
ZDJĘCIE KOD OPIS
CENA EURO 

NETTO

A-32R 
Łopata z anodowane aluminium o szerokość 33 cm, uchwyt o długości 

150 cm,  HIGH PERFORMANCE LINE
€ 77,00

A-32RF
Performowana łopata z anodowane aluminium, o szerokość 33 cm,  

AZZURRA LINE – HIGH PERFORMANCE
€ 98,00

A-45R
Performowana łopata z anodowanego aluminium o  szerokość 50 cm  

AZZURRA LINE – HIGH PERFORMANCE
€ 113,00

AN-32RF Łopata z anodowane aluminium o szerokość 33 cm NAPOLETANA € 105,00

R-37R
Łopata z anodowane aluminium o szerokości 36 cm, długość uchwytu 

150 cm, STANDARD PROFESSIONAL LINE
€ 68,00

R-50R
Łopata zanodowane aluminium o szerokości 50 cm, długość uchwytu 150 

cm, STANDARD PROFESSIONAL LINE
€ 111,50

I-20
Poręczna łopata ze stali nierdzewnej o średnicy 20 cm, uchwyt 

wzmiacniany, długość 150 cm, AZZURRA LINE - HIGH PERFORMANCE
€ 70,00

I-20F

Poręczna performowana łopata ze stali nierdzewnej o średnicy 20 cm, 

uchwyt wzmiacniany długość 150 cm, AZZURRA LINE – HIGH 

PERFORMANCE

€ 77,00

IR-23
Poręczna łopata o szerokości 23 cm, dostosowana do przesuwania 

kawałków drewna
€ 55,00

AF32R/60 
Łopata z anodyzowanego aluminium o szerokości 32 cm, długośc 

uchwytu 60 cm,  ECO LINE
€ 49,00

AC-SP

Szczotka do czyszczenia pieców z włosia wykonanego z mosiądzu, z 

obotową głowicą i skrobakiem. Długość uchwytu 150 cm, wymienna 

głowica.

€ 60,00

R-SP Wymiennik do szczotki AC-SP € 23,50

AC-SPGT Mała szczotka do grilli. € 13,80

AC-APM Profesjonalny stojak ścienny na łopaty € 21,00

ACH-PP3 Ekonomiczny wieszak na łopaty € 14,00

AC-ROM Nóż do pizzy ECO LINE € 7,00

AC-ROP6
HIGH PERFORMANCE nóż do pizzy, uchwyt z polimeru odpornego do 

200°  – ostrza można ostrzyć
€ 32,00

z dnia 1 listopada 2016 r., ceny EURO nettto, bez podatku VAT   

Cennik akcesoriów do pieców chlebowych i pizzy

                                                                                                                                         (23 % na podstawie Ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług),

obowiązuje średni kurs BNP z dnia sprzedaży



AC-ST2M Łopatka do serwowania pizzy – ECO LINE € 8,00

AC-ST4M Trójkątna skrobaczka – ECO LINE € 6,00

AC-TPF11 Giętki nóż do ciasta – ECO LINE € 5,40

AC-TP
Nóż do ciasta wykonany z wysokiej jakości polimeru odpornego na 

wysokie temperatury i zarysowania 
€ 5,70

AC-ST 
Skrobaczka – wykonana z wysokiej jakości polimeru odpornego na 

wysokie temperatury i zarysowania
€ 5,20

AC-BSM Rolka dziurkująca wykonana ze stali nierdzewnej € 28,60

AC-STP20
Rectangular pizza server, handle in polymer resistant up to 200° 

temperature. HIGH PERFORMANCE LINE.
€ 14,50

AC-CLP Profesjonalny nóż do pizzy. Idealny do cięcia pizzy na patelni. € 25,00

AC-PCPT45/6
Deska pod pizzę o szerokości 45 cm z zagłębieniami ułatwiającymi 

krojenie pizzy na 6 równyh porcji.
€ 41,50

AC-CU1 Tradycyjna łyżka do sosu o pojemności 53 gram. € 17,00

BTD3320 Torba do pizzy, pojemność 5 pizz o szerokości 33 cm € 39,00

BTD5020 Torba do pizzy, pojemność 3 pizz o szerokości 50 cm € 50,00
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