MADE IN ITALY
Historia Moretti Forni rozpoczęła się we Włoszech w roku 1946, wraz z pierwszym piecem
do ciasta, zaprojektowanym i zbudowanym przez założyciela Placcido Moretti.
Przez lata ﬁrma budowała swoją markę wprowadzając innowacyjne rozwiązania do branży
gastronomicznej.
Z myślą o bardziej racjonalnej, efektywnej i przyjaznej dla środowiska produkcji, w 2005 roku
ﬁrma przeniosła się do swojej obecnej lokalizacji Mandolfo – nowoczesnej fabryki
o powierzchni ponad 10 000 m2.
Każda linia produktów została opracowana tak, aby zaoferować użytkownikom praktyczne
rozwiązania gastronomiczne przy użyciu wysokozaawansowanej technologii.
Sukces ﬁrmy jest wynikiem przemyślanych wyborów podyktowanych przez cztery wytyczne,
składające się na misję ﬁrmy: innowacyjność, niezawodność, bezpieczeństwo oraz przyjazność
dla środowiska.
Dzięki bogatej tradycji oraz pasji do pracy, Moretti Forni jest dzisiaj absolutnym liderem
w produkcji pieców do pizzy, dla małych piekarni oraz pieców do wypalania ceramiki.
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Neapolis – piec do pizzy
w stylu neapolitańskim

NEW!

– 6x ø330 mm, elektryczny, sterowanie elektroniczne
JEDYNY NA RYNKU ELEKTRYCZNY PIEC DO PIZZY NEAPOLITAŃSKIEJ
Z TEMPERATURĄ PRACY +510°C BEZ ZAMYKANIA DRZWI

IDEALNA PIZZA NEAPOLITAŃSKA

Doskonale wypieczone
ciasto z włoskiej mąki

Pomidorki San Marzano,
rosnące u podnóża
Wezuwiusza

Aromatyczny włoski
parmezan

Świeża zielona bazylia

Tradycyjny włoski ser
mozzarella Fio di latte

MORETTI FORNI

Prawdziwa oliwa
Extra Vergine

CZY WIESZ, ŻE:
− Do pizzy Neapolitańskiej używa się specjalnej mąki zaakceptowanej
przez ssociazione Verace Pizza napoletana (AVPN).
− Grubość ciasta nie powinna przekraczać 3 mm
− Używamy pomidorów „San Marzano” o charakterystycznych
wydłużonych owocach oraz sera „Fio di latte”
− Tak przygotowaną pizzę należy piec przez 60-90 sekund
w temperaturze około +430°C

− Upieczoną pizzę neapolitańską nie kroi się w trójkąty.
Pizzę neapolitańską je się za pomocą sztućców. Można też
po ukrojeniu kawałka złożyć tak jak kanapkę i jeść rękoma.
− Kolejność jedzenia jest ściśle określona - jemy ją od środka
ku rantom – po tym można poznać znawcę tej pizzy. Ranty pizzy
pozostawione na sam koniec służą do zbierania z talerza
oliwy i sosu pomidorowego.
− Dodatkami do pizzy jest oliwa extra vergine oraz ocet balsamiczny.
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OBUDOWA ZEWNĘTRZNA

KOMORA PIECZENIA

− Obudowa wykończona w stylu postindustrialnym nadaje wyjątkowe-

− Pojemność: 6 pizz Ø 330 mm

go charakteru każdemu pomieszczeniu – został zaprojektowany tak,

− Wymiary komory: 758x1116x(H)150 mm

aby mógł zostać wyeksponowany w sali obsługi gości

− Wymiary wejścia do komory: 528x(H)126 mm

raturze, gwarantującej dobre przyleganie do stali oraz zachowanie
wysokiej jakości przez wiele lat
− Panel przedni pokryty specjalną powłoka FOSSILE robiącą wrażenie
trójwymiarowości
− Otwór komory pieca wykonany ze zdobionego żeliwa
− Blat pod otworem komory wykonany z czarnego granitu o wymiarach
1084x330 mm – tworzy on przerwę termiczną
− Zintegrowany z piecem okap w charakterystycznym kształcie i stylu
neapolitańskim
− Cylindryczny kanał spalinowy w czarnej obudowie ze stali
nierdzewnej, Ø 200 mm
− Zasłaniany przedni, cyfrowy panel sterowania

− Ogniotrwała komora pieczenia, wyłożona w całości specjalnym
kamieniem szamotowym
− Góra komory ze specjalnej płyty szamotowej typu „BISCUIT”
(biskwitowej) o grubości 55 mm. Płyta wypalana w temperaturze
1200˚C, z dużą ilością drobnych porów, dzięki którym równomiernie
się nagrzewa, długo utrzymuje ciepło i równomiernie je oddaje
do komory pieczenia
− Górne oraz dolne grzałki wykonane ze specjalnego drutu
o zoptymalizowanym bilansie cieplnym umieszczone wewnątrz
kamienia szamotowego bezpośrednio go nagrzewają bez zbędnych
strat energetycznych i cieplnych
− Podwójna i o wysokiej gęstości izolacja komory, zapobiega
nadmiernemu nagrzewaniu się obudowy zewnętrznej
− Izolacja z przegrodami termicznymi w technologii COOL AROUND
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− Wykonana ze stali pokrytej farbą epoksydową w wysokiej tempe-

PANEL STEROWANIA
− Maksymalna temperatura +510˚C
− Elektroniczna regulacja temperatury niezależna dla dołu oraz góry
komory
− Termostat do monitorowania temperatury
− Przedni panel z termometrami cyfrowymi chroniony zasuwą

− ECO-STAND BY TECHNOLOGY® zmniejszający zużycie energii
elektrycznej w czasie przerw w pracy
− Możliwość zapisania 20 programów pieczenia
− Wstępnie zapisane programy: wzrost temperatury, ustawienie średnie,
ustawienie maksymalne, ustawienie parametrów w czasie czyszczenia
− Termostat bezpieczeństwa

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

OPCJE

− Specjalna izolowana pokrywa z nienagrzewającym się uchwytem

− Komora rozrostu w postaci neutralnej podstawy zamykanej drzwiami

zamykająca wejście do komory
− Halogenowe oświetlenie komory, odporne na wysoką temperaturę
− Wewnętrzna ościeżnica wejścia do komory wykonana ze stali
nierdzewnej
− Timer umożliwiający automatyczne załączanie pieca o wyznaczonej
porze (np. przez przyjściem personelu, tak, aby piec był gotowy do

MORETTI FORNI

pracy od 1 minuty otwarcia lokalu)
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skrzydłowymi, na kółkach, wykonana ze stali malowanej
− Komora rozrostu w postaci podgrzewanej podstawy wraz z oświetleniem zamykana drzwiami skrzydłowymi na kółkach, wykonana
ze stali malowanej
− Prowadnice do komory rozrostu

Cylindryczny kanał spalinowy
w czarnej obudowie ze stali
nierdzewnej, Ø 200 mm

Zintegrowany z piecem
okap w charakterystycznym
kształcie i stylu neapolitańskim
Otwór komory pieca
wykonany ze zdobionego
żeliwa

Blat pod otworem komory
wykonany z czarnego granitu
o wymiarach 1084x330 mm
Zasłaniany przedni,
cyfrowy panel sterowania

MFNEAPOLIS
150
mm

kod

1116 mm
758 mm

6x ø330 mm
wymiary bez podstawy

1084x1786x(H)936 + komin 234 mm

wymiary na podstawie

1084x1786x(H)1986 + komin 234 mm
758x1116x(H)150 mm

wymiary komory

528x(H)126 mm

wymiary wejścia do komory

do +510°C

zakres temperatury

12,9 kW

moc

400 V

napięcie
waga

400 kg

CENA

39999,-

kod
opis
wymiary
zakres temperatury
prowadnice

MFNEAPOLISCS

MFNEAPOLISP

Podstawa na kołach

Komora rozrostu na kołach

1040x1368x(H)1050 mm

1040x1368x(H)1050 mm

–

do +65°C

4 pary

4 pary

4 szt. / Ø80 mm

4 szt. / Ø80 mm

moc

–

13,5 kW

napięcie

–

230 V

waga

115 kg

125 kg

CENA

8999,-

10999,-

ilość/średnica kółek

do cen należy doliczyć VAT 23%
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Akcesoria
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Wielokomorowe
elektryczne piece
do pizzy i piekarnicze
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i innowacyjnych

Urządzenia serieS wyróżniają się międzynarodowymi patentami

materiałów izolacyjnych, które do minimum zredukowały rozpraszanie

i unikalną technologią – EcoSmartBaking®Tech, która obejmuje

energii, SeriaS to piece o najniższym w swojej klasie zużyciu energii

kilka nowoczesnych funkcji:

– oszczędności sięgają do 30%.

