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Desenvolvido para a expressão pessoal e projetado

para ter durabilidade, as louças da CORELLE®

satisfazem o design de todos os lares.

Seja qual for a sua preferência, 
do elegante clássico ao 
caprichoso casual, do tradicional 
ao brilhante e moderno, nós 
temos as louças que expressam 
“você”. Defina o seu humor, seu 
ambiente e nós encontraremos 
um estilo CORELLE® que 
adicione personalidade e 
conveniência a sua refeição. 
Nosso “cartão de visitas” é o 
vidro VITRELLE®, feito da 
laminação de três camadas de 
vidro juntas a fim de criar louças 
duráveis, leves e resistentes à 
quebra e lascas. Podem ser 
levadas ao forno, micro-ondas e 
à máquina de lavar louças. 
Somente as louças CORELLE 
são feitas com esse material 
realmente extraordinário, e 
finalizadas com�padrões que 
satisfazem seus gostos e as 
necessidades de decoração de 
seu lar. Importante ressaltar que 
as louças CORELLE são 
fabricadas nos Estados Unidos. 
CORELLE – desenvolvidas para 
durar e projetadas com estilo.

A marca de louças mais vendida nos Estados Unidos

Produzida com três camadas do 
vidro VITRELLE® reforçado por 
calor, a CORELLE® tem as louças 
mais duráveis

• VITRELLE é resistente à quebra,   
 lascas, riscos e manchas

• Desenvolvidas para serem   
 modernas e ainda sim eternas

• Seguras para micro-ondas,   
 máquina de lavar louças e forno

• VITRELLE é higiênico, macio e   
 não poroso

• Perfeitamente empilhável e   
 economiza espaço

• 3 anos de garantia contra quebra  
 e lascas
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A marca de vidro mais 
confiável e vendida dos 
Estados Unidos continua a 
fornecer soluções inovadoras 
que inspiram confiança em 
sua culinária. Suas receitas 
ficarão fantásticas.

A marca PYREX® orgulha-se de oferecer 
artigos de vidro para preparar, cozinhar e 
armazenar os seus alimentos, com uma 
experiência de quase 100 anos de 
fabricação nos Estados Unidos. Além 
disso, como a cozinha precisa evoluir, a 
marca PYREX continua a inovar a fim de 
suprir as necessidades da cozinha 
moderna. Seja o interesse em obter 
recipientes livre de vazamentos ao 
armazenar líquidos, ou tampas de vidro 
que eliminam as manchas mesmo quando 
utilizadas no micro-ondas, ou ainda as 
alças Easy Grab® para fácil manuseio de 
utensílios para forno. A PYREX oferece 
idéias inovadoras para suprir o estilo de 
vida atual em culinária e no 
armazenamento de alimentos. Marcando 
presença mundialmente com soluções 
práticas para facilitar o trabalho na 
cozinha e torná-lo mais agradável. 
PYREX – inspirando confiança na cozinha.

Produtos da PYREX®

Utensílios de vidro para forno:

Armazenagem:

PYREX Basics™

Armazenagem Plus Vidro sem vazamentoSem vazamento transparente

Tigelas para misturas Copo de medida
original

PYREX Easy Grab® PYREX Portables®

Utensílios para preparação:

PYREX oferece uma variedade de produtos de utensílios para o 
forno, armazenagem e para preparação que suprem todas as 

necessidades de vidro do cliente
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Tecnologia transparente para fogão, para uma 
culinária natural e saudável...

Soluções diárias em um piscar de olhos que 
organiza, armazena, serve e transporta alimentos 
perecíveis e artigos para o lar...

Você precisa apenas de um recipiente — do forno 
para a mesa e para a armazenagem de sobras na 
geladeira — em formatos, cores e tamanhos clássicos 
que estão no lar, em qualquer mesa.Panelas de vidro transparente de cerâmica, feitas para fogão, geladeira e micro-ondas. 

Os produtos VISIONS® são fabricados com cerâmica de vidro PYROCERAM®, um 

material que resiste as altas temperaturas. Uma única panela pode ser utilizada para 

todas as suas necessidades, do preparo ao cozimento, como também para servir e 

armazenar. Pelo fato de ser fabricado com material de cerâmica de vidro, você não 

precisará se preocupar com a descamação do metal com o uso. Tanto a panela quanto 

a tampa são transparentes, tornando o monitoramento do cozimento mais fácil. Dessa 

maneira, você não terá derramamento nas fervuras, sopas evaporadas ou limpezas 

trabalhosas. Pelo fato de conseguir ver o que está fazendo, é menos provável que você 

cozinhe demais a comida.

Você já encontrou um recipiente de armazenagem lascado na lateral vazando em sua 

geladeira? Ou um recipiente de plástico no freezer com uma tampa solta que permite que 

o alimento se queime no freezer? Agora existe uma solução de plástico e vidro que evita 

esses tipos de problemas. Os produtos SNAPWARE® são a prova de vazamento, 

encaixáveis, herméticos e com soluções comprovadas para armazenagem de 

alimentos e organização do lar. Os fabricantes dos produtos SNAPWARE 

estudaram os principais problemas em armazenagem de alimento e de 

produtos no lar e criaram a tampa com fechamento de quatro lados para 

garantir que você tenha a solução para cada necessidade. Em fevereiro de 2013, 

a marca SNAPWARE lançou uma tampa universal que se ajusta tanto à travessa 

de vidro quanto a de plástico, e pode ser empilhada com facilidade para ficar 

ainda melhor para guardar os seus itens quando não estiverem sendo utilizados. 

SNAPWARE – soluções diárias para o seu lar.

Os produtos CORNINGWARE® enfeitam qualquer mesa com a beleza na aparência, 

mostrando com charme, funcionalidade e durabilidade as refeições que você 

prepara. Do branco elegante sobressaindo em nossa linha de cerâmica 

French White® ,até as texturas coloridas dos utensílios de forno etch™, refinamos 

as formas para funcionar facilmente do forno para a mesa. Se você prefere o forno 

convencional ou o forno de micro-ondas, você pode usar com confiança nossos 

produtos, e depois armazene as sobras na geladeira ou no freezer. É tudo 

facilmente lavável na mão ou na máquina de lavar louças, resistente à manchas e 

o material não poroso não absorve odores de comida.

Nosso objetivo: O melhor na apresentação assim como na preparação. Com isso 

conquistamos os nosso fieis seguidores. Eles adoram a maneira que mostramos 

suas refeições com beleza e finalizamos as mesmas com conveniência. E eles nos 

encorajam enquanto formamos novas gerações de utensílios para o forno e 

culinária. CORNINGWARE – Um recipiente é tudo o que você precisa.


