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stalowe grille ogrodowe OWO

piece do pizzy i chleba

Wyjątkowo stabilny
wykonany z blachy 3 mm
kompletny stalowy grill
ogrodowy OWO
z paleniskiem ceramicznym

blaty boczne i dolna półka
z blachy nierdzewnej 3 mm

Grill gotowy do użytkowania

Stalowy grill ogrodowy

cena netto: 646 zł


kompletny gotowy do użytku grill z paleniskiem ceramicznym



ruszt podstawowy grilla chromowany: 60 x 40 cm



trzy poziomy regulacji wysokości rusztu podstawowego



ruszt dodatkowy chromowany: 60 x 13, 5 cm



dwa blaty robocze na wysokości paleniska



obszerna półka pod paleniskiem grilla



pięcioelementowy zestaw przyborów do grillowania
Grille produkowane są tradycyjnie, metodą rzemieślniczą.
Elementy stalowe wypalane są laserem 3D

Spawana, mocna konstrukcja, pozwala zakwalifikować
nasze grille ogrodowe, jako sprzęt praktycznie wieczny,
wielopokoleniowy.
Ceramiczne akumulacyjne palenisko grilla zapewnia
optymalne spalanie węgla drzewnego, co skutecznie
poprawia smak grillowanych potraw.

Stalowe paleniska (piecyki) do wędzarni
Stalowe paleniska do wędzarni, wykonane z blachy 3 mm
Dno paleniska płyty ceramiczne siMix
Deflektor stabilizujący przepływ dymu do wędzarni.
Regulowane drzwi do piecyka, umożliwiające kontrolowanie
intensywności spalania.

Rozmiar piecyka
szerokość: 36 cm
głębokość: 40 cm
wysokość: 40 cm

Cena piecyka netto: 395 zł

Piece Wojtek do wypieku pizzy, chleba i nie tylko
Zastosowanie pieców:
wypiek pizzy i chleba, grillowanie, duszenie, smażenie, powolne gotowanie i suszenie
Wersje standard [netto]

Opcjonalne dopłaty [netto]

Wykończenie standard

Stojak metalowy

Termometr

Wykończenie mozaiką

(malowany)

wysokość 70 cm

w kopule pieca

kolor biały lub czarny

Wojtek-80

3550 zł

+ 820 zł

+ 110

+ 920 zł

Wojtek-100

4 290 zł

+ 820 zł

+ 110

+ 920 zł

6 400 zł

+ 1240 zł

+ 125

+ 1380 zł

model

Wojtek-120
(na zamówienie)

Piec Wojtek
standard

stojak metalowy

mozaika biała

mozaika czarna

Gotowe do pracy piece Wojtek

Grupa owo.pl | tel.: 600 601 384, 600 601 385, 602 259 809 | e-mal: biuro@owo.pl



Kopuły (sklepienie paleniska) w naszych piecach są wykonane z cegieł szamotowych
o zwiększonych zdolnościach akumulacji ciepła. Grubość cegieł ok. 7 cm



Wysokość kopuły: wewnątrz 45 cm. | na zewnątrz 64 cm + 7 cm podstawa



Wysokość wyjścia kominowego: 78 cm + 7 cm podstawa



Wejście pierwsze (zewnętrzne) 50 x 25 cm, wejście drugie 46 x 23 cm



Izolacja kopuły matą ceramiczną grubości ok. 5 cm. Kopuła wykończona tynkiem i
finalnie pomalowana w standardzie



Podłoga pieca wykonana jest z białych ceramicznych płyt siMix, grubości 3 cm, produkowanych według receptury naszej firmy.



Izolacja dolna (podłogi) ,wykonana z płyt wermikulitowych, grubości 3 cm.



Piec umiejscowiony jest na płycie betonowej, 112 x 112 cm. grubości ok. 7 cm



Ciężar: Wojtek-80 455 kg, Wojtek-100 520 kg.



Piece są wygrzane, gotowe do pracy.

piece Wojtek wysyłamy firmą kurierską
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