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VEDFYRTE OVNER
TIL PRIVAT OG PROFESJONELT BRUK

GRILL • UTEPEISER
Made in Italy

BESKRIVELSE AV OVNENE

Di Fiore

har produsert vedfyrte ovner til baking-og
pizzasteking i over 50 år.

Gjennom lang erfaring, kontinuerlig fornyelse
i produksjonsteknikker og materialer, har det
ført til en meget høy kvalitet på produktene.

• Ovnen består av forskjellige elementer som er enkle
og raske å montere.
• De er bygget i spesiell ildfast leire, de er utviklet
gjennom mange års arbeid og forskning på ildfast
leire (2-års garanti på våre produkter).
• Ovnene leveres med hengslet dør. Døren består av ildfast leire og stålramme, har dessuten en luke for å
kunne se inn i ovnen, alternativt en støpt jerndør med
keramisk glass og termometer.
• M
 aksimal økonomi, perfekt matlaging, enkel
rengjøring.
• Det trengs kun ca. 15 kg ved for å fyre opp en ovn av
middels størrelse.

TIPS FOR
RIKTIG BRUK
Di Fiore-ovnene er svært enkle å bruke. De fyres opp
med ved i ca. 2 timer inntil hvelvet blir hvitt i himlingen,
og temperaturen (målt ved termometeret) er som
ønsket for den type mat du ønsker å tilberede.
• Steking av pizza: Fyr opp ovnen, fei gjenværende glør
over til den ene siden. Døren må være åpen under
stekingen. Legg en vedpinne på glørne og la det
brenne rolig mens pizzaen stekes direkte på bunnen
i ovnen. Bl.a. pizza, focaccia stekes på denne måten.
• Steking av bakst og middag: ovnen varmes opp til
ønsket temperatur ved å fyre med ved inne i ovnen.
Fei ovnen ren, og den er klar til å tilberede mat. F.eks
brød, kjøtt, fisk, svinekjøtt, kaker og annet stekes
med døren lukket.

VEILEDENDE STEKETIDER
Pizza: ca. 3 - 6 minutter - Terte/pai: ca. 20 minutter
Diverse kaker: ca. 40 minutter
Cannelloni: ca. 20 minutter
Lasagne: ca. 50 minutter
Brød: ca. 45 - 50 minutter
Kjøtt: ca. 60 minutter
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Vedfyrt bakerovn

dal 1959

Vedfyrt bakerovn som byggesett

Mat tilberedt i en vedfyrt bakerovn får en ekte og god smak
som ikke oppnås ved andre typer matlaging.

dal 1959

• Kan monteres på et murt fundament.
• Byggesettet leveres med monteringsanvisning,
bilder og detaljerte beskrivelser.
• Tilbehør

Den buede fronten for byggesettet (tilleggsutstyr)
har åpning til piperør som leder røyken
fra ovnen opp i pipen/skorsteinen

Vedfyrt ovn i bruk ved steking av pizza direkte på bunnplata
i ovnen, slik det gjøres i en ekte pizzeria.
I en vedfyrt bakerovn kan du tilberede f.eks. pizza, brød,
kaker, kjøtt, fisk, grønnsaker osv.

Følg nummereringen ved monteringen.

ovnen i deler
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Ventilasjonåpning

Tak
ISOLASJON
NTE

9

6

7
3

ISOLASJON

Åpning ned
til askeskuff
Åpning for
montering
av askeskuff
(tilvalg)

PAVIMENTO

GULVPLATE

Isolasjon laget av
følgende blanding:
4 sekker ekspandert leire (Leca)
1 sekk vermekulitt
50 kg sement
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6

7

4

Åpning for
aske (tilleggsutstyr)

13

1

11

12

1

VEGG

N.B.: Ovennevnte materialmengde
varierer med ovnens størrelse

Steinull som
bøyelige plater
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2

Prefabrikkert buet
front (tilleggsutstyr)
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10

Front
Termometer

MURO

Høyde opp til ovn ca. 100 cm
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Pipe

ISOLA

10 cm.

