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HE - מדריך למשתמש

אזהרה! למען בטיחותך, יש להשתמש במכשיר רק בחוץ.
קרא הנחיה זו בעיון, והקפד על התקנה, הרכבה, תחזוקה וטיפול הולמים בתנור הפיצה, בהתאם להנחיות אלו. אי-הקפדה 

 על הנאמר בהנחיות אלו עלולה לגרום לפציעה קשה או הסבת נזק לרכוש. 
במקרה של שאלות בנוגע להרכבה או ההפעלה של תנור פיצה זה, פנה למפיץ שלך.

הערות למשתמש"
לשימוש בחוץ בלבד.

קרא את ההנחיות לפני השימוש במכשיר.
אזהרה: החלקים הנגישים יכולים להיות חמים מאוד: יש להרחיק ילדים קטנים.

אסור להזיז את המכשיר תוך כדי האפייה.
יש לשמור לצורך עיון בעתיד.
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מידע טכני

מס' דגם )AG-PZ03A-BK-DK( 90354 Pin 'מס

שם המכשיר תנור גז לפיצה  2531DL-0108

מדינת היעד קטגוריות סוג הגז לחץ )מיליבר( גודל מזרק )מ"מ( / 
סימון המזרק )Hs( כניסת חום

 , IE , LV , LU , IT , FR , BE
 , CZ , CY , ES , PT , GR , GB

SI , CH , SK , LT
  I3+)28-30/37( בוטאן/פרופאן 28-30/37 2*0,98

8,0 קו"ט )582  
)g/H , CY , SE , FI , DK , NL , LU

 , SK , MT , LV , LT , EE , CZ
 , HR , TR , NO , IS , BG , SI

HU , IT , RO

  I3 B/P)30(  / בוטאן / פרופאן
תערובות גפ"מ 30 2*0,98

לשימוש בחוץ בלבד.

קרא את ההנחיות לפני השימוש במכשיר.

אזהרה: החלקים הנגישים יכולים להיות חמים מאוד. יש להרחיק ילדים קטנים.

אסור להזיז את המכשיר כשהוא דולק.
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חשוב:
קרא היטב את ההנחיה הבאה, והקפד על התקנה, הרכבה וטיפול הולמים בתנור הפיצה. אי-הקפדה על הנאמר בהנחיות 

אלו עלולה לגרום לפציעה קשה או הסבת נזק לרכוש.
במקרה של שאלות בנוגע להרכבה או ההפעלה, פנה למפיץ או לחברת הגז.

יש להציב את המכשיר והמכל על משטח מאוזן, ואסור להזיז אותם כשהתנור דולק.
יש להחליף את מכל הגז הרחק ממקורות הצתה.

מומלץ להשתמש בכפפות מגן בזמן ההתעסקות עם חלקים לוהטים.
אסור למשתמש להתערב בפעולה של חלקים שנחסמו על ידי היצרן או נציגו.

הערה לצרכן: יש לשמור לצורך עיון בעתיד.

50 ס"מ

50 ס"מ

50 ס"מ
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אופן השימוש ומאפיינים

השימוש בתנור הפיצה בטוח וקל. הגזים שהוגדרו לשימוש הם בוטאן בלחץ של 30 מיליבר. הקפד להשתמש בתנור הפיצה 
רק בלחץ הנכון, שהמכשיר תוכנן עבורו.

אוורור הולם חיוני לצורך הבעירה וביצועי הנצילות של תנור הפיצה. הוא יבטיח את הבטיחות של המשתמש ושל אנשים 
אחרים שנמצאים בקרבת האזור שבו נעשה שימוש במכשיר. אסור להשתמש במכשיר באזור ָּתחום.

מומלץ לחמם מראש את אבן השמוט לפני אפיית הפיצה.
אסור להשתמש באבן מעל ללהבה גלויה

יש למנוע שינויי טמפרטורה קיצוניים באבן. אסור לשים מצרכי מזון קפואים על אבן חמה.
האבן רגישה, והיא יכולה להישבר במקרה של חבטה או נפילה.

האבן מתלהטת מאוד בזמן השימוש בה, והיא נשארת חמה לפרק-זמן ארוך אחרי השימוש.
אסור לצנן את האבן במים כאשר היא לוהטת.