Technologia Adaptive-Power®: proporcjonalne
sterowanie mocą - wydajność i niższe zużycie mediów

Technologia Power-Booster®: do sterowania czasem

°C
°C
Technologia Dual-Temp®: sterowanie 2 różnymi
temperaturami wewnątrz jednej komory pieczenia

Technologia Half-Load®Technology: do wsadów
częściowych

Technologia Smart-Baking®: osobne sterowanie
procentowe mocą grzałki górnej i dolnej

Technologia Eco-Standby®: sterowanie przerwami

Funkcja Booster – zapewni
pełną moc pieca przy
maksymalnym obciążeniu

Automatyczne
czyszczenie pieca
pyrolizą

Funkcja Half Load – możliwość
wyłączenia przedniej części
pieca przy połowie załadunku

NAJBARDZIEJ
INNOWACYJNY
PIEC DO PIZZY
NA ŚWIECIE

OKAP
Perfekcyjna izolacja pieca

MORETTI FORNI

Wypiek pizzy bez obracania

Perforowany szamot
gwarantujący cyrkulację
powietrza pod pizzą

BAZA

Dedykowany timer
dla każdej pizzy
Sygnalizacja czasu
gotowości pieca do pracy
Możliwość nastawienia
autostartu pieca na każdy
dzień miesiąca
Najbardziej oszczędny
piec Moretti Forni
(30% mniej zużytej energii
w porównaniu z serią P)

przykładowy zestaw
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20%
S100E

S120E

S125E

950x730x(H)160 mm

1240x730x(H)160 mm

1240x1260x(H)160 mm

9 kW

12 kW

17,3 kW

kod
wymiary komory

szybciej

160
mm

160
mm

moc pojedynczej komory

1260 mm

730 mm

730 mm
1240 mm

1240 mm

6x ø300 mm – 100 pizz/h

8x ø300 mm – 140 pizz/h

16x ø300 mm – 280 pizz/h

4x ø350 mm – 70 pizz/h

6x ø350 mm – 100 pizz/h

10x ø350 mm – 170 pizz/h

2x ø450 mm – 35 pizz/h

3x ø450 mm – 50 pizz/h

6x ø450 mm – 100 pizz/h

2x 600x400 mm – 20 pizz/h

3x 600x400 mm – 30 pizz/h

3x 600x400 mm – 48 pizz/h

950 mm

pojemność i wydajność
pojedynczej komory

160
mm

30%

niższe
zużycie
energii

piec jednokomorowy z okapem i bazą

MFS100M

MFS120M

MFS125M

1370x1210x(H)710 mm

1660x1210x(H)710 mm

1660x1740x(H)710 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA

-33%

NOWA CENA

41900,27999,-

-33%

44990,29999,-

-30%

49990,34999,-

piec dwukomorowy z okapem i bazą

MFS100D

MFS120D

MFS125D

1370x1210x(H)1070 mm

1660x1210x(H)1070 mm

1660x1740x(H)1070 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA

-29%

NOWA CENA

73190,51999,-

-29%

78990,55999,-

-28%

88990,63999,-

piec trzykomorowy z okapem i bazą

MFS100T

MFS120T

MFS125T

1370x1210x(H)1430 mm

1660x1210x(H)1430 mm

1660x1740x(H)1430 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-31%

108990,74999,-

-30%

116990,81999,-

-31%

129990,89999,-

podstawa na kołach – wys. 600, 800, 950 mm
STARA CENA
NOWA CENA

MFS100S60, MFS100S80, MFS100S95

MFS120S60, MFS120S80, MFS120S95

4999,-

5299,-

-30%

3499,-

-30%

3699,-

MFS125S60, MFS125S80, MFS125S95

-30%

5999,4199,-

podstawa z prowadnicami na kołach – wys. 600, 800, 950 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFS100SP60, MFS100SP80, MFS100SP95

-30%

6999,4899,-

MFS120SP60, MFS120SP80, MFS120SP95

-31%

7199,4999,-

MFS125SP60, MFS125SP80, MFS125SP95

-29%

7799,5499,-

podstawa z komorą rozrostu na kołach – wys. 600, 800 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFS100SL60, MFS100SL80

MFS120SL60, MFS120SL80

11999,-

11999,-

-30%

do cen należy doliczyć VAT 23%

8399,-

-30%

8399,-

MFS125SL60, MFS125SL80

-30%

13499,9499,-

305

MORETTI FORNI

kod

Elektryczne
wielopoziomowe
piece do pizzy
Urządzenia serieP ﬁrmy Moretti Professional to wynik doświadczenia

konﬁgurację nagrzewania grzałki górnej i dolnej, włączenie zegara,

w produkcji pieców do pizzy zgromadzonego przez ﬁrmę przez ponad

funkcji ekonomicznej i programów pieczenia.

60 lat. Bezpieczeństwo, niezawodność i wysoka jakość pieczenia to

Drzwi wszystkich urządzeń serieP są wytrzymałe i izolowane materia-

mocne strony, które ﬁrma Moretti przekazuje użytkownikom.

łem o wysokiej gęstości. Szybę łatwo wymienić z zewnątrz pieca.

Każda komora urządzenia serieP wyposażona jest w wyjątkową płytę

daje urządzeniom ciekawy i niepowtarzalny design i ułatwia zachowanie

elektroniczną Moretti System Control, która umożliwia osobną

higieny.

Amalﬁ - gdy to co najlepsze już nie wystarcza. Każde urządzenie

Urządzenie Amalﬁ dostępne jest w 4 rozmiarach i w specjalnej wersji

Amalﬁ wykonane jest z najlepszych elementów jako unikalny

vintage o bardziej klasycznym wyglądzie, oferujemy też długą listę

egzemplarz. Komora w całości wykonana z cegły szamotowej

akcesoriów pozwalających dostosować piec do różnych potrzeb.

i zamontowane w niej elementy grzewcze pozwalają osiągnąć

Ponieważ każdy egzemplarz Amalﬁ jest unikalny, tak jak nasi klienci.

Wszystkie modele serieP ozdobiono specjalnym czarnym panelem, co

niezrównane utrzymanie temperatury i jakość pieczenia docenianą
na całym świecie.

Idealne odwzorowanie
efektu pieca opalanego
drewnem

Perforowany szamot gwarantujący doskonałą cyrkulację
powietrza pod pizzą

Bezawaryjna konstrukcja
niezmienna od lat 70-tych

MORETTI FORNI

OKAP
Mocne grzałki wewnątrz
płyt szamotowych

Prosta, intuicyjna obsługa

Cała komora wyłożona
szamotem

Opcjonalnie wygląd
w stylu vintage

Utrzymuje temperaturę
nawet przy wielokrotnym
otwieraniu i zamykaniu drzwi

BAZA

Możliwość nastawienia
autostartu pieca na każdy
dzień tygodnia
Perfekcyjna izolacja
cieplna pieca

przykładowy zestaw
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Amalfi
Komora w całości wykonana z cegły szamotowej i zamontowane
w niej elementy grzewcze pozwalają osiągnąć niezrównane
utrzymanie temperatury i jakość pieczenia docenianą
na całym świecie.

AMALFI A

AMALFI B

AMALFI C

AMALFI D

650x103x(H)180 mm

950x730x(H)180 mm

950x1030x(H)180 mm

1150x1110x(H)180 mm

7,1 kW

7,1 kW

9,6 kW

12,6 kW

180
mm

180
mm

moc pojedynczej komory

1030 mm

pojemność i wydajność
pojedynczej komory

650 mm

180
mm

wymiary komory

180
mm

kod

1030 mm

730 mm

1110 mm

950 mm

950 mm

1150 mm

6x ø300 mm – 90 pizz/h

6x ø300 mm – 90 pizz/h

9x ø300 mm – 135 pizz/h

12x ø300 mm – 180 pizz/h

2x 600x400 mm – 16 pizz/h

2x 600x400 mm – 16 pizz/h

3x 600x400 mm – 24 pizz/h

9x ø350 mm – 135 pizz/h
4x 600x400 mm – 32 pizz/h

piec jednokomorowy z okapem i bazą

MFAMALFIAM

MFAMALFIBM

MFAMALFICM

MFAMALFIDM

1020x1400x(H)650 mm

1320x1100x(H)650 mm

1320x1400x(H)650 mm

1520x1480x(H)650 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

35990,-

-33%

23999,-

36990,-

-41%

21999,-

37990,-

-29%

26999,-

-28%

45900,32999,-

piec dwukomorowy z okapem i bazą

MFAMALFIAD

MFAMALFIBD

MFAMALFICD

MFAMALFIDD

1020x1400x(H)1050 mm

1320x1100x(H)1050 mm

1320x1400x(H)1050 mm

1520x1480x(H)1050 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

64990,-

-32%

43999,-

65990,-

-39%

39999,-

-27%

66990,48999,-

-26%

79990,58999,-

piec trzykomorowy z okapem i bazą

MFAMALFIAT

MFAMALFIBT

MFAMALFICT

MFAMALFIDT

1020x1400x(H)1450 mm

1320x1100x(H)1450 mm

1320x1400x(H)1450 mm

1520x1480x(H)1450 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-30%

92990,64999,-

-36%

93990,59999,-

-27%

95990,69999,-

-29%

119990,84999,-

podstawa na kołach – wys. 600, 800, 950 mm

STARA CENA
NOWA CENA

MFAMALFIAS60
MFAMALFIAS80
MFAMALFIAS95

-30%

4990,3499,-

MFAMALFIBS60
MFAMALFIBS80
MFAMALFIBS95

-41%

5399,3199,-

MFAMALFICS60
MFAMALFICS80
MFAMALFICS95

-30%

5399,3799,-

MFAMALFIDS60
MFAMALFIDS80
MFAMALFIDS95

-29%

6499,4599,-

podstawa z prowadnicami na kołach – wys. 600, 800, 950 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFAMALFIASP60
MFAMALFIASP80
MFAMALFIASP95

