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G4/33-M
Gasoven 1 kamer 1x4 pizza’s Ø 330 mm

mm (LxBxH)

1060x970xh500 +140

kcal-h

12000

.
Volt

230/1

kg

178

M3

0.65

- Esthetische gevel ‘’inox-emaille’’
- Afmetingen van de kamer 680x680xh150
- De basis is gemaakt van speciaal vuurvast materiaal ‘’beter en
exclusief ’’. Voorzien van een betere lozing van de damp en
interne
verlichting.
- Werkt op gas de bodem verdraagt de temperatuur door een
‘’geleiding’’ systeem door de warmtewisselaars die worden
gevoed
door 4 branders die zijn geplaatst in de verbrandingskamer. De
kamer
zelf door een ‘’verbrandings’’principe.
- Bedieningspaneel van het
apparaat heeft een elektrische afsluiter voorzien van een bougie
en
beveiligingsinstallatie. Elektronische thermostaat tot 500°C.
Bedieningspaneel aan de zijkant van de uitwinning om alle
ingrepen
te vergemakkelijken en plaats het apparaat niet op een manier
dat
het de oven raakt.
- Buiten omvang in r.v.s. met een 130mm isolatie laag van
rotswol.
- Apparaat vervaardigd volgens de huidige CE-richtlijnen

3 273,24 €
G6/33-M
Gasoven, 1 kamer 1x6 pizza’s Ø 330mm.

mm (LxBxH)

1060x1300xh500+140

kcal-h

17200

.
Volt

230/1

kg

230

M3

0.85

3 279,00 €

- Esthetische gevel ‘’inox-emaille’’
- Afmetingen van de kamer 680x1010xh150
- De basis is gemaakt van speciaal vuurvast materiaal ‘’beter en
exclusief ’’. Voorzien van een betere lozing van de damp en
interne
verlichting.
- Werkt op gas de bodem verdraagt de temperatuur door een
‘’geleiding’’ systeem door de warmtewisselaars die worden
gevoed
door 4 branders die zijn geplaatst in de verbrandingskamer. De
kamer
zelf door een ‘’verbrandings’’principe.
- Bedieningspaneel van het
apparaat heeft een elektrische afsluiter voorzien van een bougie
en
beveiligingsinstallatie. Elektronische thermostaat tot 500°C.
Bedieningspaneel aan de zijkant van de uitwinning om alle
ingrepen
te vergemakkelijken en plaats het apparaat niet op een manier
dat
het de oven raakt.
- Buiten omvang in r.v.s. met een 130mm isolatie laag van
rotswol.
- Apparaat vervaardigd volgens de huidige CE-richtlijnen
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G9/33-M
Gasoven, 1 kamer 1x9 pizza’s Ø 330mm.
mm (LxBxH)

1390x1300xh500+140

kcal-h

20640

.
Volt

230/1

kg

305

M3

1.10

4 408,92 €

- Esthetische gevel ‘’inox-emaille’’
- Afmetingen van de kamer 680x1010xh150
- De basis is gemaakt van speciaal vuurvast materiaal ‘’beter en
exclusief ’’. Voorzien van een betere lozing van de damp en
interne
verlichting.
- Werkt op gas de bodem verdraagt de temperatuur door een
‘’geleiding’’ systeem door de warmtewisselaars die worden
gevoed
door 4 branders die zijn geplaatst in de verbrandingskamer. De
kamer
zelf door een ‘’verbrandings’’principe.
- Bedieningspaneel van het
apparaat heeft een elektrische afsluiter voorzien van een bougie
en
beveiligingsinstallatie. Elektronische thermostaat tot 500°C.
Bedieningspaneel aan de zijkant van de uitwinning om alle
ingrepen
te vergemakkelijken en plaats het apparaat niet op een manier
dat
het de oven raakt.
- Buiten omvang in r.v.s. met een 130mm isolatie laag van
rotswol.
- Apparaat vervaardigd volgens de huidige CE-richtlijnen