אחרי ניקוי האבן במים, יבש אותה לפני המשך השימוש. ניתן לעשות זאת בצורה רגילה.
אסור להשאיר ילדים לבד או ללא השגחה באזור שבו נעשה שימוש בתנור. אסור בשום אופן לאפשר לילדים לשבת, לעמוד 

או לשחק מסביב לתנור.
אסור לאפשר מגע או ִקרבה גדולה מדי בין בגדים או חומרים דליקים אחרים לבין מבערים או משטחים חמים, עד לקירורם. 

עלולות להתרחש הצתה של האריג ופציעה קשה.
למען הבטיחות האישית, יש ללבוש ביגוד מתאים. אסור בשום אופן ללבוש פריטי לבוש, אביזרים או שרוולים לא הדוקים 

בזמן השימוש בתנור. בדים סינתטיים מסוימים דליקים מאוד, ואסור ללבוש אותם בזמן האפייה.
אסור לחמם מכלי מזון סגורים, כי הלחץ שייבנה עלול לגרום להם להתפוצץ. בזמן הדלקת המבער, הקפד תמיד לשים לב 

היטב לפעולות שאתה מבצע.
אסור להשתמש בתנור לצורך בישול של בשרים שומניים מאוד או מוצרים אחרים שמגדילים את ההתלקחות הנוצרת.

מתחת לתנור מתפתחת טמפרטורה גבוהה. אסור להציב את התנור על שולחן שמכוסה במפת שולחן דליקה או שקיימים 
עליו עצמים מפלסטיק או מחומרים דליקים אחרים.

אזהרה: בזמן השימוש בתנור, אסור לגעת במעטפת החיצונית שלו, בלוח האפייה מאבן או בסביבה המידית שלו, כי אזורים 
אלו מתלהטים ועלולים לגרום לכוויות.

אם מהירות הרוח גדולה מ-2 מ"ש, אסור להשתמש בתנור הפיצה כשפניו בכיוון הרוח.
המכשיר תוכנן לשימוש בחוץ בלבד.

אסור לבצע הסבות במכשיר.
אסור להזיז את המכשיר בזמן שהוא פועל.

המכשיר לא מיועד להתקנה בתוך ספינה או על סיפונה. מכשיר זה לא מיועד להתקנה בתוך רכב RV או על גגו.
בתום השימוש, יש לנתק את אספקת הגז במכל הגז.

כל הסבה של המכשיר עלולה להיות מסוכנת ולגרום לפציעה או לנזק ברכוש.
כל הסבה בלתי-מורשית של המכשיר תבטל את התוקף של האחריות המוענקת למכשיר זה.

יש להרחיק מהמכשיר חומרים דליקים בזמן השימוש בו.
האזור שמעל לתנור הפיצה צריך להיות פנוי, לדוג' מעצים או מגגות פרגולה.

יש להציב את תנור הפיצה באופן שישאיר מרווח פנוי של 50 ס"מ בשני הצדדים  ומאחוריו.
אסור להשתמש בתנור הפיצה ליד חומרים בעירים )מוצרים על בסיס נפט, מדללים או חומרים אחרים שמסווגים כדליקים(.

השימוש בתנור הפיצה במקומות סגורים הוא מסוכן ואסור.
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כדי להכניס או להחליף את הסוללה בתנור הפיצה של Cozze, סובב את כפתור ההצתה נגד כיוון השעון עד שתתאפשר 
הסרה שלו.

הכנס או החלף את סוללת האצבע 1.5 וולט, והברג את כפתור ההצתה בחזרה למקומו.
ודא שקוטבי הסוללה ממוקמים בצורה הנכונה.
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הוראות שימוש

הישמע היטב לנאמר בהנחיות אלו כדי למנוע הסבת נזק קשה לתנור הפיצה, וכתוצאה מכך פציעה שלך ופגיעה חומרית.
הרכב את תנור הפיצה, והקפד לעקוב היטב אחר הנחיות ההרכבה.  .1

חבר לתנור הפיצה את צינור הגז. חבר לצינור את הווסת.  .2

חבר את הווסת לברז המכל, בהתאם להנחיות הווסת שמגיעות יחד איתו.  .3

סובב את כל כפתורי הבקרה למצב OFF לפני הפתיחה של אספקת הגז למכשיר.  .4

השתמש בווסת כמתואר בהנחיות המצורפות לו.  .5

הדלקת תנור הפיצה

1. חבר את מכל הגז לתנור הפיצה, בהתאם להנחיות שמגיעות יחד עם הווסת.
.OFF 2. סובב את כפתור הבקרה למצב

3. העבר למצב ON את אספקת הגז במכל או במתג הווסת, בהתאם להנחיות ההפעלה והחיבור של הווסת. בדוק בעזרת 
מי סבון אם יש דליפות מהחיבור בין המכל לווסת ומחיבור הצינור לכניסת הצינור בתנור הפיצה. במקרה של דליפה ייראו 
בועות באזור שלה. אם אתה מאתר דליפה, אל תשתמש מתנור הפיצה. התייעץ בחברת הגז או במשווק של תנור הפיצה.

