
Características Técnicas dos Balcões Buffet Self-Service
1. Abaixo, neste documento, você terá uma imagem que apresenta a composição dos balcões que são separados em: 

A. Gabinete (é o balcão)
B. Tampo
C. Pistas (dispositivo de aquecimento ou refrigeração)
D. Protetor Salivar

A. Gabinete (estrutura de aço com painéis em MDF)
A estrutura (cabeceiras) são fabricadas em aço inox com acabamento escovado e, opcionalmente, podem ser fabricados 

em aço galvalume com pintura eletrostática, nas cores branco ou preto.

Os painéis são em MDF dupla face, com diversas opções de acabamento.Além disso, o gabinete tem um Chassi com pés 
reguláveis ou, opcionalmente, rodízios.

B. Tampos
Os tampos são fabricados em granito ou, opcionalmente, podem ser fabricados em aço inox com acabamento escovado 

ou em vidro temperado e colorido. No balcões quentes e frios existem uma abertura central para encaixe das pistas frias e 
aquecidas.

C. As Pistas
As pistas são refrigeradas (pistas frias) ou aquecidas. As pistas frias podem ser com profundidade de 3 cm (para utiliza-
ção com saladeiras), ou ainda, com profundidade de 6,5 cm ou 10 cm para utilização com cubas GN. As pistas aquecidas 
apresentam-se na versão p/ encaixe de cubas GN 1/1 ou panelas ( travessas, assadeiras, etc )   

Conheça os diferente modelos de pistas acessando o site: https://www.allkit.com.br/pistas-de-encaixe.

D. Protetores Salivar
Os modelos padrão são com vidro reto ou, opcionalmente, podem ser  fornecidos com outros modelos (curvo, duplo, incli-
nado, etc). Para conhecer as diversas opções, basta acessar o site: https://www.allkit.com.br/distribuicao-de-alimentos.

- Materiais
São utilizados diversos materiais e de diferentes espessuras, conforme critérios técnicos, para obtenção de um alto padrão 
de qualidade. Nosso processo de fabricação utiliza-se de maquinas industriais de primeira linha, com tecnologia CNC de 
corte e dobra, que resulta em produtos de alta qualidade e acabamento superior, com design exclusivo.

Você pode conhecer um pouco acessando o site:  https://www.allkit.com.br/sobre-nos.

De forma resumida, podemos descrever que no gabinete, que forma uma peça robusta e autoportante, em função das 
suas dobras, utilizamos aço inox #0,80 mm. Nas pistas são utilizados aço inox #1,00 mm na estrutura e #0,80 mm nos 
revestimentos. O protetor salivar é tubular, de aço inox com espessura de #1,20 mm.

- Temperaturas e Controle das mesmas
As temperaturas são ajustáveis, através de termostatos eletromêcanicos. Nas pistas aquecidas, você pode graduar de 
desligado até 120 graus Celsius. As pistas aquecidas são ideais para conservar os alimentos quentes na temperatura de 
segurança, ou seja, acima de 60 graus Celsius, com a devida manutenção de temperaturas na cadeira de produção. 

Nas pistas frias a graduação apresenta-se numa escala de desligado até posição 7 (similar a uma geladeira residencial). 
Na posição 7, as pistas apresentam-se com uma névoa de gelo. As pistas frias são ideais para conservar os alimentos frios 
na temperatura de segurança, ou seja, na faixa de 5 graus Celsius, com a devida manutenção de temperaturas na cadeira 
de produção. 



- Potências
Os balcões refrigerados (todos os modelos) tem 500 W e utilizam cabos elétricos com plug padrão ABNT 2 P + T de 10 A.
Voltagem padrão: 220 Volts.

https://www.allkit.com.br/pistas-de-encaixe-frias

Os balcões aquecidos variam na potência de acordo com o tamanho.
- Pista aquecida p/ 2 GN 1/1 : 1.000 W
- Pista aquecida p/ 3 GN 1/1 : 1.500 W
- Pista aquecida p/ 4 GN 1/1 : 2.000 W
- Pista aquecida p/ 5 GN 1/1 : 2.500 W
- Pista aquecida p/ 6 GN 1/1 : 3.000 W
Voltagem padrão: 220 Volts.

https://www.allkit.com.br/pistas-de-encaixe-aquecidas
  
Estas são informações técnicas resumidas e gerais da linha de balcões Allkit.
Maiores informações estão disponíveis no site da Allkit, inclusive os manuais de utilização, termos de garantia e catálogo 
completo.

Não deixe de nos contatar, caso sejam necessários maiores esclarecimentos. 

Dúvidas / Maiores Informações
Caso ocorra alguma dúvida, ficaremos contentes em ajudá-lo (a) da melhor maneira e, menor tempo possível. Seguem, 
abaixo nossos contatos. 

www.allkit.com.br
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Composição dos Balcões


