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AKCESORIAGi metal
Proponowane przez nas łopaty od producenta Gi Metal wykonane zostały z bezpiecznych i solidnych 
materiałów, odpornych na kontakt z wysokimi temperaturami. Maszyna do wyrabiania zapewnia 
zaś uzyskanie efektów porównywalnych z przygotowaniem ciasta przez profesjonalnego kucharza. 
Dodatkowo oferujemy również pojemniki do przechowywania, szpatułki do serwowania dania, noże do 
krojenia, a także specjalne szczotki do czyszczenia płyty szamotowej pieca.

Łopaty 

AluMiniowA

 
A 32 R (33 × 33 cm)  ...........  350 zł 
A 37 R (36 × 36 cm)  ...........  387 zł
A 41 R (40 × 40 cm)  ...........  465 zł
A 45 R (45 × 45 cm)  ...........  508 zł

AluMiniowA 
PerforowAnA

 
A 32 RF (33 × 33 cm)  ........  440 zł
A 37 RF (36 × 36 cm)  ......... 510 zł
A 41 RF (40 × 40 cm)  ........  530 zł
A 45 RF (45 × 45 cm)  ........ 590 zł

 
A 32 F  .................................  420 zł 
okrągła (ø 33 cm)

AV 32 RF  ...........................  798 zł 
GHA (33 × 33 cm) 

AC B32 RF/150 ............ 1308 zł
CArBon (33 x 33 cm) 

oPerACyjnA Do 
oBrACAniA Pizzy

i 17 (ø 17 cm)  ......................  280 zł 
i 20 (ø 20 cm)  ...................... 300 zł

oPerACyjnA Do 
oBrACAniA Pizzy 
PerforowAnA:

i 17f (ø 17 cm)  ................... 340 zł
i 20f (ø 20 cm)  ................... 360 zł 
iV 17f/150 (ø 17cm) GHA ... 530 zł
iV 20f/150 (ø 20cm) GHA .. 580 zł

oPerACyjnA Do Pizzy 
neAPolitAńskiej:

in 17f/150 (ø 17 cm)  ......  360 zł                                               
in 20f/150 (ø 20 cm)  ......  380 zł

oPerACyjne

AC-APt 26  .......................  280 zł 

Do Pizzy

AC-Bs .................................  700 zł

PoDPórkA Do łoPAty

AC-oM  .............................. 380 zł

stojaki na Łopaty

Łopaty

Do Pizzy PłAskie

AC-APt 36  .......................  310 zł

nA łoPAty i szCzotki 

AC PPFD  ..........................  750 zł

uCHwyt śCienny 

AC-APM  ............................. 110 zł 
 



szczotki

Prostokątne 
z MosiężnyM włosieM 

AC-sP (20 × 6,5 cm)  ..........  270 zł
AC-sP2 (27 × 8 cm)  ..........  330 zł

owAlne  
z MosiężnyM włosieM 

AC-sPt (14 × 17 cm)  ......... 310 zł

noże do pizzy

AC-roM (ø 10 cm)  .............  50 zł

 
AC-roP3 profesjonalny  ...  150 zł

AC MzP (53 × 26 cm)  .....  250 zł  

końCówki

r-sPt (14 × 17 cm)  ...........  105 zł

r-sP płaska (20 × 6.5 cm)  .... 95 zł

szpatuŁki

z tworzywA 
sztuCzneGo 

AC-st (10 × 24 cm)  .............  33 zł

ze stAli nierDzewnej

AC-st4M (11 × 10 cm)  ......... 38 zł
skośna

AC-stP 32 (11,5 × 11 cm)  ... 60 zł 
trójkątna

AC stP 31 (10 × 9 cm)  .......  58 zł                    
trójkątna

serwery do pizzy

AC-stP 81f  .......................  98 zł 
owalny (17,5 × 21 cm)

 
AC stP 21 (10 × 13 cm)  ...... 67 zł 

AC stP 20 (9 × 11 cm)  ........ 63 zł 

AC stP 16f  .......................  80 zł 
trójkątny (12,5 × 15 cm)

przecinacze do ciasta 

z tworzywA 
sztuCzneGo 

AC-tP  ...................................  33 zł

ze stAli nierDzewnej

AC-tPM ................................  35 zł 



kuwety

CAss 604007......................  51 zł
CAss 6040CP  ................... 49 zł 
przykrywa