 Full" 4. כדי להדליק את המבער, דחף למטה את כפתור הבקרה והשאר אותו לחוץ תוך כדי סיבובו נגד כיוון השעון למצב
rate" )ספיקה מלאה(, ולחץ על כפתור ההצתה. המבער יידלק. ודא שהמבער דולק. אם המבער אינו דולק, חזור על 

התהליך.
5. אם המבער אינו נדלק אחרי שני ניסיונות, סובב את ברז הגז למצב OFF, המתן 5 דקות ורק לאחר מכן נסה מחדש 

להצית אותו.
6. אם המבער נדלק, ניתן לכוון את ספיקת המבער דחיפה למטה וסיבוב של הכפתור נגד כיוון השעון למצב כלשהו בין 

הספיקה המלאה לנמוכה.
7. אחרי חימום התנור לקראת השימוש, יש להקטין את הטמפרטורה בזמן האפייה. התנור פולט כמות גדולה של חום, ולכן 

יש לכוון את הטמפרטורה לטמפרטורת האפייה המתאימה.
8. כדי לכבות את תנור הפיצה, סובב את ידית ברז המכל או את מתג הווסת למצב OFF כמתואר בהנחיות הווסת. אחרי 

.OFF שהמבערים כבים, סובב את כל כפתורי הבקרה למצב

אזהרה: אם הצתת המבער נכשלת, סובב למצב כבוי את כפתור הבקרה )בכיוון השעון( ואת ברז המכל. המתן חמש דקות, 
ורק לאחר מכן נסה שוב לבצע את ההצתה. לחלופין, החלף את סוללות האצבע. 

.OFF בתום השימוש, נתק את אספקת הגז על ידי סיבוב של המתג בווסת או של ברז המכל למצב
במקרה של עליית להבות בזמן השימוש במכשיר. סובב את כפתור הבקרה, ברז המכל ומתג הווסת למצב OFF. המתן 5 

דקות, ורק לאחר מכן נסה להצית מחדש את המכשיר. אם הבעיה אינה נפתרת אחרי ההצתה מחדש, התייעץ בספק הגז 
שלך, בחנות שבה רכשת את תנור הפיצה או במהנדס גז מוסמך לצורך תמיכה או תיקון. אל תנסה בשום אופן לתקן תקלות 

בעצמך, כי התוצאה עלולה להיות פציעה קשה ו/או נזק ברכוש.
נקה את המכשיר מעודפי שומן לפני האחסון, בעזרת מטלית לחה ותמיסת ניקוי עדינה.

אחסן את המכשיר בסביבה יבשה ונקייה.
אל תאחסן את מכל הגז בתוך מבנה. אחסן אותו באזור מאוורר היטב והרחק מאור שמש ישיר.

חיבור מכל הגז למכשיר

חבר למכל הגפ"מ את הצינור ואת מכלל הווסת. השתמש רק בווסת בעל אישור CE וצינור בעל מחבר ¼ אינץ'.
בצע בדיקת דליפות בעזרת מי סבון לפני השימוש במחמם. 



149

לצורך בדיקת הדליפות

צור 2-3 אונקיות נוזליות של תמיסת זיהוי דליפות על ידי ערבוב סבון כלים ומים ביחס של 1 ל-3 )כלומר פי 3 מים לעומת 
סבון כלים(.

.OFF ודא שברז הבקרה נמצא במצב
.ON למבער, ודא שהחיבורים מהודקים היטב וסובב את ברז הגז למצב ON/OFF-חבר את הווסת למכל ואת ברז ה

הברש את תמיסת הסבון על הצינור ועל כל המחברים. אם מופיעות בועות, קיימת דליפה ויש לתקן אותה לפני השימוש.
.OFF חזור על הבדיקה אחרי תיקון התקלה. אחרי הבדיקה, סובב את ברז הגז במכל למצב

אם אין אפשרות לתקן את הדליפה שהתגלתה, החלף את הווסת והצינור. 
במקרה של דליפת גז, כבה את אספקת הגז.

