
I T A L I A A N S E  P R O D U C E N T  V A N  P I Z Z A O V E N S  E N  G R I L L S



Alfa Pizza is het meest bekende merk van de Alfa 1977 Group. Sinds zijn ontstaan in 2009 
is Alfa Pizza de koploper op de markt van roestvrijstalen ovens op hout. Eigenlijk wekken 
alle producten die worden ontworpen in onze fabriek de interesse van zowel klanten als 
concurrenten. Onze originaliteit hebben we te danken aan onze R&D-afdeling die zich dag 
na dag toelegt op het ontwikkelen en het testen van nieuwe modellen die branden op 
hout of op gas. Kwaliteit is één van onze belangrijkste pijlers. We zijn een toonaangevend 
bedrijf op het vlak van productietechnologie. Onze technologische capaciteiten worden 
sinds 2014 trouwens nog meer gestimuleerd dankzij de gloednieuwe installaties en 
machines. Onze producten worden van begin tot eind vervaardigd in onze fabriek in 
Anagni, waar hittebestendige stenen en roestvrij staal vakkundig worden gecombineerd 

door ambachtslieden met bijna 40 jaar ervaring. 



www.alfapizza.it/home/bbq500.html

BBQ 500
UW OVEN WORDT IN EEN 
HANDOMDRAAI EEN BBQ!

BBQ 500 maakt van de Alfa-Pizzaoven een krachtige 
BBQ die u zo kunt afstellen dat u boven de vlammen of 
gloeiende assen tot 500°C eten kunt bereiden. Koken was 
nog nooit zo eenvoudig en zo sappig! Trakteer uzelf op 
een heerlijke winterbarbecue binnenshuis met de Gusto- 

en Calore-ovens.

In twee maten verkrijgbaar

BBQ 500
45 cm

BBQ 500 
37 cm

Gratis inbegrepen in de Alfa-Pizzaovens Ovens : 
Allegro, Fiesta BBQ 

e 4 Pizze.

Ovens : 
Ciao

S 
,Ciao

M 
, Ciao

L 
, 5 minuti,

Pizza e brace, Gusto 
e Calore.

http://www.alfapizza.it/home/bbq500.html


Bakoppervlak 31.5x23.6 inch 
80x60 cm 

Aantal pizza’s 
tegelijk 4

Gewicht 308,6 lbs 
140 kg

Bakoppervlak 31.4x15.7 inch 
80x40 cm

Aantal pizza’s 
tegelijk 3

Gewicht 231 lbs 
105 kg

Bakoppervlak 23.6x15.7 inch 
60x40 cm 

Aantal pizza’s 
tegelijk 1

Gewicht 187 lbs 
85 kg

Bakoppervlak 27.5x15.7 inch 
70x40 cm

Aantal pizza’s 
tegelijk 2

Gewicht 198 lbs 
90 kg

hoogte 
202 cm 79.5 inch

hoogte 
197 cm 77.5 inch

hoogte 
178,4 cm 70.2 inch

hoogte 
181 cm 71.2 inch

diepte 
87,5 cm 34.4 inch

diepte 
52 cm 20.5 inch

diepte 
84,9 cm 33.4 inch

diepte 
85 cm 33.5 inch

breedte 
155 cm 61 inch

breedte 
93,5 cm 36,8 inch

breedte 
107,9 cm 42.5 inch

breedte 
118 cm 46,4 inch

CIAO
S

4 PIZZE

CIAO
M

PIZZA E BRACE

* Ook beschikbaar op gas

Ovens die 
branden 
op hout en gas 
De beste ovens op hout 
om mee te koken, 
te bakken en te grillen.



Bakoppervlak 23.6x19.7 inch 
60x50 cm 

Aantal pizza’s 
tegelijk 2

Gewicht 363 lbs 
165 kg

Bakoppervlak 23.6x19.7 inch 
60x50 cm 

Aantal pizza’s 
tegelijk 2

Gewicht 220 lbs 
100 kg

Bakoppervlak 39.3x27.5 inch 
100x70 cm 

Aantal pizza’s 
tegelijk 5

Gewicht 485 lbs 
220 kg

Bakoppervlak 47.2x35.4 inch 
120x90 cm

Aantal pizza’s 
tegelijk 7

Gewicht 749.5 lbs 
340 kg

Bakoppervlak 23.6x15.7 inch 
60x40 cm

Aantal pizza’s 
tegelijk 1-2

Gewicht 220 lbs 
100 kg

Bakoppervlak 31.5x19.7 inch 
80x50 cm

Aantal pizza’s 
tegelijk 3

Gewicht 264,4 lbs 
120 kg

hoogte 
208 cm 81.9 inch

hoogte 
178 cm 70.1 inch

hoogte 
225 cm 88.6 inch

hoogte 
228 cm 89.7 inch

hoogte 
55,7 cm 22 inch

hoogte
192,1 cm 75.6 inch

diepte 
77 cm 30.3 inch

diepte 
68 cm 32.3 inch

diepte 
102 cm 40 inch

diepte 
127 cm 50 inch

diepte 
55 cm 21,6 inch

diepte 
95,9 cm 37.8 inch

breedte 
74 cm 29 inch

breedte 
93 cm 36,6 inch

breedte 
118 cm 46,4 inch

breedte 
189 cm 74.4 inch

breedte 
77 cm 30,3 inch

breedte
129,2 cm 50,9 inch

GUSTO

ALLEGRO DOLCE

CIAO
L

5 MINUTI

FIESTA BBQ

* Ook beschikbaar zonder onderstel

* Ook beschikbaar zonder onderstel

>

* Model zonder onderstel is op aanvraag ook 
beschikbaar in antiek rood

op bestelling 
geproduceerd>



AMICO
EEN ‘AMICO’ (VRIEND) 
VOOR UW HOUTOVEN

Amico, de gloednieuwe, multifunctionele kar van Alfa 
Pizza is duurzaam, behendig en betrouwbaar. Dit toestel 
heeft zijn intelligent design te danken aan Andreucci 
Alessandro. Het is uitgerust met een houten deegplank, 
drie voedselkommen, wendbare wielen, een handig 
handvat om uw Amico eenvoudig te kunnen verplaatsen 

en een lade om uw materiaal in op te bergen

www.alfapizza.it/home/wood-fired-ovens-domestic-tools/

Ontdek al onze accessoires

http://www.alfapizza.it/home/wood-fired-ovens-domestic-tools/