łyżki Do sosów

AC-Ms 90  ...........................  90 zł

AC-CU1  ...............................  80 zł                                       

oliwiArkA

ol 05 (0,5 l)  .......................  180 zł
ol 10 (1 l)  .......................... 200 zł

skroBAk Do stAli 
nierDzewnej

AC rs  ................................  190 zł

Do rozPAlAniA PieCA

AC-AL  ................................  220 zł

ACH Al.  ............................  125 zł

AC PL  .................................  230 zł 
łopatka do popiołu

akcesoria drobne miksery i maszyny do ciasta

Mikser sPirAlny  
– MoDel tAuro 

 - wszystkie elementy, które 
mają kontakt z ciastem 
są wykonane ze stali 
nierdzewnej. 
 - Panel sterujący jest prosty 
w obsłudze oraz funkcjonalny.
 - jest bardziej niezawodny, 
ponieważ wszystkie ruchy 
kinematyczne włączają 
wstępne smarowanie łożyska. 
Pasy są nierozciągliwe. nie 
wymaga konserwacji.
 - Przyciski i regulator czasowy 
na panelu sterującym są 
wodoszczelne.
 - Posiada nową pokrywę 
górną z łatwymi w użyciu 
elementami kontrolnymi.
 - stal nierdzewna Aisi 204.
 - Miska z dobrze zaokrąglonym 
dnem nie pozawala na 
zaleganie mąki.

MAszynA Do rozCiąGAniA 
CiAstA – MoDel sPrizzA

Maszyna ta odtwarza 
sprawność manualną 
doświadczonego Pizzaiolo 
najbardziej jak to możliwe. 
oryginalny, chroniony system 
walcowania ugniata ciasto 
taks samo jak zrobiłyby to 
ręce eksperta. Maszyna jest 
zaprojektowana tak, aby 
uzyskać zimne ciasto z takimi 
samymi krawędziami jakie 
uzyskałby zręczny pizzaiolo. 
sprzęt ten jest praktyczny 
i bardzo łatwy w obsłudze, 
a kulki ciasta są zawsze 
idealnie rozciągnięte.

MAszynA Do 
forMowAniA kulek  
– MoDel sferA

Maszyna poradzi sobie 
zarówno z miękkim, twardym 
jak i bardzo wilgotnym 
ciastem. jest bardzo łatwa 
w obsłudze oraz praktyczna 
do demontażu i czyszczenia. 
Maszyna ma zredukowany 
pobór prądu dzięki jednej 
fazie napięcia (220 wolt). jest 
wstanie uformować więcej 
niż 1800 kulek na godzinę 
i może być używana zarówno 
w pizzeriach jak i piekarniach. 
Dzięki sile odśrodkowej 
maszyna ogranicza do 
minimum nacisk na ciasto. 
Dzięki temu nie zmienia się 
temperatura i elastyczność 
ciasta. sfera zbudowana jest 
ze stali nierdzewnej. Mocny 
silnik oraz prosta mechanika 
czyni sprzęt niezawodnym. 
Plastikowy obrotowy cylinder 
posiada certyfikat produktu 
gastronomicznego.

kartony na pizze

z Celulozy

opakowania do pizzy 
Cuboxal wykonane są ze 
100% celulozy. oznacza 
to, że opakowania te mogą 
być używane do kontaktów 
z żywnościa co potwierdza 
uzyskany przez firmę certyfikat 
BrC. wdrożenie systemu BrC 
gwarantuje bezpieczeństwo 
wytwarzanych opakowań oraz 
spełnienie wszelkich wymagań 
prawnych i higienicznych.

jako jedyni na rynku polskim 
oferujemy Państwu dużą gamę 
produktów firmy Cuboxal.

tACA Do serwowAniA

AC PCP 32 (32 × 32 cm)  ..  130 zł 

wAłek z wyPustkAMi ze 
stAli nierDzewnej

AC BsM .............................  125 zł



Forno italia 
ul. Polska 14 · 60-595 Poznań · +48 885 101 121 · office@fornoitalia.pl

piece / akcesoria / dodatki do pizzy: 
Bartosz Mazur · +48 661 181 865 · b.mazur@fornoitalia.pl
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