinalização com três níveis de cozedura:
 Nível 1 - baixa pressão 109ºC
 Nível 2 - média pressão 115ºC
 Nível 3 - alta pressão 119ºC

• Fundo térmico difusor de 5 mm de espessura

• Tampa de vidro

• Compatível com todas as fontes de calor, incluindo indução

• Cesto e suporte opcionais





SIMPLE

L 4 6 8
Ø cm 22 22 22
H cm 11 16,5 22

6L

PANELAS DE PRESSÃO

• Corpo e tampa em aço inox 18/10

• Sistema de abertura e fecho, tipo baioneta

• Cinco sistemas de segurança independentes 
para prevenir uma sobre-pressurização

• Válvula de sinalização com três níveis de cozedura:
 Nível 1 - baixa pressão 109ºC
 Nível 2 - média pressão 115ºC
 Nível 3 - alta pressão 119ºC

• Fundo térmico difusor de 5 mm de espessura

• Compatível com todas as fontes de calor, incluindo indução

• Cesto e suporte opcionais



• Sistema de fecho do tipo baioneta • Cinco sistemas de segurança    

• Válvula indicadora de pressão • Fundo térmico difusor de 5 mm



SIMPLE SET-DUO

6+4L

Composto por dois corpos de diferentes capacidades 
e de duas tampas, uma de pressão e outra de vidro. 
Esta inteligente combinação permite utilizar indistintamente 
as duas tampas nos dois corpos, sendo assim possível 
utilizá-las como Panela de Pressão ou como Panela Normal.

CONJUNTO DE PANELAS DE PRESSÃO COM TAMPAS PERMUTÁVEIS

• Corpo e tampa em aço inox 18/10

• Sistema de abertura e fecho, tipo baioneta

• Cinco sistemas de segurança independentes 
para prevenir uma sobre-pressurização

• Válvula de sinalização com três níveis de cozedura:
 Nível 1 - baixa pressão 109ºC
 Nível 2 - média pressão 115ºC
 Nível 3 - alta pressão 119ºC

• Fundo térmico difusor de 5 mm de espessura

• Tampa de vidro

• Compatível com todas as fontes de calor, incluindo indução

• Cesto e suporte opcionais

L 4 6 8
Ø cm 22 22 22
H cm 11 16,5 22





CLASSIC

8L

L 4,5 6 8 10 12

Ø cm
22 22 - - -
24 24 24 24 24
- - - 28 28

PANELA DE PRESSÃO

 Corpo e tampa em aço inox 18/10

 Sistema de fecho progressivo

 Dois sistemas de segurança independentes 
para prevenir uma sobre-pressurização

 Válvula rotativa de sinalização

 Fundo térmico difusor de 5 mm de espessura

 Compatível com todas as fontes de calor, 
incluindo indução

 Cesto opcional



• Sistema de fecho progressivo • Dois sistemas de segurança

• Válvula reguladora de pressão • Fundo térmico difusor de 5 mm



CLASSIC

10L

L 4,5 6 8 10 12 14 16

Ø cm
22 22 - - - - -
24 24 24 24 24 - -
- - 28 28 28 28 28

PANELA DE PRESSÃO

• Corpo e tampa em aço inox 18/10

• Sistema de fecho progressivo

• Dois sistemas de segurança independentes 
para prevenir uma sobre-pressurização

• Válvula rotativa de sinalização

• Fundo térmico difusor de 5 mm de espessura

• Compatível com todas as fontes de calor, 
incluindo indução

• Cesto opcional



LOUÇA EM INOX



CLASSIC

Ø cm 12 14 16 18 20 22 24 26 28 32
L 1,25 1,70 2,00 3,10 4,00 5,30 6,90 8,80 10,80 15,00

PANELA EM INOX

• Corpo e tampa em aço inox 18/10

• Fundo térmico difusor, encapsulado com disco de alumínio

• Compatível com todas as fontes de calor, incluindo indução



Ø cm 12 14 16 18 20 22 24 26 28 32
L 0,75 1,00 1,30 1,80 2,60 3,20 4,20 5,40 6,40 11,00

CAÇAROLA EM INOX

• Corpo e tampa em aço inox 18/10

• Fundo térmico difusor, encapsulado com disco de alumínio

• Compatível com todas as fontes de calor, incluindo indução



CAÇAROLA COM CABO EM INOX

• Corpo e tampa em aço inox 18/10

• Fundo térmico difusor, encapsulado com disco de alumínio

• Compatível com todas as fontes de calor, incluindo indução

CLASSIC

Ø cm 12 14 16 18 20 22
L 1,25 1,70 2,00 3,10 4,00 5,30



FERVEDOR EM INOX

• Corpo e tampa em aço inox 18/10

• Fundo térmico difusor, encapsulado com disco de alumínio

• Compatível com todas as fontes de calor, incluindo indução

Ø cm 12 14
L 1,25 1,70



FRIGIDEIRA ANTIADERENTE EM INOX

• Corpo em aço inox 18/10

• Revestimento interior antiaderente multicamada sem PFOA

• Fundo térmico difusor, encapsulado com disco de alumínio

• Compatível com todas as fontes de calor, incluindo indução

CLASSIC

Ø cm 20 24 28
H cm 4,5 4,5 4,5
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