
GUIA  
DE FORNOS

PIZZARIAS



Esteja você abrindo ou renovando sua pizzaria, não faltam 
motivos para considerar a utilização de um forno a gás GLP 
em vez do forno a lenha. A comparação das pizzas assadas  
em ambos os energéticos é muito comum e vários testes 
cegos, entre eles um estudo realizado pelo Instituto Mauá 
para Ultragaz em 2016, apontam que os consumidores  
sequer notam a diferença de pizzas assadas no forno 
a lenha e no forno a gás.
 

 
o fornecimento pode ser irregular, a qualidade pode variar  
e o armazenamento requer espaço extra. O forno a lenha  
é mais difícil de limpar, acumula fuligem e solta uma fumaça 
prejudicial ao meio ambiente e à saúde dos funcionários.  

 
não planejados e cuidados ainda mais trabalhosos. 

Mais limpos e sustentáveis, os fornos a gás GLP evitam  
todos esses problemas e acabam sendo mais baratos  
a médio e longo prazos. Eles ocupam pouco espaço  
e são totalmente adequados às normas de segurança, 
propiciando mais tranquilidade ao seu ambiente de trabalho.

Introdução



Entre em contato com as 
fabricantes para obter preços  
e mais informações.

*De acordo com pesquisa do Instituto  
Ginger encomendada pela Ultragaz.

100%
dos empresários  

que trocaram o forno 
a lenha pelo forno 
a gás GLP estão 
satisfeitos com  

a mudança.* 

Fáceis de manusear, os fornos a gás GLP assam as pizzas 
padronizadamente em muito menos tempo. Basta apertar  
um botão e eles aquecem rapidamente, na temperatura certa.  
O desaquecimento também é mais rápido que nos fornos a lenha.
Fornos a gás GLP dispensam a mão de obra especializada  
de um forneiro e liberam seus pizzaiolos para trabalharem 
cada vez mais e melhor na massa e no recheio das pizzas. 

 
e dos ingredientes, não o energético utilizado.   

 
de salão, pizzarias delivery ou as que combinam.  
Os mais comuns são os fornos iglu e os fornos de esteira. 

e durabilidade ao escolher seu novo forno. Para receber toda 
a potência do gás GLP, os fornos precisam ser realmente bons.

 
de diferentes fabricantes reconhecidos pelo mercado.  
Cada fabricante apresenta aqui apenas um modelo de forno, 
mas você pode checar outras opções diretamente com eles.  
Há opções de forno iglu, de esteira e de fornos compactos, 
ideais para padarias, restaurantes, bares, espaços gourmet  

 Esperamos que, assim, você tenha um bom ponto  
de partida na sua decisão. 

Um abraço,
Ultragaz/Brasilgás



Fornos Iglu
É possível tanto converter o seu forno iglu a lenha de 
alvenaria para o gás GLP quanto comprar um novo forno 
iglu a gás GLP. Se preferir transformar seu forno a lenha 
em forno a gás GLP, saiba que o processo é bem simples. 
Empresas como a Fornos Lucena podem te ajudar a fazer 

técnicas. 

Os fornos são transportáveis, o que permite que você altere 
o layout da sua cozinha sempre que puder ou se mude de 

+FALE COM A LUCENA E CONHEÇA CONDIÇÕES 
ESPECIAIS PARA CLIENTES ULTRAGAZ! +FALE COM A LUCENA E CONHEÇA CONDIÇÕES 
ESPECIAIS PARA CLIENTES ULTRAGAZ!

http://www.fornoslucena.com.br


Fabricante: Fornos Lucena
Modelo: Forno móvel FL 1300

O fabricante  entrega uma cúpula construída em tijolos 
refratários com isolamento térmico de alta densidade - o 
cliente escolhe o acabamento. O queimador a gás GLP  
de alta performance tem 12 travas de segurança e obedece  
a um painel de comando digital para controle automático  
de temperatura, o que facilita o trabalho do forneiro. Além  
disso, o lastro de placas refratárias apresenta teor de alumínio 
acima de 65%. Base cavaletada e chapa em aço carbono de 
12,5 mm de espessura. A base rotativa do forno é opcional.

Site: www.fornoslucena.com.br 

Lucena

Com a instalação opcional  
de uma base rotativa dentro  

do forno, não é necessário  
girar as pizzas lá dentro. 

