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 PO-98/78 (με τη βάση/with base)

Επιφάνεια δαπέδου φούρνου/Oven floor area    0,48 m²
Μέγιστη θερμοκρασία φούρνου/Max oven temperature          500ºC

Ø150Έξοδος καυσαερίων/Flue outlet    
Διαστάσεις δαπέδου φούρνου/Oven floor dimension    75x65 cm.

Βάρος (με & χωρίς βάση)/Weight (with & without base)      150/170 kg
Χρόνος θέρμανσης (λεπτά)/Heating time (min.)      15

Διαστάσεις πόρτας Μ/Υ /Door opening dimensions L/H          578/250

Εσωτερικές διαστάσεις/Internal dimensions     760x620 mm
Εξωτερικές διαστάσεις/External dimensions    800x595x475 mm

Έσωτερικό ύψος θαλάμου καύσης/   
internal combustion chamber height    400 cm.

• ο χρόνος που θερμαίνεται ο φούρνος είναι σε 20’/ the oven heats up in 20 
minutes

• η χωρητικότητα του φούρνου είναι αρκετά μεγάλη ώστε να ψήσει 4 μεγά- 
λες πίτσες σε ελάχιστο χρόνο ή 6 κιλά ψωμιά/ the capacity of the oven is 
large enough to bake 4 large pizzas in no time or 6 kg of loaves of 
bread

•μέγιστη θερμοκρασία θαλάμου καύσης 350ºC/ maximum combustion 
chamber temperature 350ºC

• ο ξυλόφουρνος είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι προορισ-  
μένο για μαγειρική χρήση, τα επιμέρους εξαρτήματα του έχουν τα πάχη       
και τις διαστάσεις που χρειάζεται για μέγιστη προστασία από τις υψηλές     
θερμοκρασίες/ the wood-burning oven is made of stainless steel intend-
ed for cooking use, its individual components have the thicknesses 
and dimensions needed for maximum protection against high temper-
atures

• το δάπεδο του φούρνου εσωτερικά είναι από πυρίμαχο υλικό για τη μέγι- 
στη κατανομή θερμότητας και το πιο αποτελεσματικό ψήσιμο/ the floor of 
the oven inside is made of refractory material for maximum heat 
distribution and the most efficient baking

• η μόνωση του φούρνου έχει 10εκ. πάχος ώστε να διατηρεί για περισσότερο 
χρόνο στον θάλαμο καύσης την υψηλότερη θερμοκρασία/ the insulation of 
the oven is 10 cm. thickness to maintain the highest temperature in the 
combustion chamber for a longer time

• ο ξυλόφουρνος είναι εξοπλισμένος με πυρόμετρο για τον άμεσο έλεγχο της 
θερμοκρασίας στον χώρο ψησίματος/ the oven is equipped with a 
pyrometer for direct control of the temperature in the cooking area

• η πόρτα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και η χειρολαβή      
του είναι επενδυμένη από ξύλο ώστε να επιτρέπει τον άμεσο χειρισμό της/ 
the door is made of stainless steel and its handle is covered with wood 
to allow direct handling

• ο ξυλόφουρνος έρχεται έτοιμος μονταρισμένος για απευθείας χρήση στο    
σπίτι σας/ the wood stove comes ready assembled for direct use in 
your home

Ο Ξυλόφουρνος είναι κατασκευασμένος σε πρακτικό μέγεθος και διατίθεται μαζί  
με βάση αλλά και ξεχωριστά. Γι’ αυτό το λόγο προσαρμόζεται και σε μικρότερους       
χώρους. Αποτελεί προϊόν άριστης ποιότητας λόγω των υλικών κατασκευής του 
όπως την επίστρωση από ανοξείδωτο ατσάλι (κατάλληλο για μαγειρική χρήση) σε 
όλο τον εσωτερικό θάλαμο που τον προστατεύει από την υψηλή θερμότητα. Επιπ- 
λέον το πυρίμαχο πάτωμα συμβάλει σε ομοιόμορφο ψήσιμο. Όλα αυτά διαμορ-       
φώνουν ένα προϊόν που σας βοηθάει να απολαμβάνεται γρήγορα και εύκολα την    
καλύτερη δυνατή ποιότητα ψησίματος με τον πιο παραδοσιακό τρόπο.

The Wood Oven is made in a practical size and is available together with a base or 
separately. For this reason, it also adapts to smaller spaces. It is a product of 
excellent quality due to its construction materials such as the stainless steel coating 
(suitable for cooking use) throughout the inner chamber which protects it from 
high heat. In addition, the fireproof floor contri- butes to uniform baking. All this 
forms a product that helps you quickly and easily enjoy the best possible quality of 
baking in the most traditional way.


