COPPER COOK®
Folhas Antiaderentes
Pensando em facilitar o dia a dia de quem quer praticidade na cozinha, apresentamos um
novo sistema de soluções de coberturas plásticas para grelhas, fornos e chapas que
facilitam a limpeza na cozinha. As folhas Copper Cook, combinam a tecnologia
antiaderente do PTFE e a resistência da fibra de vidro, são 100% antiaderentes
garantindo que nada grude, permitindo uma limpeza fácil e a reutilização do produto.

NOSSA LINHA COMPLETA

COPPER COOK FOLHA
COBREADA E PRETA
Permite o cozimento completo do alimento
sem sujeira e pode ser utilizada não apenas
em grelhas, mas também em fornos e
frigideiras

COPPER COOK MESH
Sua malha aberta e antiaderente permite o
escoamento da gordura e evita que o
alimento grude.

COPPER COOK BAG
Praticidade durante o cozimento de
alimentos pequenos e em grandes
quantidades, que podem facilmente
atravessar a grelha da churrasqueira.

CARACTERÍSTICAS:
• Resistente a temperaturas de -53°C a 360°C,
podendo ir do freezer ao forno;
• Redução no tempo de preparo;
• Fácil limpeza;
• Antiaderente e Lavável;
• Próprio para uso em contato com alimentos;
• Não absorve óleos nem gorduras;
• Não é descartável, pode ser reutilizada muitas vezes.

CUIDADOS COM O PRODUTO:
• Nunca dobrar ou amassar;
• Nunca lavar com água quente ou deixar de molho;
• Não utilizar objetos cortantes ou abrasivos na folha,
• Manusear com cuidado
Com esses cuidados sua folha terá uma durabilidade superior.
recomendamos o uso de espátula de silicone;

APLICAÇÃO:
• Chapas;
• Grelhas de churrasqueiras;
• Fornos elétricos e à gás;
• Assadeiras;
• Panelas em geral

LIMPEZA:
• Lavar sobre superfície lisa e com
água fria/ temperatura ambiente;
• Utilizar esponja macia e sabão
neutro;
• Deixar secar estendido ao ar,
não dobrar
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