Byggesettene leveres med dør med
keramisk glass og termometer
(eller tradisjonell dør
med luke til å kikke inn i ovnen)

Prefabrikkert buet
front i deler (tilleggsutstyr)
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Ovner til privat bruk
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som byggesett
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Dimensjoner for byggesett

180

18

180

80
70

OVN TYPE 5/A (innv. mål 60 cm x 80 cm)
Røykrør: ø 180 mm Vekt: 320 kg
Dør, bredde: 42 cm, høyde: 25 cm

OVN TYPE 6/Q (innvend. mål 80 cm x 70 cm)
Røykrør: ø 180 mm, Vekt: 200 kg
Dør, bredde: 42 cm, høyde: 25 cm

OVN TYPE 6/B

(innvend. mål 80 cm x 70 cm)

Røykrør: ø 180 mm, Vekt: 235 kg
Dør, bredde: 42 cm, høyde: 25 cm

NY

160
130

70

180

20

80

135
105

80

135
105

60

105
75

130
100

130
100

20

NY

130
100

160
130

OVN TYPE 8/C (innv. mål 105 cm x 90 cm)
Røykrør: ø 200 mm Vekt: 390 kg
Dør, bredde: 42 cm, høyde: 30 cm

185
155

OVN CAPRI 10TS

OVN TYPE 10/D (innv. mål 125 cm x 90 cm)
Røykrør: ø 200 mm, Vekt: 450 kg
Dør, bredde: 42 cm, høyde 30 cm

(innv. mål 110 cm x 110 cm)

Røykrør: ø 200 mm, Vekt: 560 kg
Dør, bredde: 43 cm, høyde 30 cm
På forespørsel med 52 cm dør

leveres med

195
165

2 typer dører:

170

180
150

125

215
185

230
200

110

250

25

200

25

155

200

25

200

25

200

90

110

25

165
140

165
135

90

110

105

125

175
150

OVN TYPE 15/E (innv. mål 155 cm x 110 cm)
Røykrør: ø 200 mm, Vekt: 620 kg
Dør, bredde: 42 cm, høyde: 30 cm
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1) ovn med
tradisjonell dør
med skyveluke

2) ovn med dør
med keramisk glass
og termometer

OVN TYPE 19/F (innv. mål 170 cm x 125 cm)
Røykrør: ø 200 mm, Vekt kg 820
Dør, bredde: 42 cm, høyde 35 cm
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Vedfyrt ovn til privat bruk
som byggesett

Pelletsbrenner
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Alternativ utforming av dør

Døren åpnes
ved å trekke
den fremover
og ned

Vekt, buet front
60 kg

110

165
140

175
150

Produsenten Di Fiore
leverer også pelletsbrenner som er
lett å installere på eksisterende eller nye ovner.
Regulering av temperaturen til brenneren
og styring gjøres elektronisk.
Miljøvennlig, og takket være
dobbel varmevekslingsteknologi
har den høy ytelse og lavt strømforbruk.

110

25

200

OVN TYPE LIGURIA, MOD R10 L
(innv. mål 110 cm x 110 cm)
Røykrør: ø 200 mm, Vekt: 610 kg
Dør, bredde: 73 cm, Høyde: 30 cm
155
130

100
90

200

25

150
130

Gassbrenner

OVN TYPE PIEMONTE, MOD R8 P
(innv. mål 100 cm x 90 cm)
Røykrør: ø 200 mm, Vekt: 550 kg
Dør, bredde: 60 cm, Høyde: 27 cm

10

Gassbrenneren letter bruken av ovnen
ved å erstatte varmen som produseres ved
brenning av ved.
Den forenkler tenningen av ovnen og reduserer
ventetider for oppvarming til ønsket temperatur.
Den øker dessuten den tilgjengelige plassen for
matlaging.
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Tilbehør
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ildfaste elementer
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Prefabrikkert front:
•
•
•
•

for
for
for
for

ovn mod. 6/B
ovn mod. 8/C, 10/D, 15/E
ovn mod. 19/F
ovner i pizzeriaer

Diverse dimensjoner kan
leveres

Ildfaste stein

Flislim
for liming og fuging
av stein

Askeluke

Ildfast betong
til feste av tykke elementer

30 cm

32 cm

Aluminiumsspade

200

Termometre for ovner
med stiv sonde

Termometre for ovner
væske med fleksibel rørsonde

Ildfast mørtel
til montering av
byggesett

100
0

isolasjon

300
400
500

Vermikulitt i sekker
lengde 4 cm
lengde 50 cm

100
0

200

300

400

Sekk med ekspandert leire

500

lengde 50 cm
lengde 100 cm
Rockwool-plater
Sett med isolasjon for ovner
som byggesett
(avhengig av ovnens størrelse)
Består av
vermikulitt,
ekspandert leire (Leca)
og steinull (Rockwool)
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Rockwool-plater med aluminiumsfolie på
den ene siden
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Prefabrikkerte peiser
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Ved oppvarming
med naturlig sirkulasjon
av varmluft

