
BACK TO BASICS
PROSTOTA JEST NAJWYŻSZĄ FORMĄ DOSKONAŁOŚCI

ZALETY:

2Piec o powierzchni wypiekowej od 6-15 m , front pieca ze stali nierdzewnej lub opcjonalnie w wersji retro „Antik”.

Bezkonkurencyjny efekt wypieku!

HEIN UNIVERSAL WOODSTONE

w wersji retro „ANTIK” 

Chętnie zaprezentujemy przykładowe realizacje, ukazujące praktyczne zastosowanie nowej, oszczędnej, poprawiającej jakość, a przede wszystkim bezpiecznej koncepcji pieca. P
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OPALANY DREWNEM – PIECZENIE „NA KAMIENIU”

Nowy piec rurkowy WOODSTONE firmy HEIN opalany drewnem.UNIVERSAL 
Pieczenie jak dawniej. Rosnące źródło energii. Bez wpływu na emisję CO2

Piec WOODSTONE to prawdziwy piec hybrydowy. Wystarczy 

szybka przebudowa (60 minut) i odpowiednio do potrzeb piec 

można opalać zarówno podawanym od przodu przez specjalne 

drzwi paleniskowe drewnem czy brykietami drzewnymi, 

jak i wykorzystując w tym celu palnik olejowy lub gazowy. Powstały 

po spalaniu popiół usuwany jest za pomocą specjalnej szuflady.

WOODSTONE stanowi połączenie dobrze znanych zalet 

pieca rurkowego z niskimi kosztami energii, ponieważ 

w każdej chwili można w nim zastosować surowiec 

odnawialny,  jakim  jest  drewno.

Bezkonkurencyjny efekt wypieku - HEIN UNIVERSAL 

WOODSTONE

- naturalny sposób przenoszenia ciepła poprzez pieczenie 

na płytach kamiennych

- najlepszy efekt wypieku dzięki wysokiej akumulacji energii, 

łagodnemu oddziaływaniu promieniowania ciepła w komorze 

oraz niskiej wartości Delta T

- wydajny system zaparowania bezpośrednio w komorze

- gwarantowana uniwersalność procesu wypieku dzięki tylko 

jednej temperaturze dla 95 % standardowych produktów

- bardzo niskie koszty energii przy niewielkich kosztach 

serwisowania

- wpływające pozytywnie na poziom sprzedaży argumenty 

marketingowe: „PIEC OPALANY DREWNEM”, „PIECZONY NA 

KAMIENIU”...

PIECE PIEKARNICZE I CUKIERNICZE

GUZ Technika Piekarnicza Sp. z o.o.  ul. Budryka 4 41-103 Siemianowice Śląskie
Tel.: (+48) 32 2294927 · Fax e-mail: biuro@guztech.com.pl
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PROGRAM FIRMY HEIN BACKOFENBAU

HEIN UNIVERSAL HEIN LUXROTOR & ECOSTONE®

HEIN STONEROLL HEIN ELECTRO HEIN EUROLUX HEIN BAKELUX & CONDILUX  

HEIN SPIDER & LIFTMASTER HEIN TOPLUX HEIN MODULUX HEIN FLEXBAKER-UV 

Piece wsadowe rurkowe

z paleniskiem ceramicznym

Piece obrotowe 1, 2 i 4 wózkowe, modele Ecostone

ze zintegrowanym systemem odzysku ciepła 

Piece rurkowe wózkowe

z paleniskiem ceramicznym 

Piece wsadowe elektryczne Piece wsadowe

cyklotermiczne

Piece sklepowe i gastronomiczne

Automatyczne systemy

załadowczo-wyładowcze

www.hein.lu

Kiemstrasse, 102 · L-8030 Strassen 
Luxemburg

Tel.: (+352) 45 50 55 - 1
E-mail: info@hein.luPIECE PIEKARNICZE I CUKIERNICZE

ul. Budryka 4 · 41-103 Siemianowice Śląskie

e-mail: biuro@guztech.com.pl

Tel.: (+48) 32 2294927
Fax: (+48) 32 2295503
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Technika chłodzenia 

i fermentacji

Technika chłodzenia i fermentacji

z systemem Flexbaker do sklepów

Technika chłodniczo - 

mroźnicza w wykonaniu

modułowym


