
Перфектната комбинация между барбекю и фурна в един единствен уред! 
Насладете се на неустоимите аромат и вкус на месото,  приготвено

в фурните на дървени въглища - MOVILFRIT Испания!

www.bisbg.com www.inoxit.com

СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101

• Получавате сочния вкус на приготвенто на �ар�екю месо, като си спестявате пушека 
   и димът в помещението!
• Затворената конструкция на фурните гарантира �езопасност при ра�ота!
• Висока температура на печене от 250ºC до 350ºC!
• Бързо приготвяне на храната!
• Възможност за приготвяне и на различни ястия в съдове за печене - като ориз, картофи, яйца и други!
• По-ниска консумация на въглища, в сравнение с откритите �ар�екюта!
• Високоефективната напълно изолирана камера от чугун и напълно изолираната   
   конструкция на фурната, свеждат до минимум загу�ата на топлина!
• Здрава и лека врата, снабдена с Neoceram стъкло, издържащо на температура до 750ºC!

ЗАТВОРЕНИ БАРБЕКЮ-ФУРНИ 
НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА

Предимствата при печене на затворено �ар�екю на дървени въглища:



www.bisbg.com www.inoxit.com

ЗАТВОРЕНИ БАРБЕКЮ-ФУРНИ 
НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА

Представяме Ви моделите барбекю-фурни  
на дървени въглища Movilfrit Испания:

СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101

Модел BR 45  – 1 ниво-настолно

• Производителност до 70 кг/час
• Температурен диапазон: 250ºC - 350ºC
• Цифер�латен термометър за показване на температирурата 
   вътре в камерата
• Колектор за събиране на отпадната мазнина
• Колектор за събиране на пепелта
• Настолна
• Вграден във фурната предпазител срещу искри
• Приблизителна консумация на дървени въглища: 10-12 кг/ден
• Минимално зареждане на въглища: 3 кг
• Външни размери: 680x535x670
• Тегло: 117 кг
• Мощност (приравнена към електричество): 4,5KW
• Окомплектовка: стандартна решетка 580x430, щипки за фурна, ръжен

BR 45

Модели  BR 50 – 1 ниво - (настолнo)  и BR 130  (върху �аза)
• Производителност до 90 кг/час
• Температурен диапазон: 250ºC - 350ºC
• Цифер�латен термометър за показване на температирурата 
  вътре в камерата
• Колектор за събиране на отпадната мазнина
• Колектор за събиране на пепелта
• Настолна
• Вграден във фурната предпазител срещу искри
• Приблизителна консумация на дървени въглища: 12-16 кг/ден
• Минимално зареждане на въглища: 4 кг
• Външни размери: 900x790x900 (1550)
• Тегло: 244 кг (BR 50) /324 кг (BR 130)
• Мощност (приравнена към електричество): 5,5KW
• Окомплектовка: грил решетка 680x545, стандартна 
   решетка 775x545 щипки за фурна, ръжен

Модел BR 170 – 2 нива (върху �аза)

ОПЦИИ:

• Производителност до 125 кг/час
• Температурен диапазон: 250ºC - 350ºC
• Цифер�латен термометър за показване на температурата 
   вътре в камерата
• Колектор за събиране на отпадната мазнина
• Колектор за събиране на пепелта
• Настолна
• Вграден във фурната предпазител срещу искри
• Приблизителна консумация на дървени въглища: 16-20 кг/ден
• Минимално зареждане на въглища: 4 кг
• Външни размери: 900x790x1800
• Тегло: 416 кг
• Мощност (приравнена към електричество): 5,5KW
• На колела
• Окомплектовка: грил решетка 680x545, стандартна решетка 775x545, 
   щипки за фурна, ръжен

BR 50

BR 130

BR 170

Външен 
предпазител 
срещу искри

Външен регулатор 
на входящия 

въздух 

Филтър Маса-�аза Грил решетка
Стандартна 

решетка