LEIA MAIS:

Adenilson Pizzaiolo 
ensina truques  

de preparo de pizza  
no forno a gás GLP.

LEIA MAIS:

Adenilson Pizzaiolo 
ensina truques  

de preparo de pizza  
no forno a gás GLP.

http://www.fornoslucena.com.br
https://ultragazempresas.com.br/pizzarias/video-conheca-historia-adenilson-pizzaiolo-o-pizza/


Fornos 
de Esteira
Muito procurados por pizzarias delivery, os fornos de  

 

Eles têm como diferencial a rapidez: entre 10 e 15 minutos, 
os fornos alcançam a temperatura ideal para assar pizzas.  
O tempo de assamento é de, em média, dois minutos. 

Fabricante: JJAC 
Modelo: JJ60100

Atinge uma temperatura máxima de 350ºC. Sua 
tecnologia é 100% nacional. A JJAC criou o maçarico de ar 
forçado que mistura oxigênio com o gás, economizando 
e ampliando a segurança do uso de GLP. O forno tem 
uma chapa de inox mais grossa, garantindo maior calor 
interno. Ele também tem caixa de cocção soldada e 
portas que abrem com um trinco, facilitando a lavagem, 
sem necessidade de desparafusar. O desligamento é 
automático após 30 minutos ociosos. 

Site: www.jjac.com.br

JJAC

VEJA  
OS VÍDEOS

Veja como Vagna 
e Leodivan, 

clientes Ultragaz, 
transformaram a 

Pizzaria Ferraz em 
um sucesso! 

minutos 
para aquecer

minutos para 
assar uma pizza

FALE COM A JJAC E CONHEÇA CONDIÇÕES 
ESPECIAIS PARA CLIENTES ULTRAGAZ!

Conheça a história 
do Luiz, da Luigi 

Pizzas, que  
trocou a lenha 
pelo gás GLP.

Saiba porque o 
Adenilson Pizzaiolo, 

verdadeiro artista 
das pizzas, só usa 
fornos de esteira.

FALE COM A JJAC E CONHEÇA CONDIÇÕES 
ESPECIAIS PARA CLIENTES ULTRAGAZ!
FALE COM A JJAC E CONHEÇA CONDIÇÕES 
ESPECIAIS PARA CLIENTES ULTRAGAZ!

Conheça a história 
do Luiz, da Luigi 

Pizzas, que  
trocou a lenha 
pelo gás GLP.

Saiba porque o 
Adenilson Pizzaiolo, 

verdadeiro artista 
das pizzas, só usa 
fornos de esteira.

Veja como Vagna 
e Leodivan, 

clientes Ultragaz, 
transformaram a 

Pizzaria Ferraz em 
um sucesso! 

http://www.jjac.com.br
http://www.jjac.com.br
https://ultragazempresas.com.br/pizzarias/assista-ao-vdeo-sobre-a-luigi-pizzas-que-trocou-a-lenha-pelo-gs/
https://ultragazempresas.com.br/pizzarias/video-conheca-historia-adenilson-pizzaiolo-o-pizza
https://ultragazempresas.com.br/pizzarias/historia-inspiradora-da-pizzaria-ferraz/


Dúvidas sobre a 
infraestrutura?
Além de entrar em contato com os fabricantes, você 
possivelmente vai querer saber mais sobre a infraestrutura 
para o gás GLP no seu estabelecimento, não é?

A instalação do gás GLP é um dos pontos mais relevantes 
para pizzarias que pensam no abastecimento a granel.

Questões como adequação do espaço, interferência  
na planta ou na fachada e obediência às normas técnicas 
são sempre importantes.

Gostou dos fornos?

 A boa notícia é que a Ultragaz  
entrega tudo pronto para você!

Dos mais compactos 
aos mais robustos,  
há sempre um modelo 
de forno ideal  
para sua pizzaria.

Entre em contato  
com as fabricantes  
e solicite os preços e 
catálogos completos!

VISITA TÉCNICA
GRATUITA!

LUCENA

JJAC

CLIQUE AQUI E 
SOLICITE A SUA.
CLIQUE AQUI E 
SOLICITE A SUA.

LUCENA

JJAC

http://www.fornoslucena.com.br
http://www.jjac.com.br
http://solucoes.ultragazempresas.com.br/b_solicitacao_visita_pizzarias_b



