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KOMBINÁLT KEMENCESOROZAT MR, ÉS HIBRID
KEMENCESOROZAT MRI 

- Forgó, kőkandallós fa és/vagy gáztüzelésű pizzakemencék,
3 különböző méretben kaphatóak.
- Mindkét sorozat padló alatti gázégővel felszerelt, digitális
termosztatikus- és lángvezérlésű. 
- Csak az MRI sorozat elemei rendelkeznek második számú, felső
gázégővel, mely a fa tüzelésű hely mögött található. Ez az égő
fenntartja a hőt és/vagy felmelegíti a gázüzemű kemencét, 
illetve fatüzeléssel is kombinálható.
- A forgó gépalapot programozható inverter működteti, ezáltal
 a kemence könnyen kezelhetővé válik, időt és energiát is
spórolhatunk.
- A  kemence termikus stabilitásának köszönhetően bármelyik
 fűtési rendszerrel rendkívül gyors és homogén sütést 
érhetünk el.
- A elkülönített kandallóajtó és a 2 hamu�ók egészséges légkört
teremtenek a pizzasütéshez, ugyanakkor 50%-al kevesebb
fa kerül felhasználásra,mint egy hagyományos fatüzelésű 
kemencében.
- Az ”MR” és ”MRI” kemencéket az exkluzív karbantartásmentes, 
atmoszférikus, infravörös gázégővel szereltük fel, földgázzal
 vagy  LPG-vel működik.
- A hőszigetelést a kitűnő szigetelő tulajdonságokkal rendelkező
ásványgyapot garantálja.
- A kemence kupolaszerkezete tűzálló anyagból készült, 10 évnyi
garancia tartozik hozzá.

COMBINATED OVENS RANGE MR AND HYBRID
OVENS RANGE MRI

- Rotating stone hearth wood and/or gas �red pizza ovens
are available in three sizes.

- Both of ranges comes with an under�oor gas burner
equipped with digital thermostatic and �ame controls.

- Only the ovens range MRI have a second upper burner
installed behind the wood �ring place, it is made in order to
mantain and/or to heat the oven only with gas �red or in
alternative in combination with the wood �red inside the
oven.

- The bedplate rotation is applied throught an inveter, it is full
programmable allowing the user of easy and intuitive oven
employ saving time and energy.

- Both systems operating allow the oven of the best backing
performances and very good productivity, more than fast
and homogeneous backing thanks to oven thermic stability.

- The separate �reside door and two ash drawers allows to
these ovens the healthfulest pizza backing, saving at the
same time minimum 50% of wood if compared to a similar
traditional wood �red oven.

- MR and MRI ovens are equipped with our exclusive
maintenance free atmospheric infrared gas burners
operating with natural or LP gas.

- Thermal insulation is made of high density mineral �bers
with optimal insulating properties.

- Dome oven structure on refractory mateial is guaranted 10
years.
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FORGÓ, KŐKANDALLÓS FATÜZELÉSŰ KEMENCE-
SOROZAT MRE, ELEKTROMOS FŰTŐELEMEKKEL

- A forgó, kőkandallós fatüzelésű kemence 3 méretben kapható,
kiegészítő elektromos gépalapi fűtőrendszerrel felszerelt, mely
digitálisan vezérelhető. 
- Elektromos melegítőelemek rendszere melegíti a forgó 
gépalapot.

- Ezt a rendszert digitális, termosztatikus rendszer vezérli
szilárdtest relével. (SSR)

- A gépalpi rotációt inverter működteti, teljesen programozható
 rendszer, mellyel időt és energiát takaríthatunk meg.
-Az elkülönített kandallóajtó és a 2 hamu�ók egészséges légkört
teremtenek a pizzasütéshez, ugyanakkor 50%-al kevesebb
fa kerül felhasználásra,mint egy hagyományos fatüzelésű 
kemencében.
- A gépalap termikus stabilitásának köszönhetően, az elketromos
fűtési rendszer a legjobb sütési teljesítményt nyújtja, még
nagy termelékenység mellett is.

- Az MRE kemencék gépalapja előmelegítésre is 
beprogramozható.
- A hőszigetelést, optimális szigetelő tulajdonságokkal bíró, 
nagy sűrűségű ásványi rostokból álló anyag  biztosítja.

- A kupola szerkezete tűzálló anyagból készült, 10 évnyi garancia
tartozik hozzá.

ROTATING STONE HEARTH WOOD FIRED OVEN
RANGE MRE WITH ELECTRIC HEATERS

- Rotating stone hearth wood �red pizza oven available in 3
sizes, it is equipped with an auxiliary electric bedplate
heating system digitally controlled.

- A system of electric heaters warms the rotating bedplate.
- This system is controlled through a thermostatic digital

system operating with solid state relay SSR.
- The bedplate rotation is applied throught an inveter, it is a

full programmable system and it allows the user of easy and
intuitive oven employ saving time and energy.

- Thanks to the electric heating system the oven is capable of
the best backing performances and big productivity given by
the bedplate thermic stability.

- The separate �reside door and the ash drawer allows this
oven of healthfulest pizza backing, it save at the same time
minimum 50% of wood if compared to a similar traditional
wood �red oven.

- The MRE ovens are equipped with programmable
bedplate preheating start system.

- Thermal insulation is made of high density mineral �bers
with optimal insulating properties.

- Dome oven structure on refractory mateial is guaranted 10
years.
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