-30%

5890,4099,-

MFAMALFIBSP60
MFAMALFIBSP80
MFAMALFIBSP95

-40%

7199,4299,-

MFAMALFICSP60
MFAMALFICSP80
MFAMALFICSP95

-31%

7199,4999,-

MFAMALFIDSP60
MFAMALFIDSP80
MFAMALFIDSP95

-30%

8299,5799,-

podstawa z komorą rozrostu na kołach – wys. 800 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFAMALFIASL80

MFAMALFIBSL80

MFAMALFICSL80

11990,-

12290,-

12990,-

-30%

do cen należy doliczyć VAT 23%

8399,-

-35%

7999,-

-31%

8999,-

MFAMALFIDSL80

-29%

15590,10999,-
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kod

Niezawodność i bardzo niskie koszty eksploatacji: modele P60E
- P80E i P120E to najlepszy wybór w przypadku produkcji pizzy
na kawałki. Większą wszechstronność uzyskano dzięki tłoczonej
stalowej powierzchni, idealnej do pieczenia pizzy na blachach
dzięki zastosowaniu cegły szamotowej.

przykładowy zestaw

wymiary komory

P80E
800x1250x(H)180 mm

7,9 kW

11 kW
180
mm

moc pojedynczej komory

180
mm

P60E
600x830x(H)180 mm

kod

1250 mm

830 mm

pojemność i wydajność
pojedynczej komory

800 mm

600 mm

4x ø300 mm – 60 pizz/h

9x ø300 mm – 135 pizz/h

2x 600x400 mm – 16 pizz/h

4x 600x400 mm – 32 pizz/h

piec jednokomorowy z okapem i bazą

MFP60M

MFP80M

970x1290x(H)620 mm

1170x1690x(H)620 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-40%

29990,17999,-

-35%

30990,19999,-

piec dwukomorowy z okapem i bazą

MFP60D

MFP80D

970x1290x(H)990 mm

1170x1690x(H)990 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-34%

49990,32999,-

-34%

54490,35999,-

piec trzykomorowy z okapem i bazą

MFP60T

MFP80T

970x1290x(H)1360 mm

1170x1690x(H)1360 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-33%

69990,46999,-

-33%

78190,51999,-

podstawa na kołach – wys. 600, 800, 950 mm

MFP60S60, MFP60S80, MFP60S95

kod
STARA CENA

MORETTI FORNI

NOWA CENA

-38%

4799,2999,-

MFP80S60, MFP80S80, MFP80S95

-38%

4799,2999,-

podstawa z prowadnicami na kołach – wys. 600, 800, 950 mm

MFP60SP60, MFP60SP80, MFP60SP95

kod
STARA CENA
NOWA CENA

-37%

5699,3599,-

MFP80SP60, MFP80SP80, MFP80SP95

-35%

5699,3699,-

podstawa z komorą rozrostu na kołach – wys. 600, 800 mm

MFP60SL60, MFP60SL80

kod
STARA CENA
NOWA CENA

308

-29%

8899,6299,-

MFP80SL60, MFP80SL80

-30%

9999,6999,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

Niezawodność i bardzo niskie koszty eksploatacji: modele P60E
- P80E i P120E to najlepszy wybór w przypadku produkcji pizzy
na kawałki. Większą wszechstronność uzyskano dzięki tłoczonej
stalowej powierzchni, idealnej do pieczenia pizzy na blachach
dzięki zastosowaniu cegły szamotowej.

przykładowy zestaw

P120E „B”

P120E „C”

1240x850x(H)180 mm

1240x1300x(H)180 mm

8,6 kW

9,3 kW

15,5 kW

180
mm

moc pojedynczej komory

180
mm

wymiary komory

pojemność i wydajność
pojedynczej komory

3x 600x400 mm – 9 pizz/h

1300 mm

850 mm

650 mm
1240 mm

180
mm

P120E „A”
1240x650x(H)180 mm

kod

1240 mm

4x 600x400 mm – 12 pizz/h

1240 mm

6x 600x400 mm – 18 pizz/h

piec jednokomorowy z okapem i bazą

MFP120AM

MFP120BM

MFP120CM

1610x1060x(H)650 mm

1610x1260x(H)650 mm

1610x1660x(H)650 mm

34590,-

36590,-

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA

-34%

NOWA CENA

22999,-

-34%

23999,-

-34%

40990,26999,-

piec dwukomorowy z okapem i bazą

MFP120AD

MFP120BD

MFP120CD

1610x1060x(H)1050 mm

1610x1260x(H)1050 mm

1610x1660x(H)1050 mm

62890,-

66590,-

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA

-32%

NOWA CENA

42999,-

-32%

44999,-

-31%

73590,50999,-

piec trzykomorowy z okapem i bazą

MFP120AT

MFP120BT

MFP120CT

1610x1060x(H)1450 mm

1610x1260x(H)1450 mm

1610x1660x(H)1450 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-32%

91190,61999,-

-33%

96490,64999,-

-30%

106990,74999,-

podstawa na kołach – wys. 600, 800, 950 mm
STARA CENA
NOWA CENA

MFP120AS60, MFP120AS80, MFP120AS95

MFP120BS60, MFP120BS80, MFP120BS95

4999,-

4999,-

-36%

3199,-

-36%

3199,-

MFP120CS60, MFP120CS80, MFP120CS95

-36%

4999,3199,-

podstawa z prowadnicami na kołach – wys. 600, 800, 950 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFP120ASP60, MFP120ASP80, MFP120ASP95

MFP120BSP60, MFP120BSP80, MFP120BSP95

6799,-

6799,-

-37%

4299,-

-37%

4299,-

MFP120CSP60, MFP120CSP80, MFP120CSP95

-37%

6799,4299,-

podstawa z komorą rozrostu na kołach – wys. 800 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFP120ASL80

MFP120BSL80

10999,-

12190,-

-30%

do cen należy doliczyć VAT 23%

7699,-

-30%

8499,-

MFP120CSL80

-30%

13390,9399,-
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kod

Gazowe
wielopoziomowe
piece do pizzy
Urządzenia serieP ﬁrmy Moretti Professional to wynik doświadczenia
w produkcji pieców do pizzy zgromadzonego przez ﬁrmę przez ponad
60 lat. Bezpieczeństwo, niezawodność i wysoka jakość pieczenia
to mocne strony, które ﬁrma Moretti przekazuje użytkownikom
końcowym.
Każda komora urządzenia serieP wyposażona jest w opcję Moretti
System Control, ktora umożliwia osobną konﬁgurację nagrzewania
grzałki gornej i dolnej, włączenie zegara, funkcji ekonomicznej
i programów pieczenia.
Drzwi wszystkich urządzeń serieP są wytrzymałe i izolowane materiałem o wysokiej gęstości. Szybę łatwo wymienić z zewnątrz pieca.
Wszystkie modele serieP ozdobiono specjalnym czarnym panelem,
co daje urządzeniom ciekawy i niepowtarzalny design i ułatwia
zachowanie higieny.
Energooszczędność, wydajność, bezpieczeństwo. Modele P110G
oraz P150G to rezultat zastosowania najlepszej technologii, są to
doskonałe narzędzia do trudnych prac, zapewniają najwyższą jakość
i pełne poszanowanie środowiska. Urządzenie Moretti Forni sprawia,
że zasilanie gazowe to niezwykła szansa.
Modele gazowe P110G oraz P150G dostępne są w wersji na gaz
ziemny albo LPG, w kilku rozmiarach, a dzięki wielu akcesoriom
można dostosować piec do różnych potrzeb.
Aby zapewnić elastyczność instalacji, na zamówienie można

MORETTI FORNI

wyposażyć piec w 2 różne rozwiązania odprowadzenia spalin.
Suma wielu nowoczesnych rozwiązań stanowi różnicę pomiędzy
dobrym produktem, a narzędziem doskonałym: dlatego też modele
gazowe serii P z powodzeniem spełniają nawet najsurowsze normy
bezpieczeństwa.
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Ciepło emitowane przez palnik rozprowadzane jest
w górę po ściankach, następnie przenika do pieczonego
produktu i odprowadzane jest przez komin.

