Välj
en vedeldad
pizzaugn

För dig som älskar traditionell bakning
Rossofuoco tillverkar vedeldade bakugnar med brännkammare gjord
av rostfritt stål och botten av eldfast sten.
Bakugnarna är hållbara och tillverkade av högkvalitativt material,
100 % tillverkade i Italien.
Ugnarna är inriktade på detaljer för att göra din matlagning alltid
enkel, bekväm och säker.
De kan placeras var som helst i trädgården, på terrassen eller på
verandan. Tack vare hjulen och handtagen på vagnen kan du flytta
ugnen utan problem.
Du kan även lägga en praktiskt sidobänkskiva av rostfritt stål på
vedugnens handtag som du kan använda som arbetsbord.

Modeller
Skillnaden mellan de tre modellerna är endast storleken.
De tekniska funktionerna är detsamma för varje modell.

Campagnolo

Nonna Luisa

Piú Trecento

Storlek på bakyta ( B x D cm)

Storlek på bakyta ( B x D cm)

Storlek på bakyta ( B x D cm)

60 x 50

80 x 60

80 x 90

Antal pizzor st

Antal pizzor st

Antal pizzor st

1-2

3-4

Finns även med Gas

4-6

Finns även med Gas

Rökutgången
Rökutgången på våra ugnar är i den främre delen av brännkammaren.
På detta sätt fördelas värmen jämnare och ugnarna håller sig varma längre.

Eldfasta stenar
Våra eldfasta stenar kommer inte i direktkontakt med botten av ugnen utan
de är förhöjda med en stålram.
Stenarna blir mer stabila och det finns
ett luftlager under.
Det fungerar som isolering och värmefördelare som gör att stenarna förblir
varma längre.

Isolering
Vi använder ett tjockt isoleringsskikt runt ugnen
förutom luftskiktet och brännkammaren är tillverkad i rostfritt stål.

Nya modeller

Benni
Om du letar efter en stor pizzaugn till ett lite lägre pris är
Benni ett bra alternativ.

Mino
Äntligen en pizzaugn som du
kan ta med dig vart du vill.
Campingen eller båten...

Mino ViaVai
Förutom att du kan ta MINO vart
du vill, introducerar vi VIAVAI - det
praktiska resesatsen med alla
tillbehör.

• Rökutgången är i mitten av bränn- • Rökutgången är i mitten av brännkammaren och med en ventil på
kammaren och med en ventil på
Med ViaVai får du ett litet, men
skorstenen för att reglera drag.
skorstenen för att reglera drag.
komplett utekök.
• Isolering runt och under ugnen.

• Isolering runt och under ugnen.

• Brännkammaren är i rostfritt stål. • Brännkammaren är i rostfritt stål.
• Fronten är målad i svart, värmebe- • Fronten är målad i svart, värmebeständigt färg.
ständigt färg.

Storlek på bakyta ( B x D cm)

Storlek på bakyta ( B x D cm)

80 x 60

60 x 40

Antal pizzor st

Antal pizzor st

3-4

1

Vill du veta mer, ta kontakt med oss
Nordviggen Trading AB
+46 10 471 10 40
info@nordviggen.se

www.nordviggen.se