Transportable ovner
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Speedy Pizza DUE - QUATTRO

DUE
utvendige mål bredde x lengde x høyde
		
70x80x55 cm
høyde understell		
100 cm
innvendige mål bredde x lengde x høyde
			
50x60 cm
vekt ovn		
100 kg
vekt understell		
20 kg

Innvendige mål:
Bredde

55
75
100
125
100

Dybde:

ø
pipe

35
40
50
60
52

180
200
250
300
250

Vekt

185
305
470
565
460

kg
kg
kg
kg
kg

Utvendige mål:
bredde + 20 cm
dybde + 10 cm
Tilleggsutstyr:
Røykkanal i
rustfritt stål

Spesielle egenskaper:

• Varm luft strømmer ut av sideåpninger.
• Peisen gir varme fra brennkammeret, som er støpt i metall
og ildfast stein i bunnen.
• Ventil for regulering av forbrenningsluft.
• Justerbar askeskuff.

14

QUATTRO
utvendige mål bredde x lengde x høyde
		
100x85x54 cm
høyde understell		
95 cm
innvendige mål bredde x lengde x høyde
			
80x60 cm
vekt ovn		
140 kg
vekt understell		
30 kg

• Den har de samme funksjonene som en tradisjonell ovn,
men med redusert størrelse og vekt.
• Den varmes raskt opp og den første pizzaen kan tilberedes
etter bare 30 minutters fyring. Kuppelen er laget av ildfast
leire og er isolert. En kan også steke brød og store steker
i ovnen.
• Ramme og paneler laget av galvaniserte stålplater og er
pulverlakkert.
• Understell med hjul kan også leveres.
• Rød farge er standard, ulike farger leveres.
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Transportabel ovn

Type PANAMA
Produsert av galvaniserte stålplater
som er pulverlakkert
Ovnen leveres med ben og hjul

Innvendige mål: 80x70 cm
Utvendige mål: 118x98 cm
Vekt: 400 kg
Pipe: Ø 180 mm

dal 1959

• Transportabel på hjul, for å kunne
plasseres ute i hagen eller på terrassen, men også inne
koblet til pipen som går ut av huset (krever godkjenning av
branntilsyn).
• Lett å rengjøre, takket være åpning ned til askeskuffen.
• Ovnens paneler av pulverlakkerte, galvaniserte stålplater

dør med glass
og termometer
pipe i
rustfritt stål

åpning for aske
fra innsiden
ned i askeskuffen
under

termometer

askeskuff
for
samling
av
aske

hjul

VERSJON A (kode CDM06A)

VERSJON B (kode CDM06B)

Ovn med buet tak laget i rustfritt stål

Ovn med rødlakkert mønetak
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Ovn produsert av murverk

Modell CUPRA
ferdig produsert med utvendig belegg
på tilhørende understell
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Modell MARANO
komplett prefabrikkert ovn
med rustfri stålpipe

ovn

med
understell

MODELL CUPRA 10/D
Innvendige mål: 125 x 90 cm
Utvendige mål: 170 x 130 cm
Vekt, understell: 700 kg
Vekt, ovn 2 000 kg

Ovnen Cupra er designet for å enkel plassering i hagen, og
består av to elementer:
1) Øvre del med ovn komplett med tak og pipe. Den er isolert
for å holde temperaturen i lang tid.
Det er påført kvartsmaling, som gjør at den kan tåle vær og
vind. Ovnen er forsynt med en hengslet dør, termometer og
åpning ned til askeskuff.
2) Fundament (underdel) åpen i front, til f.eks. oppbevaring
av ved.
Både ovnen og underdelen er utstyrt med løftekroker/øyer
for enkel og sikker plassering av ovnen ved bruk av kranbil.
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MODELL MARANO 6/B
Innvendige mål: 80 x 70 cm
Utvendige mål: 110 x 110 cm
Vekt: 950 kg

Ovnen kan plasseres
der man ønsker, er isolert og klar til
bruk.
Bør løftes på plass med
et egnet løfteutstyr (f.eks. kranbil).
Ovnen er påført kvartsmaling
utvendig.