Innowacyjny system rozprowadzania
gorącego powietrza z wykorzystaniem
kanałów powietrznych

OKAP
Doskonała izolacja
cieplna

Innowacyjne podwójne dno
pieca: pustka przestrzeń
między szamotami gwarantuje
równomierny wypiek

Pełna niezawodność
pieca

Intuicyjne sterowanie
Perforowany szamot
gwarantujący ciągłą
cyrkulację powietrza
pod pizzą

MORETTI FORNI

przykładowy zestaw
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przykładowy zestaw

wymiary komory

P110G „B”
1100x1100x(H)180 mm

21,5 kW

29 kW
180
mm

moc pojedynczej komory

180
mm

P110G „A”
1100x730x(H)180 mm

kod

1100 mm

730 mm

pojemność i wydajność
pojedynczej komory

1100 mm

1100 mm

6x ø300 mm – 90 pizz/h

9x ø300 mm – 135 pizz/h

2x 600x450 mm – 16 pizz/h

4x 600x450 mm – 32 pizz/h

piec jednokomorowy z okapem i bazą

MFP110GAPC1

MFP110GBPC1

1470x1230x(H)790/1530 mm B21/B11*

1470x1630x(H)790/1530 mm B21/B11*

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA

-33%

NOWA CENA

32990,21999,-

-35%

39990,25999,-

piec dwukomorowy z okapem i bazą

MFP110GAPC2

MFP110GBPC2

1470x1230x(H)1280/2020 mm B21/B11*

1470x1630x(H)1280/2020 mm B21/B11*

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA

-33%

NOWA CENA

59990,39999,-

-36%

73990,46999,-

piec trzykomorowy z okapem i bazą

MFP110GAPC3

MFP110GBPC3

1470x1230x(H)1770/2700 mm B21/B11*

1470x1630x(H)1770/2700 mm B21/B11*

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA

-32%

NOWA CENA

87990,59999,-

-36%

109990,69999,-

podstawa na kołach – wys. 400, 800, 950 mm

MFP110GAS40, MFP110GAS80, MFP110GAS95

kod

MORETTI FORNI

STARA CENA

-37%

NOWA CENA

3499,2199,-

MFP110GBS40, MFP110GBS80, MFP110GBS95

-45%

3999,2199,-

podstawa z prowadnicami na kołach – wys. 400, 800, 950 mm

MFP110GASP40, MFP110GASP80, MFP110GASP95

kod
STARA CENA
NOWA CENA

-39%

4899,2999,-

MFP110GBBSP40, MFP110GBSP80, MFP110GBSP95

-44%

5399,2999,-

podstawa z komorą rozrostu na kołach – wys. 800 mm

MFP110GASL80

kod
STARA CENA
NOWA CENA

-30%

11990,8399,-

MFP110GBSL80

-40%

13990,8399,-

* B11 - montaż do autonomicznego przewodu kominowego
* B21 - montaż pod okapem zbiorczym
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do cen należy doliczyć VAT 23%

przykładowy zestaw
P150G

kod
wymiary komory

1470x850x(H)180 mm
31 kW
180
mm

moc pojedynczej komory

850 mm

pojemność i wydajność
pojedynczej komory

1470 mm

12x ø300 mm – 180 szt./h
5x ø450 mm – 80 szt./h
3x 600x400 mm – 18 szt./h

piec jednokomorowy z okapem i bazą

MFP150GPC1

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

200x134x79/153cm B21/B11*

-34%

49990,32999,-

piec dwukomorowy z okapem i bazą

MFP150GPC2

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

200x134x128/202cm B21/B11*

-37%

97990,61999,-

piec trzykomorowy z okapem i bazą

MFP150GPC3

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

200x134x177/270cm B21/B11*

-34%

139990,92999,-

podstawa z prowadnicami na kołach – wys. 400 mm
STARA CENA
NOWA CENA

MFP150GSP40

-30%

6999,MORETTI FORNI

kod

4899,-

podstawa z komorą rozrostu na kołach – wys. 800 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFP150GSL80

-33%

14990,9999,-

* B11 - montaż do autonomicznego przewodu kominowego
* B21 - montaż pod okapem zbiorczym

do cen należy doliczyć VAT 23%
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Wielofunkcyjne
piece przelotowe
Urządzenia serieT ﬁrmy Moretti Professional to nowej generacji piece

Technologia zastosowana w urządzeniach serieT jest obecnie jedną

tunelowe. Urządzenie ma cztery patenty międzynarodowe, osiągnęło

z najbardziej zaawansowanych na rynku.

2 podstawowe cele: niezrównaną jakość pieczenia

Na szczególną uwagę zasługują także urządzenia gazowe:

i najniższą temperaturę na zewnątrz w swojej klasie. Teraz

opatentowana technologia Adaptive-Gas® pozwala modulować

innowacyjne urządzenia Moretti są dostępne dla każdego.

intensywność płomienia sekunda po sekundzie w oparciu o zadaną
temperaturę, gwarantując optymalne rezultaty i znaczące oszczędności.

Technologia Adaptive-Power®: proporcjonalne
sterowanie mocą - wydajność i niższe zużycie mediów

Technologia Best-Flow®: specjalna membrana
zapobiegająca recyrkulacji powietrza

°C
°C
Technologia Dual-Temp®: sterowanie 2 różnymi
temperaturami wewnątrz jednej komory pieczenia

OPCJA – System Swing-in/out®: uchylne drzwi
umożliwiające utrzymanie temperatury

Technologia Cool-Around®: zimna powierzchnia
dzięki komorze powietrznej

OPCJA wersji elektrycznej – Technologia
Remote-Master®: zdalne sterowanie piecem

NIEZALEŻNE STEROWANIE
TEMPERATURĄ W 2 punktach
(a w modelu model T98
w 4 punktach) kontrolnych
z dokładnością do 1°C

Piec nagrzewa się do
temperatury roboczej
w 15 minut (model T64)
Maksymalna temperatura
na powierzchni pieca to
41°C dzięki technologii
Cool - Around

MORETTI FORNI

Intuicyjny panel sterowania
zlokalizowany w łatwo
dostępnym miejscu

Powtarzalna jakość
wypieku niezależnie od
ilości dzięki technologii
Adaptive-Power

Minimalna ingerencja w pracę
pieca – połóż pizzę na taśmę
i nie dotykaj

Automatyczne dostosowywanie mocy pieca
uzależnione od wielkości
załadunku
Idealne rozwiązanie
do produkcji ciągłej

przykładowy zestaw
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Wersja elektryczna
wymiary komory

NEW!

T64E

kod

Wersja gazowa
T64G

600x410x(H)80 mm

600x140x(H)80 mm

6,9 kW

9,9 kW

moc pojedynczej komory

410 mm

pojemność i wydajność
pojedynczej komory

410 mm

600 mm

600 mm

2x ø330 mm – 25 pizz/h

2x ø330 mm – 25 pizz/h

1x 600x400 mm – 10 pizz/h

1x 600x400 mm – 10 pizz/h

1 komora

MFMT64E

MFMT64G

1240x800x(H)480 mm

1240x895x(H)480 mm

33990,-

–

21999,-

25999,-

MFMT64E2

MFMT64G2

1240x800x(H)960 mm

1240x895x(H)960 mm

67990,-

–

42999,-

50999,-

MFMT64E3

MFMT64G3

1240x800x(H)1440 mm

1240x895x(H)1440 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-35%

2 komory
kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-37%

kod
wymiary zewnętrzne

102990,-

–

64999,-

75999,-

kod

MFS60

MFS60

STARA CENA

3299,-

STARA CENA
NOWA CENA

-37%

MORETTI FORNI

3 komory

podstawa na kołach zamykana – wys. 600 mm

NOWA CENA

-39%

1999,-

-39%

3299,1999,-

podstawa na kołach niska – wys. 140 mm
kod

MFS14

STARA CENA

1899,-

NOWA CENA

do cen należy doliczyć VAT 23%

-37%

1199,-

MFS14

-37%

1899,1199,-
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przykładowy zestaw

Wersja elektryczna
T75E

T97E

TT98E

910x500x(H)80 mm

1160x750x(H)80 mm

1160x810x(H)80 mm

16,5 kW

26 kW

21,8 kW

kod
wymiary komory
moc pojedynczej komory

500 mm
910 mm

pojemność i wydajność
pojedynczej komory

750 mm
1160 mm

810 mm
1160 mm

3x ø330 mm – 48 pizz/h

6x ø330 mm – 100 pizz/h

6x ø330 mm – 125 pizz/h

2x ø450 mm – 25 pizz/h

3x ø450 mm – 38 pizz/h

3x ø450 mm – 48 pizz/h

1,5x 600x400 mm – 22 pizze/h

3x 600x400 mm – 43 pizze/h

3x 600x400 mm – 54 pizz/h

1 komora z podstawą

MFMT75ET1S

MFMT97ET1S

MFMTT98ET1S

1800x1190x(H)1160 mm

2050x1440x(H)1160 mm

2050x1460x(H)1220 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

69390,-

-31%

47999,-

-32%

79990,53999,-

-35%

95990,61999,-

MORETTI FORNI

2 komory z podstawą

MFMT75ET2S

MFMT97ET2S

MFMTT98ET2S

1800x1190x(H)1720 mm

2050x1440x(H)1720 mm

2050x1460x(H)1840 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-32%

135990,92999,-

-35%

159990,103999,-

-37%

189990,119999,-

3 komory z podstawą

MFMT75ET3S

MFMT97ET3S

MFMTT98ET3S

1800x1190x(H)1820 mm

2050x1440x(H)1820 mm

2050x1460x(H)2010 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA
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-31%