הווסת והצינור

השתמש רק בווסתים וצינורות שאושרו לשימוש עם גפ"מ בלחצים הנקובים למעלה )ראה מידע טכני(. אורך החיים הצפוי 
 של הווסת הוא כ-10 שנים. מומלץ להחליף את הווסת בתוך 10 שנים מתאריך הייצור.

 שימוש בווסת או צינור לא נכונים אינו בטוח: ודא תמיד שנמצאים ברשותך הפריטים הנכונים לפני הפעלת המכשיר.
הצינור שבו נעשה שימוש צריך לתאום את התקן הרלוונטי של מדינת השימוש. אורך הצינור צריך להיות 1.5 מטרים 

)מקסימום(. יש להחליף צינורות שחוקים או תקולים. ודא שהצינור לא חסום או מכופף, ושהוא אינו נוגע בחלקים כלשהם 
 של תנור הפיצה - פרט לנקודת החיבור.

.EN16436 ה צריך לעמוד בתקן 
 אסור לפתל או לכופף את הצינור בזמן חיבורו למכל הגז.

יש להחליף במועדים הנקובים צינורות מתכת או גומי גמישים המשמשים לחיבור של המכשיר למכל הגפ"מ, בהתאם 
לחוקים החלים במדינה הרלוונטית. אסור לשום חלק של צינור זה לגעת בחלקים כלשהם של המכשיר.

 ניתן להשתמש בתנור הפיצה יחד עם צינור גז בעל תבריג ¼ אינץ' או צינור גז בעל מחבר פטמה )ניפל( וחבק.
ודא שהתבריג ו/או החבק מהודקים היטב, ושאין דליפה מהחיבורים!

בזמן החיבור של צינור גז למחבר בעזרת חבק צינור, מומלץ להכניס את הצינור למים חמים ולמרוח קצת סבון כלים על 
החלק הפנימי של הצינור - הדבר יקל על חיבור הצינור למחבר. 

אחסון המכשיר

מותר לאחסן את המכשיר בתוך מבנה רק לאחר ניתוק והסרה של המכל. אם אתה מתכנן להפסיק את השימוש במכשיר 
לתקופה ממושכת, יש לאחסן אותו באריזה המקורית במקום יבש ונטול אבק.

מכל הגז

ניתן להשתמש במכשיר עם מכלי הגז בטווח המשקלים 4.5 עד 15 ק"ג בוטאן, 3.9 עד 13 ק"ג 
פרופאן. אסור להפיל את מכל הגז, ויש להתנהל איתו בזהירות! כאשר לא נעשה שימוש במכשיר, 

 יש לנתק את המכל. חבר בחזרה למכל את מכסה המגן אחרי ניתוק המכל מהמכשיר.
יש לאחסן מכלים בחוץ במצב מאונך והרחק מהישג ידם של ילדים. אסור בשום אופן לאחסן את 

.50°C-המכל במקום שבו הטמפרטורות יכולות לעלות מעל ל 
אסור לאחסן את המכל ליד להבות, להבות פיילוט או מקורות הצתה אחרים. 
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ניקוי וטיפול

זהירות: יש לבצע את כל פעולות הניקוי והתחזוקה אחרי שתנור הפיצה מתקרר, וכאשר אספקת הגז במכל הגז מסובבת 
.OFF למצב

מומלץ לבצע את הניקוי והתחזוקה של המכשיר לפחות פעם בחודש.

ניקוי

השהיית כיבוי של תנור הפיצה אחרי כל שימוש )למשך כ-15 דקות( תצמצם למינימום את כמות שאריות המזון.

פני השטח החיצוניים
השתמש בתכשיר ניקוי עדין או אבקת סודה לשתייה, ובתמיסת מים חמים. ניתן להשתמש באבקת הברקה לא שוחקת כדי 

להסיר כתמים עיקשים, ולאחר מכן לשטוף אותה במים.

משטחי פלסטיק
נגב במטלית רכה ובתמיסת מי סבון חמה. שטוף במים. אסור להשתמש על חלקים מפלסטיק בחומרי ניקוי שוחקים, מסירי 

גריז או חומרי ניקוי מרוכזים לגריל.