MODELL MARANO 10/D
Innvendige mål: 125 x 90 cm
Utvendige mål: 150 x 120 cm
Vekt: 1 400 kg

Hetten er konstruert utelukkende av
rustfritt stål, har tilstrekkelig tykkelse
og god holdbarhet.
Døren har hengsler og kikkhull,
samt åpning for utslipp av aske til
askeskuffen.
Leveres med utvendig termometer.
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Vedovn for indirekte matlaging
Modell FANO i metall
med bakerommet i rustfritt stål,
topp i ildfast stål

Transportabel ovn
til bruk i hage

For innendørs bruk

Grill for plassering i hage

dal 1959

Byggesett - Modell GERMANIA
Utvendige mål:
Bredde: 125 cm
Dybde: 70 cm
høyde: 180 cm
Vekt: 475 kg
Grillrist: 35x50 cm

Ildfast murstein
2 flammesperrer
Grill
Påført kvartsmaling
Innvendige mål: 45 x 80 cm
Utvendige mål: 73 x 92 cm
Vekt: 300 kg

Innvendige mål: 45 x 80 cm
Utvendige mål: 73 x 92 cm
Vekt: 275 kg

Grill for plassering i hage
Modell AMERICA
Byggesett
Utvendige mål:
Bredde: 130 cm
Dybde: 95 cm
høyde: 220 cm
Vekt: 730 kg

Ildfast murstein
Rom til ved
Flammesperre
Askerist
Askeskuff
Grillrist
Påført kvartsmaling
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Byggesett - Modell COSTA RICA

Utvendige mål:
Bredde: 120 cm
Dybde: 75 cm
høyde: 220 cm
Vekt: 750 kg
Ildfast murstein
Grillrist: 35x50 cm

Påført kvartsmaling

Leveres også i balkong-versjon
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Profesjonelle ovner for pizzeriaer

Produsert av ildfaste materialer
profesjonell vedfyrt og/eller gassfyrt ovn
for pizzeriaer med rotasjonsbord
Prefabrikkert
pizzaovn
som byggesett

Profesjonelle ovner for bakerier
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Store ovner som fyres
med tre og/eller gass
produsert i ildfaste materialer
med ovnsrom fra 3 til 13 m2

Pizzaovn
med understell i metall
og belagt kuppel
Kuppel belagt utvendig med
mosaikk på forespørsel

Type ovn

Antall
pizzaer

Bakeflate
i cm

Utvendige mål

Utvendige
mål

Lengde

Bredde

Lengde

Bredde

A

B

C

D

Vekt

25

4/5

110

110

155

150

kg 1200

35

7/9

140

130

190

170

kg 1600

45

12/15

170

150

220

190

kg 1900

80

25/30

230

200

300

250

kg 3200

Totale høyde med understell 195 cm
Høyde bakerovn 125 cm
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Be om spesifikk brosjyre på OVNER
FOR PIZZERIA eller besøk vårt nettsted

Leveres også kledd i rustfritt stål
monteres på 24 timer.

Be OM spesifikke BROSJYRER på OVNER
FOR BAKERI eller besøk nettsiden
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Vedfyrte ovner til bakeri
Vedfyrte ovner til privat bruk
Spesielle ovner - Ovner til pizzeriaer
Peisinnsatser
Peiser som byggesett
Ferdige peiser
Griller
Ildfast stein
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Importør:
Aud Vegerstøl AS
Heiveien 577
N-4985 Vegårshei
Mob. +47 905 19375
Email: aud-toru@online.no

C.da S. Giacomo d.M., 19 CUPRA MARITTIMA (AP) • Italia
Tlf. +39/0735 778063 • Faks. +39/0735 776091
info@difiore-forni.it • www.difiore-forni.it
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