199990,136999,-

-37%

239990,149999,-

-40%

289990,174999,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

przykładowy zestaw

Wersja gazowa
T75G

T97G

TT98G

910x500x(H)80 mm

1160x750x(H)80 mm

1160x810x(H)80 mm

17 kW

32 kW

30 kW

kod
wymiary komory
moc pojedynczej komory

500 mm

750 mm

910 mm

pojemność i wydajność
pojedynczej komory

810 mm

1160 mm

1160 mm

3x ø330 mm – 48 pizz/h

6x ø330 mm – 100 pizz/h

6x ø330 mm – 125 pizz/h

2x ø450 mm – 25 pizz/h

3x ø450 mm – 38 pizz/h

3x ø450 mm – 48 pizz/h

1,5x 600x400 mm – 22 pizze/h

3x 600x400 mm – 43 pizz/h

3x 600x400 mm – 54 pizz/h

1 komora z podstawą

MFMT75GT1S

MFMT97GT1S

MFMTT98GT1S

1780x1280x(H)1160 mm

2030x1580x(H)1160 mm

2050x1460x(H)1220 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-33%

77990,51999,-

-31%

86990,59999,-

-36%

109990,69999,-

MFMT75GT2S

MFMT97GT2S

MFMTT98GT2S

1780x1280x(H)1720 mm

2030x1580x(H)1720 mm

2050x1460x(H)1840 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-34%

149990,98999,-

-32%

169990,115999,-

-35%

209990,135999,-

3 komory z podstawą

MFMT75GT3S

MFMT97GT3S

MFMTT98GT3S

1780x1280x(H)1830 mm

2030x1580x(H)1830 mm

2050x1460x(H)2010 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-35%

do cen należy doliczyć VAT 23%

222990,144999,-

-35%

259990,169999,-

-37%

319990,199999,-
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2 komory z podstawą

Piece do pizzy
ze sterowaniem
elektronicznym i manualnym

Program iDeck Pizza: innowacyjny system stworzony przez najwięk-

produktów, które są jednocześnie proste w obsłudze, zapewniają

szych ekspertów branżowych, składający się z kompletnego zestawu

doskonały stosunek jakości do ceny i niskie zużycie energii. Piece

zintegrowanych urządzeń do pizzy.

iDeck ﬁrmy Moretti Forni to efekt ponad 60 lat doświadczenia.

Upgrade Your Work!”, czyli „Rewolucja w pracy!”. To podstawowe

Na zamówienie: okap, wyciąg, podstawa z prowadnicami

założenie urządzeń iDeck: seria zintegrowanych i inteligentnych

na pojemniki albo bez nich, komora rozrostu.

°C
°C
Technologia Smart-Baking®: osobne zasilanie grzałki
górnej i dolnej

Wszystkie modele pieców elektrycznych iD wyposażono
w wyjątkową i rewolucyjną funkcję Dual-Temp®:
dwie termopary wewnątrz komory pieczenia sterują
temperaturą grzałki górnej i dolnej oraz regulują
temperaturę ustawioną przez operatora. Rezultat to
idealne pieczenie dla wszystkich rodzajów produktów.

MORETTI FORNI

Innowacyjne sterowanie warunkami pracy
– Smart Baking – procentowe sterowanie
mocą grzałek górnych i dolnych bez wpływu
na temperaturę w komorze (w modelach
ze sterowaniem elektronicznym)

Prostota obsługi dzięki uchwytowi
wzdłuż całej szerokości komory
oraz sprężynom domykającym drzwi

Opatentowany
perforowany szamot
gwarantuje doskonałą
cyrkulację powietrza
pod pizzą

System Adaptive Power Technology
- idealna kontrola temperatury wewnątrz
komory dzięki zastosowaniu termopar
(w modelach ze sterowaniem elektronicznym)

318

Oświetlenie halogenowe
montowane jest we wnęce,
dzięki czemu nie zmniejsza
się powierzchnia pracy.

Gęsto ułożone grzałki na całej
powierzchni komory gwarantują
równomierny wypiek

przykładowy piec

Sterowanie elektroniczne
iD 65.105

iD 105.65

iD 105.105

660x1050x(H)140 mm

1050x660x(H)140 mm

1050x1050x(H)140 mm

4,2 kW

6 kW

7,7 kW

8,2 kW

11,6 kW

660 mm

pojemność
i wydajność
pojedynczej
komory

1050 mm

720 mm

610 mm

140
mm

140
mm

moc pojedynczej komory

720 mm

140
mm

iD 72.72
720x720x(H)140 mm

140
mm

wymiary komory

140
mm

iD 60.60
610x660x(H)140 mm

kod

1050 mm

660 mm
1050 mm

660 mm

1050 mm

4x ø300 mm
– 60 pizz/h

4x ø300 mm
– 60 pizz/h

6x ø300 mm
– 90 pizz/h

6x ø300 mm
– 90 pizz/h

9x ø300 mm
– 135 pizz/h

1x 600x400 mm
– 8 pizz/h

4x ø350 mm
– 60 pizz/h

2x 600x400 mm
– 16 pizz/h

2x 600x400 mm
– 16 pizz/h

4x 600x400 mm
– 32 pizze/h

1x 600x400 mm
– 8 pizz/h

1 komora

MFID60.60M

MFID72.72M

MFID65.105M

MFID105.65M

MFID105.105M

850x930x(H)370 mm

990x1060x(H)370 mm

930x1400x(H)370 mm

1320x1000x(H)370 mm

1320x1400x(H)370 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-34%

10990,7299,-

-34%

12790,8499,-

-34%

15790,10499,-

-35%

16990,10999,-

-35%

22990,14999,-

2 komory

MFID60.60D

MFID72.72D

MFID65.105D

MFID105.65D

MFID105.105D

850x930x(H)660 mm

990x1060x(H)660 mm

930x1400x(H)660 mm

1320x1000x(H)660 mm

1320x1400x(H)660 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-33%

17990,11999,-

-30%

19990,13999,-

-32%

24990,16999,-

-32%

27990,18999,-

-34%

37990,24999,-

okap
STARA CENA
NOWA CENA

-31%

MFK60.60

MFK72.72

MFK65.105

MFK105.65

1299,-

1999,-

2499,-

2499,-

899,-

-30%

1399,-

-32%

1699,-

-32%

1699,-

MFK105.105

-33%

2999,1999,-

podstawa – wys. 900 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFS60.60/90

-33%

2099,1399,-

MFS72.72/90

-36%

2199,1399,-

MFS65.105/90

-32%

2199,1499,-

MFS105.65/90

-36%

2199,1399,-

MFS105.105/90

-34%

2899,1899,-

podstawa z prowadnicami na kołach – wys. 1000 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFSPT60.60/100

MFSPT72.72/100

MFSPT65.105/100

MFSPT105.65/100

4399,-

4599,-

3999,-

4899,-

-32%

2999,-

-30%

3199,-

-30%

2799,-

-33%

3299,-

MFSPT105.105/100

-36%

5599,3599,-

podstawa z komorą rozrostu – wys. 1000 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFL60.60/100

-31%

7999,5499,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

MFL72.72/100

-30%

8999,6299,-

MFL65.105/100

-30%

8999,6299,-

MFL105.65/100

-33%

10990,7399,-

MFL105.105/100

-36%

10990,6999,-
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kod

przykładowy piec

Sterowanie manualne
PM 65.105

PM 105.65

PM 105.105

660x1050x(H)140 mm

1050x660x(H)140 mm

1050x1050x(H)140 mm

4,2 kW

6 kW

7,7 kW

8,2 kW

11,6 kW

660 mm

pojemność
i wydajność
pojedynczej
komory

1050 mm

720 mm

610 mm

140
mm

140
mm

moc pojedynczej komory

720 mm

140
mm

PM 72.72
720x720x(H)140 mm

140
mm

wymiary komory

140
mm

PM 60.60
610x660x(H)140 mm

kod

1050 mm

660 mm
1050 mm

1050 mm

660 mm

4x ø300 mm
– 60 pizz/h

4x ø300 mm
– 60 pizz/h

6x ø300 mm
– 90 pizz/h

6x ø300 mm
– 90 pizz/h

9x ø300 mm
– 135 pizz/h

1x 600x400 mm
– 8 pizz/h

4x ø350 mm
– 60 pizz/h

2x 600x400 mm
– 16 pizz/h

2x 600x400 mm
– 16 pizz/h

4x 600x400 mm
– 32 pizze/h

1x 600x400 mm
– 8 pizz/h

1 komora
kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

MFPM60.60M

MFPM72.72M

MFPM65.105M

MFPM105.65M

MFPM105.105M

850x930x(H)370 mm

990x1060x(H)370 mm

930x1400x(H)370 mm

1320x1000x(H)370 mm

1320x1400x(H)370 mm

-28%

8999,6499,-

-25%

10990,8199,-

12290,-

-27%

8999,-

-25%

13290,-

-27%

9999,-

16490,11999,-

2 komory

MFPD60.60D

MFPD72.72D

MFPD65.105D

MFPD105.65D

MFPD105.105D

850x930x(H)660 mm

990x1060x(H)660 mm

930x1400x(H)660 mm

1320x1000x(H)660 mm

1320x1400x(H)660 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-39%

13990,8499,-

-39%

17990,10999,-

-40%

19990,11999,-

-40%

21490,-

-41%

12999,-

26990,15999,-

okap
kod
STARA CENA
NOWA CENA

-31%

MFK60.60

MFK72.72

MFK65.105

MFK105.65

1299,-

1999,-

2499,-

2499,-

899,-

-30%

1399,-

-32%

1699,-

-32%

MFK105.105

-33%

1699,-

2999,1999,-

MORETTI FORNI

podstawa – wys. 900 mm

MFS60.60/90

kod
STARA CENA
NOWA CENA

-33%

2099,1399,-

MFS72.72/90

-36%

2199,1399,-

MFS65.105/90

-32%

2199,1499,-

MFS105.65/90

-36%

2199,-

MFS105.105/90

-34%

1399,-

2899,1899,-

podstawa z prowadnicami na kołach – wys. 1000 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFSPT60.60/100