אבן שמוט
השתמש בתמיסת מי סבון עדינה. ניתן להשתמש באבקת הברקה לא שוחקת כדי להסיר כתמים עיקשים, ולאחר מכן 

לשטוף אותה במים.

COZZE הפיצות הכי טובות נאפות בתנורי פיצה של

כדי להשיג תוצאות מיטביות, דרוש בצק טוב ותנור פיצה בטמפרטורה גבוהה מאוד, כאשר הטמפרטורה המועדפת היא 
400°C. בקצרה, תנור הפיצה צריך להיות מאוד חם, כי טמפרטורה גבוהה היא מה שהופך את הפיצה לפריכה ואוורירית.

הדלק את תנור הפיצה זמן רב לפני האפייה.
מה עליך לעשות:

ודא שתנור הפיצה ואבן השמוט מוצבים בצורה נכונה. חבר בלון גז לתנור הפיצה והפעל את התנור בטמפרטורה הכי 
גבוהה. תנור הפיצה של Cozze כולל שלושה מבערים בסה"כ, שניים בצדדים ואחד באזור האחורי של התנור. ודא 

ששלושתם דולקים.
לאבן תמיד יידרש יותר זמן מהתנור להתחמם, והיא תגיע לרמת חום מספקת רק אחרי לפחות 20 דקות חימום.

התרמומטר מציין את הטמפרטורה בתוך התנור, והוא משמש כהכוונה בלבד.
.Cozze ניתן למדוד את הטמפרטורה המדויקת של האבן בעזרת תרמומטר אינפרא-אדום של

לתשומת לבך, משך החימום יכול להיות מושפע מהרוח ומהטמפרטורה החיצונית.
הנח לתנור הפיצה להתחמם במשך כ-20 דקות. אז הוא יהיה מוכן לאפייה של הפיצות הכי טעימות.

כאשר הפיצה שלך מוכנה לאפייה, החלק אותה בעדינות על אבן השמוט שבתוך התנור בעזרת קרש לפיצה. הקטן את דרגת 
החום לדרגה בינונית, כדי שהחלק העליון של הפיצה לא יישרף. 

אחרי כ-30 שניות, הוצא את הפיצה, סובב אותה רבע סיבוב והחלק אותה פנימה בחזרה.
חזור על התהליך עד שהפיצה תהיה פריכה והגבינה תותך. 

הוצא את הפיצה בעדינות מהתנור והנח אותה על קרש חיתוך. 
הנח לפיצה הלוהטת להעלות אדים ולהצטנן קצת לפני שאתה חותך אותה וחולק אותה עם אהוביך.

הגדל את הטמפרטורה של תנור הפיצה לטמפרטורה הגבוהה ביותר, והנח לו להתחמם מספר דקות לפני שאתה אופה את 
הפיצה הבאה.

!ןובאיתב ןבומכו ,הציפה רונתמ האנה םילחאמ ונא
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 מכסה את הנקודות הבאות:  Cozzeהאחריות של 
 

 שנים 5-אחריות ל
 קורוזיה של מבנה הפלדה הנושא בעומס בתנורים ועגלות (מסגרות).  •
 חומרי פלדה מצופים (שולחנות ומכסים). •
 בזק.-האחריות אינה מכסה חומרי פלדת אלחלד וחלודת •

 אחריות לשנתיים 
 מבערי גז. •
 מדכאי להבות, מגני מבערים. •
 מדפי גריל  •

 שים לב: אין אחריות לחלקים מפלסטיק
 

 האחריות שצוינה למעלה כפופה לתנאים הבאים: 
 נעשה בהתאם להנחיות המפורטות במדריך למשתמש. Cozzeהשימוש במוצר של  •
 המוצר הורכב בהתאם להנחיות.  •
 הלקוח מבצע תחזוקה שוטפת וניקוי תכוף של המוצר.  •
 המוצר מאוחסן במצב מכוסה כאשר התנור אינו נמצא בשימוש. •
בחורף: בחורף יש לאחסן את כל החלקים והאביזרים מעץ המיועדים   Cozzeאחסון של מוצרי  •

 בתוך מבנה. Cozzeלמוצרי 
 לסוג הגז הנכון.  Cozzeיש לחבר את המוצר של  •
 יש להציב אותו על משטח בטוח ומאוזן.  •
 . Cozzeחלקים שאינם חלקים מקוריים של   Cozzeאסור להתקין במוצר של  •
באופן קבוע ליד הים, בריכות שחייה או אתרי ספא שנעשה   Cozzeאסור לאחסן את המוצר של   •

 בהם שימוש בכלור.
 

