11. Dobrých důvodů pro etážovou
pec wachtel COLUMBUS
4.solidnost etážových peci wachtel
COLUMBUS vychází s tradice pecí winkler,
které jsou již svou kvalitou a časem prověřeny.
Unikátní systém proudění vzduchu, svařená
komora, těžké a solidní materiály, vysoká
účinnost to jsou
Neopomenutelná
fakta, která vedou
k standardně
vysoké kvalitě
pečiva. Tradice
výroby od roku
1923.
Špičková Německá kvalita bez kompromisů.

5.solidní agregát-vyvíječ páry.
Schopný ohřát 4-6
vyvíječů s možností si
vybrat které budou v
chodu. Dlouhá životnost
-materiál 8 mm.
Hořák-plynový modulární,
Dvoustupňový olejový= úspora
tepla, optimální přívod tepla, lepší
pečivo, rychlý ohřev při plném
zatížení, 3-4°C za minutu.
COLUMBUS-Paralelní-Radiátory
30 let osvědčený systém
Absolutně stejnoměrné rozložení tepla, žádný bezprostřední
kontakt mezi pečivem a horkým plynem
perfektní pečná atmosféra

3.variabilnost-více okruhové pečení, originální patent od
roku 1974. Předpoklad: dvoustupňový, nebo modulový hořák,
dvou-okruhový ventilátor.
Výsledek: možnost péct více druhů
pečiva současně, ale možnost péct
na jednu teplotu v celé peci zůstává.
Columbus MONO
jedna teplota pro
všechny etáže

Columbus VARIO
dvě rozdílné teploty
maximálně 60°C

Columbus TRIOMAT
tři rozdílné teploty s
možností si vybrat
kde a jaké budou

6.jednoduchost
obsluhy v základu
zajišťuje ovládání OX-M
-snadné, jednoduché,
jisté, logické a pohodlné.
Nebo komfortní ovládání
OX 2006 se 199
programy přes klávesnici,
Scroll-kolečko či
dotykový display.
Ovládání stejné jako
u navigace. Připojitelné
k síti jako počítač.
Sériově s funkcí

7.pečné desky - Vysoká

akumulace tepla. Speciální
materiál, pro přímí styk s
pečivem. Vhodná pro chleby,
které se pečou na kamenech

8.úspornost- 200 mm silná izolace kolem
celé pece.
Menší ztráta
tepla. Žádné
nebezpečí
popálení od
povrchu pece.
Rekuperace
tepla přes
Výměník dává úspory.
Žádné dodatečné náklady.
Úprava teplé vody pro
denní potřebu.
Požadujte od
nás informace
a návrh o
energetickém
konceptu.

9. System STIR - unikátní patentovaný systém pečení
pouze na pecích Wachtel . Aplikací speciálního materiálu
na povrch plechů v pečném prostoru z křemičité hmoty při
teplotě 2000°C, se dosahuje zvýšení poměru infračerveného
záření proti normálnímu tepelnému ohřevu o 90 %.
To má za následek velmi rychlý přechod tepla do jádra pečiva
a zkracuje dobu pečení až o 50 %. Tato technologie nemá
žádné energetické a údržbové požadavky. Pro majitelé pecí
s touto technologií to přináší zlepšení kvality a zvětšení
objemu pečiva, menší ztrátu vlhkosti pečením= měkčí pečivo,
zkrácení doby pečení = úspora času, energie a peněz.
Žádejte konkrétnější informace o systému STIR.

10.jádro pece
-kompletně
plynotěsně
svařené, žádné
těsnění, žádné
šroubované
spojení...jistota
na velmi dlouhá
léta provozu.

11.udržovatelnost-

2.design-Velmi moderní. Povrch kompletně z nerez oceli.
Ovládací prvky- průmyslově optimalizovány a ergonomicky
rozmístěny. Velké hladké plochy pro snadné čištění.

1.prostor-malé, ale při velké pečné ploše........
Při šířce 1620 mm až 14,4 m2, nebo 2200 mm až 26,0 m2!

zajišťuje třístranná obestavitelnost,
kdy je vše přístupné zepředu: ventilátor, hořák, vstřikovací
trubka, elektrika, voda, odpad atd.

