
A Elvi Cozinhas Pro-
fissionais inaugurou 

no último dia 4 de dezem-
bro, seu mais novo sho-
wroom, em uma área to-
tal de aproximadamente  
630 m2. O showroom foi 
divido em departamentos 
para melhor exposição de 
cada equipamento dentro 
das linhas de cocção, refrige-
ração e distribuição. Grande 
destaque foi dado à área 
de exposição privilegiando 
as linhas de vitrines e projetos 
de marcenaria da Elvi, desen-
volvidos especialmente para 
complementar as instalações 
de panificadoras e confeitarias 
e atender a demanda constante 
e crescente dessas empresas. 
Uma outra grande novidade 
desse novo espaço é o Training 
Center, uma sala especialmente 

INAUGURAÇÃO DO NOVO SHOW ROOM ELVI EM GRANDE ESTILO

concebida e equipada com 
equipamentos Elvi e Rational, 
e recursos audiovisuais para a 
realização de cursos e treina-
mentos. Outra inovação Elvi 
que faz parte do showroom, o 
Espaço Gourmet é um ambiente 
que simula os novos terraços 
gourmets presentes nos grandes 
empreendimentos imobiliários 

consolidou-se em meados dos 
anos noventa, sempre com 
uma atuação diferenciada na 
área de equipamentos para 
cozinhas profissionais.    Com 
o uso de tecnologia própria; 
desenvolve, produz e fornece 
equipamentos para empresas 
públicas e privadas dentro dos 
mais altos padrões de qualidade. 
No seu portfólio de produtos 
estão; equipamentos de cocção, 
refrigeração, distribuição e ex-
posição que são utilizados por 
restaurantes, chefs de cozinha, 
hotéis, panificadoras, doçarias 
dentre outras empresas da área.

e também apresenta soluções 
para prática gastronômica em 
apartamentos e residências de 
alto padrão, segmento que vem 
crescendo de forma significativa 
nos últimos anos.

A Elvi Cozinhas Profissio-
nais é uma empresa de capital 
100% nacional que iniciou 
suas atividades em 1962 e 

A solução para diminuir a dependência em relação aos forneiros especializados 
e aumentar a lucratividade do seu negócio.
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de 120 a 160
pizzas/hora

Saiba mais:  11 4941.1911
pizzariaetecnologia@pizzariaetecnologia.com.br
www.pizzariaetecnologia.wordpress.com

 Garante a distribuição uniforme de calor sobre toda a 
superfície da pizza;

 Elimina problemas de vazamento/rasgo da pizza;

 As características originais do forno são mantidas;

 Retorno sobre o investimento estimado de 3 a 5 meses 
(dependendo do porte da pizzaria).

 Padroniza e potencializa
 a capacidade produtiva;

Multi Pizzas
     Inovação e Eficiência
     para sua Pizzaria.
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Trata-se de um meca-
nismo que executa 

movimentos de rotação e 
translação da pizza no inte-
rior do forno através de um 
conjunto de engrenagens. 
Estes movimentos promo-
vem a distribuição unifor-
me de calor sobre a pizza, 
estabelecem uma cadência 
para a produção, reduzem 
as queimas e eliminam o 
problema de “vazamento/
rasgo” da pizza.

O funcionamento é 
bastante simples. O forneiro 
posiciona a pizza crua sobre 
uma das bandejas, construí-
das em material refratário - o 
mesmo do lastro dos fornos 
a lenha. Depois de uma volta 
completa dentro do forno, a 

BY PIZZARIA & TECNOLOGIA
MULTI PIZZAS

pizza assada é retirada com 
a pá. O forneiro não precisa 
mais ficar girando a pizza 
dentro do forno. Sobre esta 
mesma bandeja, outra pizza 
crua é adicionada ao forno.

A velocidade do me-
canismo pode ser instan-
taneamente ajustada pelo 
forneiro através de um 
botão. Conforme a tempera-
tura do forno o mecanismo 
pode girar mais rápido ou 
mais devagar. O importante 
é que a pizza seja assada em 
uma volta apenas.

