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ALFA Ctra. Nac.340, km 1061,5 - 43530 
ALCANAR - TEL. 977 737 606 

www.comercialesteller.com 
 info@comercialesteller.com

BELLESA I INNOVACIÓ EN UN FORN ÚNIC





 



 

4
P
IZ

Z
E

5
 M

IN
U

T
I

C
IA

O
A

LL
E

G
R

O
D

O
M

O
























 



 



 


 













 


 











     
 

     
    
     
      
      
      







     
    
     
      
      
      







 

D
O

LC
E
 V

IT
A

C
U

P
O

LA
TA

U
LE

S
C

U
P

O
LI

N
O



 

T
R

A
D

IZ
IO

N
Z

A
LE







     
    
     
      
      
      







     
    
     
      
      
      

M
A

S
T

E
R

 V
IS

IO
N









     
 

     
    
     
      
      
      









     
 

     
    
     
      
      
      





  



           











  



           











  



           











  



           











  



           







 


       







“Som la companyia 
de forns més 

innovadora del món 
de 0º a 500ºC,
mantenint la 
creativitat i la 

tradició italiana  que 
ens ha distingit durant 

més de 40 anys.”



6

� � � � � ��������������������
����� �� ��� ������ �� ������ ������������ ���� ������ �� ��������� ���� ��� ������������� ����� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

CIAO 5 MINUTI 4 PIZZE ALLEGRO DOMO DOLCE VITA

Dimensions Forn 91x69,5x118h cm       82x68x120h cm  100x97x121h cm 118x102x60 cm  101x79x126h cm 111x87x156h cm

amb base 118x85x181h cm  93x68x178h cm 155x87,5x202 cm 118x102x225 cm  129x96x192h cm ---

Superfície forn 70x40 cm 60x50 cm 80x60 cm  100x70 cm 70x50 cm 80x60 cm

   Pes forn 80 kg 73 kg 120 kg      140 kg 115 kg 142 kg

amb base 90 kg 100 kg 140 kg  220 kg 125 kg ---

   Temps Escalfament 15’ 15’ 20’ 20’ 15’ 15’

Nombre de peces 2                                         2                                         4 5 2                                         4

       Capacitat 2 Kg                                     2 Kg                                  4 Kg 5 Kg  2 Kg                                   4 Kg

Consum

   Alimentació Llenya                              Llenya                               Llenya                               Llenya                                Gas                                      Gas     

Colors

CUPOLA CUPOLINO MASTER VISION

Dimensions

105x105x122,5h cm

105x105x197h cm
-  amb base -

70x85x40h cm
80x90x45h cm

90x104x50h cm

104x123x57h cm
114x132x61h cm
124x144x61h cm
135x156x68h cm

124x136x61h cm
135x149x68h cm
146x156x72h cm

Superfície forn  70 cm  60 - 70 - 80 cm  93 - 100 - 110 - 123 cm  112 - 125 - 140 cm 

Pes 245 Kg
298 Kg - amb base

  Temps   Escalfament ’07 a ’06 ad’56 a ’05 ad’54’06

Nombre de peces de  4 a 7 de  6 a 8

     Capacitat

Consum 4,5 Kg/h                              de 3 Kg/h a 4 Kg/h                    de 6 Kg/h  a 9 Kg/h                    de 8 Kg/h a 10 Kg/h

   AlimentacióB

    2,5 Kg/h                            3 Kg/h                              4 Kg/h                                5 Kg/h                       1,09 Kg/h LPG                 1,32 Kg/h LPG

    2                                               de  2 a 4

2 Kg                                        de 2 Kg a 8 Kg                              de 8 Kg a 14 Kg                          de 12 Kg a 16 Kg

   de 90 a 145 Kg                             de 280 a 420 Kg                        de 350 a 490  Kg

                       

 Llenya                                            Llenya                                           Llenya                                             Llenya

TRADIZIONALE
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FORNS A LLENYA I GAS

FORNS REFRACTARIS