 ניקוי: 
 בהנחה שמתבצע ניקוי של התנור בתום השימוש. הוא ארוך, Cozzeאורך חיי המוצרים של 

עשויה מפלדת אלחלד, ובמקרה הצורך ניתן לנקות אותה  Cozzeיחידת המבערים בכל התנורים של  •
 בעזרת חומר ניקוי לתנורים.

 ביסודיות מבחוץ ומבפנים.  Cozzeאחרי השימוש יש לנקוות את המוצר של  •
יש לנקות את החלק הפנימי של התנור ואת אבן השמוט אחרי השימוש בעזרת ספוג, מים חמים   •

 וסבון כלים. הקפד להסיר אחרי הניקוי את עודפי המים ותכשירי הניקוי. 
יש לנקות מדפי גריל באותה צורה, במים חמים וסבון כלים או חומר ניקוי לתנורים (אל תשתמש   •

 ף). במברשת פלדה לצורך ניקוי המד
 ומטלית כותנה. WD-40שימושי -ניתן לשמן את החלקים מפלדת אלחלד בעזרת התרסיס הרב •
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Width 605 mm
Depth 605 mm
Height 305 mm
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Millarco International A/S - Rokhøj 26, DK-8520 Lystrup   
 
 
EN: CE Declaration of Conformity. We declare the following compliance in accordance with EU directives 
as well as standards for article 
DE: CE-Konformitätserklärung. Wir erklären die folgende Konformität gemäß der EU-Richtlinie sowie der 
Normen für Artikel 
FR: Déclaration de conformité CE. Nous déclarons la conformité suivante aux normes et directives de l’UE 
pour le produit 
ES: Declaración de conformidad CE. Declaramos la siguiente conformidad con las directivas de la UE así 
como las normas para el artículo  
IT: Dichiarazione di conformità CE. Con la presente dichiariamo la conformità alle direttive UE e alle 
norme per l'articolo  
DK : CE – Overensstemmelseserklæring. Erklærer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv 
samt standarder for artikel 
SE: CE-intyg om överensstämmelse. Vi intygar härmed överensstämmelse med följande EU-direktiv och 
standarder för artikel  
NO: CE-samsvarserklæring. Vi erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktiv, samt standarder for 
artikkel  
IS: CE-samræmisyfirlýsing. Við lýsum því yfir að reglugerðum ESB og stöðlum er fylgt fyrir vöruna  
FI: CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vakuutamme, että seuraavat tuotteet ovat EU:n direktiivien ja 
standardien mukaisia seuraavan tuotteen osalta 
NL: CE-conformiteitsverklaring. Wij verklaren dat het volgende apparaat in overeenstemming is met EU-
richtlijnen en de normen voor artikel  
HU: CE megfelelőségi nyilatkozat. Kijelentjük, hogy a termék megfelel az EU irányelveknek és a 
következő árucikkre vonatkozó szabványoknak 
PL: Deklaracja zgodności WE. Deklarujemy zgodność z dyrektywami UE oraz normami dla artykułu  
CZ: CE prohlášení o shodě. Potvrzujeme následující shodu se směrnicemi EU a také normami pro artikl  

:AR   إعالن المطابقة مع عالمةCE  نعلن عن امتثالنا لتوجیھات االتحاد األوروبي ومعاییر المادة 
HE:  הצהרת תאימותCE. אנו מצהירים בזאת שהמוצר הבא עומד בדרישות המפורטות בהנחיות והתקנים של ה-EU : 

 
 
Item no.: 90346+90347+90348+90349+90350+90351+90353+90354 
Item name.: Pizza Gas Oven 
Item Brand: Cozze 
 
 
Directive 
Gas Appliance Regulation 2016/426 (EU) 
 
 
Standards: 
EN 498:2012 
 
 
Lystrup, Denmark 22-12-2021 
 
 
 
 
 
 
 
Signeret Lars Bærentsen 
 



FIND MORE INSPIRATION ONLINE AT 
WWW.COZZE-PIZZA.COM
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Manufactured by, 
Millarco International A/S
Rokhøj 26, 8520 Lystrup - Denmark 
www.millarco.com
www.cozze-pizza.com