Normalmente, a 450oC,  a 
pizza leva 90s para ser 
assada. No caso do Multi 
Pizzas 3.0 - 430 (modelo de 
3 bandejas com 430mm de 
diâmetro) são retiradas  

pizzas a cada 30s. Isto signi-
fica que a equipe de mon-
tagem deve acompanhar 
o ritmo do equipamento, 
garantindo o abastecimento 
na mesma velocidade com 
que uma pizza sai do forno.

A velocidade do meca-
nismo pode ser ajustada 
para dar uma volta no forno 
em 60s a 120s. O tempo 
disponível para retirar uma 
pizza do forno é de 10s. Para 
colocar outra pizza são mais 
10s. Tempo mais que sufi-
cientes para cada operação. 
As pizzas giram 3,5 vezes so-
bre o próprio eixo ao passo 
que dão uma volta completa 
dentro do forno.

Produto recém desenvol-
vido, com patente requerida 
pela empresa Pizzaria & Tecno- 
logia; trás uma real inova-
ção para o setor de pizzas. 
Destacam-se as vantagens 

tangíveis: melhora a versa-
tilidade operacional - não 
requer um forneiro especia-
lizado; mantém as caracte-
rísticas originais do forno; 
potencializa a capacidade 
produtiva (modelos com 
4 bandejas: 160 pizzas/h e 
modelos com 3 bandejas: 
120 pizzas/h);  padroniza o 
tempo de produção; reduz 
os custos com insumos,  em 
função do aumento de 
produtividade;  reduz perdas 
do produto em função da 
queima na borda; melho-
ra ergonomia e reduz a 
fadiga do forneiro; fácil 
Instalação  (pode ser feita 
em apenas um dia); elimina 
custos com a manutenção 
do forno: lastro  vs.  bandejas 
refratárias;  reduz o tempo 
de entrega para os clientes; 
competitividade pela inova-
ção; e, fácil manuseio.   

www.pizzariaetecnologia.wordpress.com

InfoGastro Gerenciador para pizzarias, 
restaurantes, bares e similares

INFOGASTRO – DESENVOLVIMENTO E AUTOMAÇÃO COMERCIAL  
Av. Presidente João Goulart, 273 – Sobreloja Conj. 01 Jd. Malia II - São Paulo - CEP: 04821-000  - Telefones: (11) 3535-3224 5662-1533
www.infogastro.com.br - Loja virtual: www.infogastroloja.com.br

Fornecemos solução 
completa para seu 
estabelecimento

Computadores, impressoras 

fiscal e não fiscal, terminais 
para atendimento de 
deliverys e garçons, 

monitores, teclados, 
mouses, servidor, roteador, 

leitor de código de barras, 
cabeamento de rede e 

configuração completa do 
sistema.

 3 Cadastram clientes, fornecedores, garçons, 
entregadores, produtos.

 3 Emite comandas para vendas de mesa, balcão, 
entregas e comandas individual.

 3 Controla estoque de produtos ou da 
composição do produto.

 3 Controla contas a pagar e contas a 
receber de clientes.

 3 Controla movimento de caixa com retiradas, 
pagamentos e entradas extras.

 3 Emite relatórios e consultas dos produtos 
vendidos, por período, por categoria e outros.

 3 Calcula comissão dos garçons e entregadores.

 3 Tem acesso à Internet direto do aplicativo, sem precisar abrir a Internet Explorer.

 3 Trabalha em rede (uma estação se torna servidora e outras clientes, com 
fechamento de caixa individual para cada estação).

