
Energieffektiva P-Serien har välisolerade egenskaper då dubbelglasens 
värmereflekterande ytskikt skapar en svalare arbetsplats samtidigt som 
ugnen är värmeeffektiv. Den genomtänkta ergonomin med gedigen, ro-
bust och fjädrande luckkonstruktion samt de rostfria, blästrade och 
svala handtagen ger en god arbetsmiljö liksom den optimerade höjden 
mellan däcken. 
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1. Premiumutförande
 Exklusiv extrautrustning med specialutformad imkåpa och praktiska, utdragbara  
 hyllplan med integrerade skålar samt en intelligent styrpanel med smarta,   
 inbyggda funktioner som till exempel möjlighet att med en enkel knapptryckning 
 programmera ugnen för ökad eller minskad arbetsbelastning av beställningar. I  
 premiumutförandet erhålls också möjlighet att använda ett förvalt veckoschema där  
 tid och temperatur ställs in för sju dagar.

2. Digital styrpanel SD-Touch
Intelligent panel med unikt användargränssnitt framtaget för pizzaugnar. Enkel han-
tering med val för avancerad eller förenklad användning. Utrustad med veckosche-
ma med möjlighet att programmera veckans samtliga dagar. Indviduella inställning-
ar per däck.

3. Separata anslutningar per däck
Separat elförsörjning per däck för separerad matning och lägre anslutningseffekt.

4.  Färgval
Ugnen finns att tillgå i lackerad röd eller svart.

5. Demonterade däck
Ugnen levereras omonterad. Rekommenderas för installation i trånga utrymmen. 

P200
Bredd: 1120 mm
Djup: 591 mm
Djup med imkåpa: 686 mm
Max 2 däck.

P400
Bredd: 1120 mm
Djup: 915 mm
Djup med imkåpa: 1010 mm
Max 3 däck.

P600
Bredd: 1475 mm
Djup: 915 mm
Djup med imkåpa: 1010 mm
Max 3 däck.
 
P800 / P800D
Bredd: 1830 mm
Djup: 915 / 1060 mm
Djup med imkåpa: 1010 / 1155 mm
Max 3 däck.

Färgval svart eller röd

Separata anslutningar per däck

Digital styrpanel SD-Touch, per däck

Premiumutförande*

Utan utdragshyllor och ben med låsbara hjul

Demonterade däck

P200 P400 P600 P800 P800D

Standard
Tillval
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TILLVAL P-SERIEN Mått 

* Skål- och utdragshyllor ingår ej på P200.