MFSPT72.72/100

MFSPT65.105/100

MFSPT105.65/100

4399,-

4599,-

3999,-

4899,-

-32%

2999,-

-30%

3199,-

-30%

2799,-

-33%

MFSPT105.105/100

-36%

3299,-

5599,3599,-

podstawa z komorą rozrostu – wys. 1000 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

320

MFL60.60/100

MFL72.72/100

MFL65.105/100

MFL105.65/100

7999,-

8999,-

8999,-

10990,-

-31%

5499,-

-30%

6299,-

-30%

6299,-

-33%

7399,-

MFL105.105/100

-36%

10990,6999,-

do cen należy doliczyć VAT 23%
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Wielokomorowe
elektryczne piece
piekarnicze
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i innowacyjnych

Urządzenia serieS wyróżniają się międzynarodowymi patentami

materiałów izolacyjnych, które do minimum zredukowały rozpraszanie

i unikalną technologią – EcoSmartBaking®Tech, która obejmuje

energii, SeriaS to piece o najniższym w swojej klasie zużyciu energii

kilka nowoczesnych funkcji:

– oszczędności sięgają do 30%.

Technologia Adaptive-Power®: proporcjonalne
sterowanie mocą - wydajność i niższe zużycie mediów

Technologia Power-Booster®:
do sterowania czasem

°C
°C
Technologia Dual-Temp®: sterowanie 2 różnymi
temperaturami wewnątrz jednej komory pieczenia

Technologia Half-Load®Technology:
do wsadów częściowych

Technologia Smart-Baking®: osobne sterowanie
procentowe mocą grzałki górnej i dolnej

Technologia Eco-Standby®:
sterowanie przerwami

Funkcja Booster – zapewni
pełną moc pieca przy
maksymalnym obciążeniu

Automatyczne
czyszczenie pieca
pyrolizą

30%
20%

niższe
zużycie
energii
szybciej

Funkcja Half Load – możliwość
wyłączenia przedniej części
pieca przy połowie załadunku

OKAP
Perfekcyjna izolacja pieca

MORETTI FORNI

Opcjonalnie: komora
wypieku wysokości 30 cm
Do wyboru przy składaniu
zamówienia: perforowany
podkład stalowy lub
szamotowy

BAZA

przykładowy zestaw
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Dedykowany timer
dla każdego wkładu
Sygnalizacja czasu
gotowości pieca do pracy
Możliwość nastawienia
autostartu pieca na każdy
dzień miesiąca
Najbardziej oszczędny
piec Moretti Forni
(30% mniej zużytej energii
w porównaniu z serią P)
Opcjonalnie: możliwość
instalacji bojlera dla
zagwarantowania
wilgotności w komorze

wymiary komory

S120E

S125E

1240x730x(H)160 mm

1240x1260x(H)160 mm

9 kW

12 kW

17,3 kW
160
mm

160
mm

moc pojedynczej komory

1260 mm

730 mm

730 mm
1240 mm

1240 mm

6x ø300 mm – 100 pizz/h

8x ø300 mm – 140 pizz/h

16x ø300 mm – 280 pizz/h

4x ø350 mm – 70 pizz/h

6x ø350 mm – 100 pizz/h

10x ø350 mm – 170 pizz/h

2x ø450 mm – 35 pizz/h

3x ø450 mm – 50 pizz/h

6x ø450 mm – 100 pizz/h

2x 600x400 mm – 20 pizz/h

3x 600x400 mm – 30 pizz/h

3x 600x400 mm – 48 pizz/h

950 mm

pojemność i wydajność
pojedynczej komory

160
mm

S100E
950x730x(H)160 mm

kod

piec jednokomorowy z okapem i bazą

MFS100M

MFS120M

MFS125M

1370x1210x(H)710 mm

1660x1210x(H)710 mm

1660x1740x(H)710 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA

41900,-

-33%

NOWA CENA

27999,-

-33%

44990,29999,-

-30%

49990,34999,-

piec dwukomorowy z okapem i bazą

MFS100D

MFS120D

MFS125D

1370x1210x(H)1070 mm

1660x1210x(H)1070 mm

1660x1740x(H)1070 mm

73190,-

78990,-

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA

-29%

NOWA CENA

51999,-

-29%

55999,-

-28%

88990,63999,-

piec trzykomorowy z okapem i bazą

MFS100T

MFS120T

MFS125T

1370x1210x(H)1430 mm

1660x1210x(H)1430 mm

1660x1740x(H)1430 mm

108990,-

116990,-

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-31%

74999,-

-30%

81999,-

-31%

129990,89999,-

podstawa na kołach – wys. 600, 800, 950 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFS100S60, MFS100S80, MFS100S95

-30%

4999,3499,-

MFS120S60, MFS120S80, MFS120S95

-30%

5299,3699,-

MFS125S60, MFS125S80, MFS125S95

-30%

5999,4199,-

podstawa z prowadnicami – wys. 600, 800, 950 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFS100SP60, MFS100SP80, MFS100SP95

MFS120SP60, MFS120SP80, MFS120SP95

6999,-

7199,-

-30%

4899,-

-31%

4999,-

MFS125SP60, MFS125SP80, MFS125SP95

-29%

7799,5499,-

podstawa z komorą rozrostu – wys. 600, 800 mm
STARA CENA
NOWA CENA

MFS100SL60, MFS100SL80

-30%

11999,8399,-

MFS120SL60, MFS120SL80

-30%

11999,8399,-

MFS125SL60, MFS125SL80

-30%

13499,9499,-

podstawa z komorą rozrostu nawilżaną – wys. 600, 800 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFS100SLHUM60, MFS100SLHUM80

MFS120SLHUM60, MFS120SLHUM80

18999,-

19499,-

-37%

11999,-

-38%

11999,-

MFS125SLHUM60, MFS125SLHUM80

-36%

21999,13999,-

OPCJE

MFS100HUM

nawilżacz komorowy
STARA CENA
NOWA CENA

-34%

komora wys. 300 mm
(max 2 piętrowo)
STARA CENA
NOWA CENA

7599,4999,-

MFS120HUM

-39%

MFS100H30

-37%

do cen należy doliczyć VAT 23%

1290,809,-

7599,4599,-

MFS125HUM

-39%

MFS120H30

-33%

1199,809,-

7599,4599,MFS125H30

-34%

1229,809,-
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kod

Wielokomorowe
elektryczne piece
piekarnicze
Urządzenia serieP ﬁrmy Moretti Professional to wynik doświadczenia

Wszystkie modele serieP ozdobiono specjalnym czarnym panelem,

w produkcji pieców do pizzy zgromadzonego przez ﬁrmę przez ponad

co daje urządzeniom ciekawy i niepowtarzalny design i ułatwia

60 lat. Bezpieczeństwo, niezawodność i wysoka jakość pieczenia to

zachowanie higieny.

mocne strony, które ﬁrma Moretti przekazuje użytkownikom.
Niezawodność i bardzo niskie koszty eksploatacji: modele P60E
Każda komora urządzenia serieP wyposażona jest w wyjątkową

- P80E i P120E to najlepszy wybór dla w przypadku produkcji pizzy na

płytę elektroniczną Moretti System Control, która umożliwia

kawałki. Większą wszechstronność uzyskano dzięki tłoczonej stalowej

osobną konﬁgurację nagrzewania grzałki górnej i dolnej, włączenie

powierzchni, idealnej do pieczenia pizzy na blachach albo dzięki

zegara, funkcji ekonomicznej i programów pieczenia.

zastosowaniu cegły szamotowej.

Drzwi wszystkich urządzeń serieP są wytrzymałe i izolowane
materiałem o wysokiej gęstości. Szybę łatwo wymienić z zewnątrz
pieca.

