ראש טאבון למטבח גינה :דגם
תנור פיצה גדול במיוחד אקסטרה-
לארג’ ,Pizza Oven Extra Large
חברת BullBBQ

ראש טאבון למטבח גינה:
דגם תנור פיצה גדול במיוחד אקסטרה-
לארג’ ,Pizza Oven Extra Large
חברת  BullBBQהאמריקאית
עכשיו תוכלו להכין פיצות  /פקאצ’ות בחצר
תנור עצים גדול במיוחד למטבחי גינה גדול במיוחד,
היכול להשתלב בתוך מטבח גינה בחצר או בעגלה ניידת.

מידות  :רוחב  97.8ס”מ  ,עומק  78.9ס”מ ,
גובה  121ס”מ .
מאפיינים סטנדרטים:
מאפיינים סטנדרטים של הדגם
 100%תוצרת איטליה .
ארובה מנירוסטה . 316

גוף – נירוסטה מוצקה  304חלק פנימי .
תחתית פנימית  3מ”מ עובי .
חלק עליון פנימי עובי  2.55מ”מ .
 441כרום ניקל פלדה
אזור אפיה  80*60ס”מ .
תוצרת איטליה ב ,100%-עם חלקים אירופיים באיכות אותנטית.
הפעלה מהירה :מוכן לפעולה תוך פחות מ 15-דקות של חימום מוקדם.
קונסטרוקציה:
קונסטרוקציות מנירוסטה איכותית לעמידות בתקופה ממושכת.
מרותכת ומוצקה ,של פלדה ואלקטרופלדה מגולוונים ומצופים.
בידוד :בידוד בסיסי חזק ,כדי לספק איכות מעולה ,שלא ישבר ולאורך
זמן.
ידיות וגלגלים :ידיות בולטות החוצה וגלגלים איכותיים ,כדי לאפשר
ניידות ולהעביר למיקום מדויק.
מבנה :מרותך ומוצק.
אבני בישול לאפיה.
התקנה קלה.
נייד.
צבע :מגיע רק בצבע אפור.
בכדי לקבל מידות מדוייקות יש ללחוץ על הלינק:
גיליון מידות תנור פיצה גדול במיוחד .XL

קצת על חברת  BULLBBQהאמריקאית:
אחת מהסיבות הרבות להצלחתה ,היא שהם חקרו ביסודיות את תעשיית
הגריל-ברביקיו,
כדי להגיע למוצרי איכות כדי שיהיו כ’אין שני להם!’ .יושרה ודאגה
ללקוחות חשובה לחברה,
לכן ייצור הגריל בכל מוצר ומוצר ,נעשה בדרגה הגבוהה ביותר.

גרילי גז עטורים בפרסים ,מעוצבים ,מהונדסים ונעשים כבידי אומן,
עם חומרים משובחים ביותר.
כל גריל גז הוא מוסמך ע”י אגודה הבודקת ומאשרת מוצרי אלקטרוניקה
בארה”ב ובקנדה – אגודת .CSA
חברה העוסקת בתחום הברביקיו מעל  20שנים .הינה הראשונה ברעיון של
מטבחי גינה ,מטבחי חוץ לחצר ושל איי גינה חיצוניים.
כל זאת ,בזכות הבנה והכרה בצורך של חובבי הברביקיו וברצון שלה
לעזור להם להביא את הכישרון שלהם לצלייה המתאימה
כמו של שפים מקצועיים .מאז תחילת הרעיון הגיעה והתפתחה החברה,
לגדולה ונרחבת בתעשיית הברביקיו.
“איסמור” הינה היבואנית הבלעדית של החברה האמריקאית ותשמח לעזור
לכם בכל שאלה ובירור.
חייגו אלינו ונשמח לענות לכם על כל שאלה ולהעניק
לכם מענה מקצועי ,אדיב ואיכותי – ללא התחייבות.

