Os produtos da linha Fundix da “Castey” são fabricados
através da injeção de alumínio fundido por pressão
à vácuo em molde patenteado, o que possibilita
desenvolver uma peça sólida e perfeita, sem cavidades,
muito durável e que não deforma quando submetida a
altas temperaturas.
O alumínio é o melhor condutor de calor do mundo, isto
significa que a temperatura e o calor serão distribuídos
por toda a superfície da panela, proporcionando um
cozimento uniforme. Com isso, permite-se cozinhar
em temperaturas baixas e médias, preservando todas
as propriedades nutricionais dos alimentos, pois não
evaporam seus “líquidos”.
As panelas da Castey possuem revestimento
antiaderente SKANDIA, desenvolvido apenas para as
panelas da marca. De longa durabilidade, é resistente
a riscos e com excelente acabamento, evitando que
os alimentos grudem na superfície de cozimento e
tornando também a limpeza muito mais fácil.
Outro ponto extremamente importante é que através

do revestimento da panela e da forma de condução
de calor, permite-se uma culinária saudável sem a
necessidade de adição de óleo ou manteiga.
Ecologicamente amigável porque é livre de PFOA
(Produto que reveste panelas de teflon e podem ser
prejudicial a saúde)
Outro grande diferencial das panelas CASTEY é que elas
possuem cabos longos e removíveis, com acabamento
soft touch! Seu sistema de encaixe de segurança nunca
deixará seus cabos se soltarem durante o uso. Além de
que sem os cabos, podem ser utilizadas no forno para
fazer tortas ou bolos. Esta inovação, serve para facilitar
a limpeza e para economizar espaço na máquina de
lavar louças e nos armários quando for guardar.
Garantia: 1 Ano.
Pode ser utilizada em todos tipos de fogões:
- Gás
- Elétrico
- Vitrocerâmico
- Indução

CA001BL
Set com 5 Panelas
Black Handle

CA001KW
Set com 5 Panelas
Kiwi Handle

CA001RD
Set com 5 Panelas
Red Handle
Conjuntos compostos por:
1 caçarola de 28cm com tampa de vidro
1 panela de 20cm com tampa de vidro
1 panela de 14cm com tampa de vidro
1 frigideira de 28cm e
1 frigideira de 20cm