Dodatkowa opcja: komora
wysokości 30 cm

OKAP

Doskonała izolacja
termiczna pieca

Intuicyjne sterowanie
piecem

Opatentowana perforacja
szamotu gwarantująca
cyrkulację powietrza pod pizzą

Timer informujący
o zakończeniu procesu
wypieku

MORETTI FORNI

Dwa rodzaje podkładu
do wyboru: stalowy
perforowany lub
z szamotu

BAZA

Dodatkowa opcja: bojler
zapewniający nawilżenie
komory podczas wypieku

przykładowy zestaw
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wymiary komory

P80E
800x1250x(H)180 mm

6 kW

8,5 kW
180
mm

moc pojedynczej komory

180
mm

P60E
600x830x(H)180 mm

kod

1250 mm

830 mm

pojemność i wydajność
pojedynczej komory

800 mm

600 mm

4x ø300 mm – 60 pizz/h

9x ø300 mm – 135 pizz/h

2x 600x400 mm – 16 pizz/h

4x 600x400 mm – 32 pizz/h

piec jednokomorowy z okapem i bazą

MFP60M

MFP80M

970x1290x(H)620 mm

1170x1690x(H)620 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA

-40%

NOWA CENA

29990,17999,-

-35%

30990,19999,-

piec dwukomorowy z okapem i bazą

MFP60D

MFP80D

970x1290x(H)990 mm

1170x1690x(H)990 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA

-34%

NOWA CENA

49990,32999,-

-34%

54490,35999,-

piec trzykomorowy z okapem i bazą

MFP60T

MFP80T

970x1290x(H)1360 mm

1170x1690x(H)1360 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA

-33%

NOWA CENA

69990,46999,-

-33%

78190,51999,-

podstawa na kołach – wys. 600, 800, 950 mm

MFP60S60, MFP60S80, MFP60S95

kod
STARA CENA

-38%

NOWA CENA

4799,2999,-

MFP80S60, MFP80S80, MFP80S95

-38%

4799,2999,-

podstawa z prowadnicami – wys. 600, 800, 950 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFP60SP60, MFP60SP80, MFP60SP95

-37%

5699,3599,-

MFP80SP60, MFP80SP80, MFP80SP95

-35%

5699,3699,-

podstawa z komorą rozrostu – wys. 600, 800 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFP60SL60, MFP60SL80

-29%

8899,6299,-

MFP80SL60, MFP80SL80

-30%

9999,6999,-

podstawa z komorą rozrostu nawilżaną – wys. 600, 800 mm
STARA CENA
NOWA CENA

MFP60SLHUM60, MFP60SLHUM80

-30%

16899,11829,-

MFP80SLHUM60, MFP80SLHUM80

-30%

18399,-

MORETTI FORNI

kod

12879,-

OPCJE

MFP60HUM

nawilżacz komorowy
STARA CENA
NOWA CENA

-34%

komora wys. 300 mm
(max 2 piętrowo)
STARA CENA
NOWA CENA

do cen należy doliczyć VAT 23%

7599,4999,-

MFP80HUM

-34%

MFP60H30

-30%

799,559,-

7599,4999,MFP80H30

-30%

799,559,-
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P120E „B”

P120E „C”

1240x850x(H)180 mm

1240x1300x(H)180 mm

8,6 kW

9,3 kW

15,5 kW

180
mm

moc pojedynczej komory

180
mm

wymiary komory

pojemność i wydajność
pojedynczej komory

3x 600x400 mm – 9 pizz/h

1300 mm

850 mm

650 mm
1240 mm

180
mm

P120E „A”
1240x650x(H)180 mm

kod

1240 mm

4x 600x400 mm – 12 pizz/h

1240 mm

6x 600x400 mm – 18 pizz/h

piec jednokomorowy z okapem i bazą

MFP120AM

MFP120BM

MFP120CM

1610x1060x(H)650 mm

1610x1260x(H)650 mm

1610x1660x(H)650 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-34%

34590,22999,-

-34%

36590,23999,-

-34%

40990,26999,-

piec dwukomorowy z okapem i bazą

MFP120AD

MFP120BD

MFP120CD

1610x1060x(H)1050 mm

1610x1260x(H)1050 mm

1610x1660x(H)1050 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-32%

62890,42999,-

66590,-

-32%

44999,-

-31%

73590,50999,-

piec trzykomorowy z okapem i bazą

MFP120AT

MFP120BT

MFP120CT

1610x1060x(H)1450 mm

1610x1260x(H)1450 mm

1610x1660x(H)1450 mm

kod
wymiary zewnętrzne
STARA CENA
NOWA CENA

-32%

91190,61999,-

96490,-

-33%

64999,-

-30%

106990,74999,-

podstawa na kołach – wys. 800 mm

MFP120AS80

kod
STARA CENA
NOWA CENA

-36%

4999,3199,-

MFP120BS80

-36%

4999,3199,-

MFP120CS80

-36%

4999,3199,-

podstawa z prowadnicami – wys. 800 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFP120ASP80

MFP120BSP80

6799,-

6799,-

-37%

4299,-

-37%

4299,-

MFP120CSP80

-37%

6799,4299,-

podstawa z komorą rozrostu – wys. 800 mm

MFP120ASL80

kod
STARA CENA
NOWA CENA

-30%

10999,7699,-

MFP120BSL80

-30%

12190,8499,-

MFP120CSL80

-30%

13390,9399,-

podstawa z komorą rozrostu nawilżaną – wys. 800 mm
kod

MORETTI FORNI

STARA CENA
NOWA CENA

MFP120ASLHUM80

MFP120BSLHUM80

19299,-

19999,-

-30%

13499,-

-35%

12999,-

MFP120CSLHUM80

-38%

20999,12999,-

OPCJE
nawilżacz komorowy
STARA CENA
NOWA CENA
komora wys. 300 mm
(max 2 piętrowo)
STARA CENA
NOWA CENA
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MFP120AHUM

MFP120BHUM

7599,-

7599,-

-34%

4999,-

MFP120AH30

-30%

799,559,-

-34%

4999,-

MFP120BH30

-30%

899,629,-

MFP120CHUM

-34%

7599,4999,-

MFP120CH30

-30%

1199,839,-

do cen należy doliczyć VAT 23%
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Elektryczne piece
konwekcyjne
z nawilżaniem
Nowe urządzenia serieF-Fanbake: cała rodzina najwyższej jakości

wyposażono w podwójne drzwi z hartowanego szkła, wnętrze

nowoczesnych elektrycznych pieców konwekcyjnych dla piekarnictwa,

urządzeń wykonano ze stali nierdzewnej, a panel sterowania jest

które pozwalają na ograniczenie kosztów.

płaski, co ułatwia czyszczenie. Zastosowano także zaawansowaną
elektronikę z kontrolkami whitebrite. Ponadto, ciekawa seria

Dzięki nowoczesnemu, dopracowanemu wzornictwu nowa seria

akcesoriów sprawia, że urządzenia serieF-Fanbake są jeszcze

elektrycznych pieców konwekcyjnych Moretti, serieF-Fanbake

bardziej atrakcyjne: komora rozrostu z nawilżaniem, dużą szybą

przykuwa uwagę od pierwszego wejrzenia, a poza tym charakteryzuje

i wyciągiem.

się najnowocześniejszymi w swojej klasie funkcjami. Wszystkie modele

Model F50E to uniwersalny elektryczny piec konwekcyjny na
5 blach 600x400 mm, idealne rozwiązanie do małych piekarni,
punktów piekarniczych i produktów mrożonych. Dwukierunkowy
układ wentylacji gwarantuje doskonałą równomierność pieczenia,
możliwe jest regulowanie ilości pary. Urządzenie F50E pozwala na
zapisanie maksymalnie 200 programów pieczenia.

Automatyczna kontrola
pracy komina
Perfekcyjne rozprowadzenie
ciepła w komorze pieca
(nawet między wentylatorami)

Automatyczna lub ręczna
kontrola natrysku pary
do komory pieca

MORETTI FORNI

Moc pieca uzależniona
od wielkości wkładu (System
Adaptive Power Technology)

Obieg powietrza zapewniony
przez 1 lub 2 wentylatory

Tygodniowy timer z możliwością
zaprogramowania 2 włączeń/
wyłączeń każdego dnia

Perfekcyjna izolacja
termiczna pieca

Ciągła i dokładna kontrola
temperatury za pomocą
termopary

przykładowy zestaw
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F45

F50

F100

5x 600x400 mm

5x 600x400 mm

10x 600x400 mm

97 mm

97 mm

89 mm

850x980x(H)700 mm

850x980x(H)700 mm

850x980x(H)1110 mm

7,5 kW

9,3 kW

18,5 kW

MFF45

MFF50

MFF100

kod
pojemność
dystans między prowadnicami
wymiary zewnętrzne
moc pojedynczej komory
komora
kod
STARA CENA
NOWA CENA

25990,-

-35%

16999,-

-33%

32990,21999,-

-36%

41990,26999,-

okap
kod

MFFKC

MFFKC

STARA CENA

2999,-

2999,-

NOWA CENA

-37%

1899,-

-37%

1899,-

MFFKC

-37%

2999,1899,-

podstawa na kołach – wys. 500, 800 lub 1000 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

MFFS50, MFFS80, MFFS100
2999,-

-37%

1899,-

MFFS50, MFFS80, MFFS100

-37%

2999,1899,-

MFFS50, MFFS80, MFFS100

-37%

2999,1899,-

podstawa na kołach – wys. 140 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

-39%

MFFS14

MFFS14

1899,-

1899,-

1149,-

-39%

1149,-

MFFS14

-39%

1899,1149,-

podstawa z komorą rozrostu nawilżaną – wys. 800 mm
kod
STARA CENA
NOWA CENA

-37%

MFFL80HUM

MFFL80HUM

10290,-

10290,-

6499,-

-37%

6499,-

MFFL80HUM

-37%

10290,6499,-

zestaw do piętrowania – tylko F45 oraz F50
STARA CENA
NOWA CENA

do cen należy doliczyć VAT 23%

-30%

599,419,-

MFFKIT/3

-30%

MORETTI FORNI

MFFKIT/3

kod

599,419,-
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Elektryczne
i gazowe piece
obrotowe
Najlepszy wybór dla intensywnej produkcji - piec obrotowy serieR

Obrotowy piec R14E to idealne narzędzie do intensywnej produkcji:

ﬁrmy Moretti Professional. Możliwy jest wybór zasilania elektrycznego

wyjmowany wózek obrotowy, 2 wentylatory z odwróceniem kierunku,

albo gazowego, a przepływ ciepłego powietrza w komorze pieczenia

2 podwójne termopary, napęd wyciągu spalin, programy, które można

w połączeniu z obrotowym wózkiem gwarantują niezrównaną

obsługiwać automatycznie, natrysk pary. Urządzenie wyposażone jest

równomierność pieczenia.

w panel sterowania z wyświetlaczem LCD.

