
A LINHA DE 
PRODUTOS 

MAIS PODEROSA!



WONDER WOMAN 1984 and all related characters and elements © & ™ 
DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s21) 

Os produtos contendo o selo Starflon Max 
possuem as seguintes características:

A Tramontina buscou inspiração no 
poder das mulheres para criar uma 
linha especial de produtos. Neles, 

com cores exclusivas e a beleza das 

da Mulher Maravilha 84. 

Tudo para transformar 
a sua cozinha!
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27813/070
ASSADEIRA FUNDA 
28 CM – 3,3 L

Alumínio com 
revestimento interno em 
antiaderente Starflon.

 Revestimento externo 
em poliéster.

        onretxe otnemitseveR
em poliéster.

Alumínio com 
revestimento interno em 
antiaderente Starflon.

27813/071
ASSADEIRA PARA PIZZA 
Ø 30 CM – 1,8 L 

Espessura de 1,0 mm.

Capacidade para 3,3 
litros.

Espessura de 1,0 mm.

Capacidade para 1,8 
litros.
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27813/074
FRIGIDEIRA COM ESPÁTULA 
Ø 24 CM – 1,2 L 

27813/075
PANQUEQUEIRA/
TAPIOQUEIRA 
COM CONCHA      
Ø 22 CM - 0,6 L  

Alumínio com 
revestimento interno em 
antiaderente Starflon.

Alumínio com 
revestimento interno em 
antiaderente Starflon.

Cabo de baquelite 
antitérmico.

Cabo de baquelite 
antitérmico.

Revestimento externo 
siliconado.

Revestimento externo 
siliconado.

Espátula de nylon.

Concha de nylon.

Capacidade para 1,2 
litros.

Capacidade para 0,6 
litros.

Espessura de 2,0 mm.

Espessura de 1,6 mm.
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1 - frigideira Ø 24 cm 1,2 L
1 - panquequeira Ø 22 cm 0,6 L
1 - panela Ø 18 cm 2,0 L 
1 - caçarola Ø 22 cm 4,0 L 
1 - wok Ø 28 cm 3,3 L

27899/064
JOGO DE PANELAS - 5 PC.

27813/080
CHALEIRA 1,9 L 

Tampas de vidro temperado com saída de 
vapor e bordas de aço inox.

Cabos e alças de baquelite 
antitérmico, resistentes ao 
calor, proporcionando maior 
segurança no manuseio. 

Alumínio com 
revestimento interno 
e externo* em 
antiaderente Starflon.
*Frigideira e Panquequeira 
com revestimento externo 
siliconado.

Cabo e pegador de 
baquelite antitérmico.

Tampa segura! Basta 
acionar a trava!
Tampa de vidro 
temperado com saída 
de vapor e bordas de 
aço inox. Alumínio com 

revestimento interno e 
externo em antiaderente 
Starflon.

Pegadores de nylon.

*
*exceto panquequeira e frigideira

Espessura de 1,6 mm.
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Preparação da pipoca na Pipoqueira
• Coloque na pipoqueira 6 colheres (sopa) 
ou 80g de milho para pipoca juntamente 
com 3 colheres (sopa) de óleo;
• Feche a panela posicionando a trava 
e leve ao fogo. Segure o cabo e gire 
constantemente a haste da tampa durante 
o preparo, desde o aquecimento do óleo até 
o estouro de todos os grãos. Nunca deixe a 
haste em repouso no óleo quente;
• Assim que a pipoca estiver pronta, retire 
a tampa com cuidado, despeje em um 
recipiente adequado e sirva.

27813/079
PIPOQUEIRA Ø 20 CM – 3,5 L    

Sua pipoqueira tem 
saída de vapor, 
evitando que este 
condense dentro da 
panela e umedeça as 
pipocas.

Tampa de alumínio com 
trava antigiro: não gira 
durante o preparo.

Manípulo de nylon.

Cabo de baquelite 
antitérmico.

Alumínio com revestimento 
interno e externo em 
antiaderente Starflon.

Espessura de 1,6 mm.
Capacidade para 3,5 litros.
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29899/052
JOGO DE POTES - 2 PC.    

Maior durabilidade, 
fácil limpeza, 
praticidade e beleza e 
vedação perfeita. 

Podem ser levados 
à máquina de lavar, 
micro-ondas*, 
refrigerador e freezer*.
*exceto tampas.

Potes e 
tampas de 
polipropileno. 

1 - pote com tampa 2L
1 - pote com tampa 4L

Proteção 
antimicrobiana:
Incorporada no 
processo de injeção 
que dura por 
toda vida útil do 
produto, inibindo 
o crescimento de 
bactérias e fungos.

Tampas transparentes.
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4 – facas de mesa 4”
4 – garfos de mesa
4 – colheres de mesa 
4 – colheres para chá

29899/050
JOGO PARA PIZZA - 14 PC.    

6 – facas 4”
6 – garfos
1 – espátula para pizza 
1 – cortador para pizza 

Lâminas de aço inox. 

Cabos de polipropileno.
Serviço para 6 pessoas.

29899/051
FAQUEIRO - 16 PC. Lâminas de aço inox. 

Serviço para 4 pessoas

Cabos de polipropileno.
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29899/049
JOGO DE FACAS - 5 PC.    

1 – faca para legumes e frutas 3” 
1 – faca para churrasco/frutas 5”
1 – faca para desossar 5” 
1 – faca para pão 8” 
1 – faca chef 8”

Lâminas de aço inox. 

Cabos de polipropileno.


