Kemence Bárhol,
bármikor!
Ismerje meg a
Mobil Kemencét!

SÜTŐTÉR ÉS TŰZTÉR KÜLÖN AJTÓVAL
Ebben a kemencében külön ajtó szolgál a tűz táplálására
és a tepsik behelyezésére. Ezáltal sokkal könnyebb a
használata mint a tradícionális kemencéknek. Mintha csak a
konyhai sütőt használná!

>>Nem kell lisztpróbát tartani. nem kell a parazsat sütés

előtt kihúzni a kemencéből. Fél órán belül süthet és ha
a hőmérséklet leesne akkor sütés közben is táplálható a
tűz. Néhány vékony hasáb fával, pár perc alatt ismételten
felhevíthető a kívánt hőmérsékletre a kemence, amit a
hőmérőn folyamatosan figyelemmel kísérhet.
A sütő és a tűzteret elválasztó samott lapok kivehetők. A
helyükre grill rácsot helyezve komplett BBQ grillsütőként
is üzemeltethető a mobil kemence. Süthet, főzhet,
grillezhet. A variációk száma végtelen! Legyen Ön is
KemenceMester!

>>

Elérhetőségeink:
www.mobilkemence.xyz
e-mail: info@mobilkemence.xyz
Telefon: +36 30 622 1774
7668 Keszü, Árpád Fejedelem u. 16.

MOBIL KEMENCE

Mi is a mobilkemence?
Egy mozgatható, szállítható csoda
mellyel elvarázsolhatja vendégeit,
ismerőseit. Élvezheti azt az íz
harmóniát amit csak a füstös
kemence képes megteremteni. Olyan
élménnyel gazdagodhat amit eddig
csak a falusi vendéglátás adhatott
Egy ilyen egyedi építésű mobilkemence akár az
Ön udvarának ékszere is lehet! A közös sütésfőzés élménye megkoronázza az összejövetel
hangulatát. Szinte bármilyen ételkülönlegességgel
meglepheti vendégeit! Rendkívül gazdaságosan,
akár 2-5 kg száraz tüzifával felfűthető. Órákon
keresztül használható hőmérsékletet tud tartani!
De akár folyamtos üzemeltetésre is használható.
Fesztivál, rendezvény alatt is megállja a helyét!

>>A kemence test mérete:

60x80x80 cm (szélesség x
mélység x magasság).
>>Súlya: kb. 150 kg. Két
ember biztonsággal
elbírja.
>>Fehér időjárásálló dörzsvakolattal (igény esetén
egyedi színben is).
>>Fekete acél kéménnyel,
huzatszabályzóval és
esővédő sapka.

Könnyű telepíthetőség
Mobil kemencéink készen szállíthatók és
helyezhetők el az Ön által kiválasztott helyre.

>>Akár falazott, klinker téglából készült pult,

akár régi varrógép állvány a kemence
mindenképp szemet gyönyörködtető látványt
nyújt.
>>Igazán mobillá az “Ördögszekérrel” tehető
a mobilkemence. A régiség számba menő
lovas-eke kerekekre épített állvány nemcsak
patinás külsőt kölcsönöz a szekérnek, hanem
nagy biztonsággal elbírja a kemence tömegét
mozgatás közben. Akár a szomszédba is át
tolható egy sütőgetős parti kedvéért!

>> 500 °C -ig kalibrált

hőmérő
>>Rendkívül takarékos,
akár 24 órás használatra
is javasolt..
>>20-30 perc felfűtés, akár
400 C hőmérsékletet is
elérhető.
>>Kenyér, pizza, langalló
sütésre is ajánlott.
>>3 db 40x60 tepsi
kapacitás.