Model R14E wyposażono w elektroniczne sterowanie temperaturą

Oszczędność: model R14G to obrotowy piec gazowy o wysokich

i kilka unikalnych funkcji:

osiągach i niskim zużyciu energii. Wyposażenie standardowe

Technologia Adaptive-Power® umożliwiająca precyzyjne dostoso-

obejmuje: napęd wyciągu i szeroką, podwójną przednią szybę,

wanie mocy do rzeczywistych wymogów - sekunda po sekundzie.

Urządzenie jest także dostępne w wersji z wózkiem na 18 blach.

Rezultat to idealne pieczenie i niskie zużycie mediów. Technologia
Custom-Bake® pozwala zaprogramować maksymalnie 3 różne
temperatury w ramach jednego cyklu pieczenia.

MORETTI FORNI

°C
°C
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Możliwość spersonalizowania
aż do 9 cykli pieczenia
Automatyczna lub ręczna
kontrola natrysku pary
do komory pieca

Idealna jakość wypieku
dzięki okalaniu powietrzem
wypiekanego produktu

Możliwość ustawienia 3 różnych
temperatur w ramach 1 cyklu
pracy pieca

Podwieszany wózek
wewnątrz pieca rotuje
wokół własnej osi

Perfekcyjna izolacja
termiczna pieca

Kontrola wilgotności
wewnątrz komory

Dla idealnego efektu niezależna
kontrola temperatury
z wykorzystaniem termopar
w dolnej i górnej części pieca

R14G

R18G

elektryczny

gazowy

gazowy

1150x1500x(H)2490 mm

1150x1500x(H)2490 mm

1150x1500x(H)2630 mm

1150x1500x(H)2630 mm

pojemność i wydajność
pojedynczej komory

1500 mm
1150 mm

1500 mm
1150 mm

1500 mm
1150 mm

1500 mm
1150 mm

14x 600x400 mm – 42 blachy/h

14x 600x400 mm – 42 blachy/h

14x 600x400 mm – 42 blachy/h

14x 600x400 mm – 42 blachy/h

18x 600x400 mm – 54 blachy/h

18x 600x400 mm – 54 blachy/h

18x 600x400 mm – 54 blachy/h

18x 600x400 mm – 54 blachy/h

14x 600x400 mm

18x 600x400 mm

14x 600x400 mm

18x 600x400 mm

dystans między
prowadnicami

100 mm

77,5 mm

100 mm

77,5 mm

moc

25,5 kW

25,5 kW

40 kW

40 kW

MFR14E

MFR18E

MFR14G

MFR18G

pojemność

piec
kod
STARA CENA
NOWA CENA

-35%

99900,64999,-

-35%

99900,64999,-

-33%

119000,79999,-

-33%

119000,79999,-

wózek do pieca
kod

MFT14

MFT18

MFT14

STARA CENA

4500,-

4700,-

4500,-

NOWA CENA

-29%

3199,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

-32%

3199,-

-29%

3199,-

MFT18

-32%

4700,3199,-
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MORETTI FORNI

2490 mm

wymiary komory

2630 mm

R18E

elektryczny

2630 mm

R14E

typ

2490 mm

kod

Wyposażenie pizzerii
Program iDeck Pizza: innowacyjny system stworzony przez największych ekspertów branżowych, składający się z kompletnego zestawu
zintegrowanych urządzeń do pizzy.

Miesiarki jednobiegowe

Niska i stała
temperatura ciasta
podczas pracy

Łożyska kulowe

Doskonała jednolitość
oraz napowietrzenie ciasta

Regulowane nóżki
w komplecie

MFIM8

MFIM12

MFIM18

280x543x(H)547 mm

340x664x(H)680 mm

380x680x(H)680 mm

ø260x(H)200 mm

ø320x(H)210 mm

ø360x(H)210 mm

pojemność

8 kg

12 kg

18 kg

ilość biegów

1

1

1
0,75 kW/400 V

kod
wymiary
wymiary dzieży

0,37 kW/230 V

0,75 kW/400 V

waga

36 kg

60 kg

65 kg

STARA CENA

6999,-

9199,-

9699,-

MORETTI FORNI

moc i napięcie

NOWA CENA

-44%

3899,-

-46%

4999,-

-45%

5299,-

MFIM25

MFIM38

MFIM44

423x748x(H)760 mm

450x805x(H)760 mm

530x831x(H)760 mm

ø400x(H)260 mm

ø450x(H)260 mm

ø500x(H)270 mm

pojemność

25 kg

38 kg

44 kg

ilość biegów

1

1

1

1,1 kW/400 V

1,5 kW/400 V

1,5 kW/400 V

kod
wymiary
wymiary dzieży

moc i napięcie
waga
STARA CENA
NOWA CENA

332

-46%

95 kg

105 kg

105 kg

11890,-

12890,-

14290,-

6399,-

-44%

7199,-

-45%

7799,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

Miesiarki dwubiegowe
MFIM25/2

MFIM38/2

MFIM44/2

440x750x(H)777 mm

490x795x(H)777 mm

530x820x(H)777 mm

ø400x(H)260 mm

ø450x(H)260 mm

ø500x(H)270 mm

25 kg

38 kg

44 kg

kod
wymiary
wymiary dzieży
pojemność
ilość biegów
moc i napięcie
waga
STARA CENA

-44%

NOWA CENA

2

2

2

1,4 kW/400 V

2,2 kW/400 V

2,2 kW/400 V

119 kg

129 kg

134 kg

12890,-

13990,-

14990,-

7199,-

-43%

7999,-

-42%

8699,-

Miesiarki dwubiegowe
podnoszona dzieża

Niska i stała
temperatura ciasta
podczas pracy

Łożyska kulowe

Doskonała jednolitość
oraz napowietrzenie ciasta

TImer
2 prędkości pracy

Czujnik obecności misy

MORETTI FORNI

Urządzenie na kółkach
z hamulcami

MFIMR25/2

MFIMR38/2

MFIMR44/2

440x750x(H)777 mm

490x795x(H)777 mm

530x820x(H)777 mm

ø400x(H)260 mm

ø450x(H)260 mm

ø500x(H)270 mm

pojemność

25 kg

38 kg

44 kg

ilość biegów

2

2

2

1,4 kW/400 V

2,2 kW/400 V

2,2 kW/400 V

kod
wymiary
wymiary dzieży

moc i napięcie
waga
STARA CENA
NOWA CENA

-43%

do cen należy doliczyć VAT 23%

119 kg

129 kg

134 kg

14990,-

16890,-

17990,-

8599,-

-43%

9599,-

-43%

10290,-
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Wałkownice do ciasta

MFIF30

MFIF40

420x450x(H)650 mm

520x450x(H)712 mm

520x450x(H)750 mm

ø140-300 mm

ø140-400 mm

szerokość 140-400 mm

80-210 g

80-400 g

100-700 g
0,25 kW/230 V

kod
wymiary
rozmiar ciasta
gramatura

MFIF40P

0,25 kW/230 V

0,35 kW/230 V

waga

35 kg

45 kg

45 kg

STARA CENA

8190,-

8990,-

9990,-

moc i napięcie

-41%

NOWA CENA

-42%

4799,-

-40%

5199,-

5999,-

Pedał kontrolny do wałkownic

MFIFPC

kod
STARA CENA

-40%

NOWA CENA

MORETTI FORNI

Prasy do ciasta

Podstawa pod prasę

MFIP33

MFIP45

425x540x(H)750 mm

575x650x(H)750 mm

kod
wymiary

499,299,-

wymiary

średnica

ø330 mm

ø450 mm

gramatura

100-270 g

100-500 g

STARA CENA

3,6 kW/400 V

5,6 kW/400 V

NOWA CENA

100 kg

120 kg

moc i napięcie
waga
STARA CENA
NOWA CENA

334

-43%

24490,13999,-

-38%

226551

kod

650x575x(H)800 mm
blat pełny, bez prowadnic

-36%

1090,699,-

27490,16999,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

Maszyna
dzieląco-zaokrąglająca

Pizza cutter

MFIR260

kod
wymiary

665x660x(H)1420 mm

gramatura

100-260 g

wydajność

1800 szt./h
jednorazowo 15 kulek
1,3 kW/400 V

moc i napięcie
waga

230 kg

STARA CENA

67900,-

-35%

MFIS4/8

maks. średnica

ø 480 mm
4/8 porcji

STARA CENA
NOWA CENA

-33%

11900,7999,-

43999,-

MORETTI FORNI

NOWA CENA

kod

do cen należy doliczyć VAT 23%
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