A Machine tem como obje-
tivo fabricar máquinas de 

alimentos, com foco principal 
na produção em alta quantida-
de de pizzas. Os equipamen-
tos produzidos pela Machine 
são fornecidos para cozinhas 
industriais, lanchonetes, 
restaurantes, pizzarias, etc., 
facilitando o trabalho, melho-
rando a qualidade e oferecen-
do o melhor custo benefício.
O modelo MACH 1 produz 
com os moldes (redondo, 
quadrado e retangular) de  
pizza que não ultrapasse 45 
cm. Esfihas, brotinho e mini-
pizza logicamente fazem parte 
do seu “pente” de produção, 
ou seja, essa é a mais comple-
ta. Somente a MACH 1 - 

 MÁQUINAS DE ALIMENTOS
Modeladora e Cortadora 
de Esfihas e Pizzas - tem 58 
cm de largura por 110 cm; 
mesmo essa sendo a mais 
completa as sua dimensões 
são pequenas, ocupa menos 
de 1 m2. Com laminador (ci-
lindro de massas) acoplado, 
passa a ocupar 1,2 m2, mesmo 
assim pouca ocupação de es-
paço. Sem dizer que todas são 
dotadas de um sistema que o 
usuário pode optar por usar 
seu próprio suporte ou sobre 
uma bancada já existente.  O 
MACH 1 possui também 
pulverizador de farinha. O 
modelo MACH 2 trabalha 
com moldes que não ultra-
passam 28 cm.  
www.machine.ind.br

MACHINE



Independentemente da 
chegada das festas de 

final de ano, restaurantes, 
bares, padarias e casas no-
turnas estão investindo em 
tecnologia e automatizando 
o serviço para melhorar 
e agilizar o atendimento, 
diminuindo os erros e 
aumentando o rendimen-
to. iPods como bloco de 
notas, iPads como cardápio 
digital e outros dispositivos 
estão invadindo os esta-
belecimentos comerciais. 
Segundo a Colibri, líder no 
segmento de automatização 
para bares, restaurantes 
e padarias, a procura por 
soluções para automatizar 
o atendimento cresceu 30% 
em novembro. “Esse último 
mês do ano representa um 
aumento na procura tanto 
nas capitais, como também 
no litoral. No primeiro caso, 
os donos dos estabelecimentos 
estão se preparando para o 
aumento da clientela, princi-
palmente, devido às festas e 
almoços de confraternização. 
Já no caso do litoral, é a pre-
paração para o verão, quan-
do o consumo nessa região 
aumenta significativamente”, 
explica Mauricio Medeiros, 
diretor da Colibri.
Atualmente, as empresas 

BARES E RESTAURANTES INVESTEM EM TECNOLOGIA  
PARA MELHORAR E AGILIZAR  ATENDIMENTO

de automação comercial têm 
criado soluções diversificadas 
para atender a cada tipo de es-
tabelecimento, desde o peque-
no até uma rede de franquias. 
A automação comercial traz 

melhorias para os donos dos 
estabelecimentos comerciais 
e também para os clientes. 
Além da precisão no envio de 
pedido para a cozinha e para 
o caixa, a automação auxilia 

também o garçom a atender 
com qualidade até 12 mesas, 
o dobro de um garçom tra-
dicional. Além de promover 
o gerenciamento dos gastos, 
pagamento de faturas e esto-
que, processos automatizados 
diminuem os erros e auxiliam 
na redução de uso do papel.
Empresa pertencente ao 
grupo americano NCR, 
a Colibri está há mais de 
25 anos no mercado de 
automação comercial, hoje 
com mais de 16 mil clientes 
em sua carteira. Focada em 
inovação, a empresa investe 
constantemente no desen-
volvimento e aperfeiçoamen-
to de softwares que dão total 
suporte à gestão de bares 
e restaurantes, incluindo 
gerenciamento de estoques 
e suprimentos, obtenção 
de pedidos, distribuição, 
entrega e faturamento. Além 
do Colibri - o aplicativo para 
bares, restaurantes, padarias, 
lanchonetes e casas noturnas 
mais vendido no Brasil -, a 
empresa comercializa ainda 
o produto Girassol.

No mercado de software desde 1988, o 
Info Cook é um sistema completo, 

capaz de controlar qualquer tipo de 
estabelecimento de alimentação como 
Pizzarias, Restaurantes, Delivery, Cafés, 
Bares, Lanchonetes e Self-Service.
Com ele, você pode ter controle 
total dos pedidos, cardápio, clientes, 
estoque e financeiro, desde a comanda 
até o fechamento de caixa, sendo 
considerado pelos seus usuários o sistema 
mais completo e fácil de operar.


