Tradycyjne piece
opalane drewnem



piece kopułowe WOJTEK



piece tunelowe Jacek
Zastosowanie pieców:

wypiek pizzy i chleba, grillowanie, duszenie, smażenie, powolne gotowanie i suszenie

piece.akuplate.pl

Piece tunelowe Jacek

Charakterystyka pieców Jacek


Sklepienie łukowe murowane z cegieł szamotowych



Wysokość; wewnątrz 45 cm. | na zewnątrz 70 cm



Wejście zewnętrzne; 50 x 25 cm



Rozmiar wewnętrzny paleniska: 60 x 80 cm



Izolacja kopuły matą ceramiczną grubości ok. 5 cm.



Piec wykończony tynkiem i finalnie pomalowany w standardzie



Podłoga pieca wykonana jest z białych ceramicznych płyt siMix



Izolacja dolna podłogi; płyty wermiklitowe



Piec umiejscowiony jest na płycie betonowej, 80 x 120 cm



Ciężar: ok. 430 kg.



Piece są wygrzane, gotowe do pracy.

Zalecane dla klientów indywidualnych i mniejszych
lokali gastronomicznych

Wersje standard [netto]

model
Jacek

Opcjonalne dopłaty [netto]

Wykończenie standard

Stojak metalowy

Termometr

Wykończenie mozaiką

(malowany)

wysokość 70 cm

w kopule pieca

kolor biały lub czarny

1950 zł

+ 820 zł

+ 130

+ 890 zł

Piece kopułowe Wojtek

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

Wojtek-120

6 400 zł

+ 1240 zł

+ 125

+ 1380 zł

model

Piec Wojtek
standard

stojak metalowy

mozaika biała

mozaika czarna

Gotowe do pracy piece szamotowe

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

Charakterystyka pieców serii Wojtek


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, produ-

kowanych 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 i Jacek wysyłamy firmą kurierską

Grupa owo.pl
ul. Krakowska 32 A
32-065 Krzeszowice
strona: piece.akuplate.pl

