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Učinkovita
Peč Kopa ima v primerjavi z drugimi pečmi enake zmogljivosti pomembno prednost - prihranek pri energiji in stroških obratovanja. Z uporabo zunanjega 
žara bi na primer porabili 45% več oglja. Poleg tega je lahko Kopa s kvalitetnim ogljem varčnejša od primerljivih električnih in plinskih peči.

Hitra
Poskrbeli smo, da s pečenjem v peči Kopa prihranite vsaj 30 odstotkov časa v primerjavi s pečenjem na odprtem žaru na oglje. Za boljšo predstavo, priprava 
4 centimetre debelega in 350g težkega srednje prečenega govejega zrezka vam bo vzela le 4 minute.
 
Vsestransko uporabna
Kopa z združitvijo žara in peči omogoča pripravo raznovrstne hrane. Z visoko konstantno temperaturo boste tako meso, ribe in zelenjavo pripravili hitro, 
predvsem pa okusno.
Primerna je tudi za peko pic, ploščatega kruha in jedi v ponvicah.
 
Izdelana kakovostno
Enakomerno sevanje notranjosti peči tlenje oglja prevede v hitro in enakomerno porazedlitev topote, kar daje pripravljeni hrani konstantnost. Inovativna 
konstrukcija peči Kopa s kvalitetno izdelavo se tako pri vseh njenih produktih kaže v značilni teksturi, mamljivem vonju in prvovrstnem okusu.
 
Lahko vodljiva
Toploto pri peči Kopa uravnavate ob zagonu prek dveh loput. Odprete obe ob vžigu, po dosegu željene temperature zaprete spodnjo in uravanavte toploto
z zgornjo. Nič lažjega. Pri tem lahko ves čas spremljate temperaturo prek kazalnika na vratih peči. 
 
Ergonomsko prijazna
V živi kuhinji z dolgim delavnikom odpiranje in zapiranje vrat peči ni samo detajl. Zato smo razvili poseben sistem, s katerim lahko peč Kopa varno odpirate 
in zapirate z enim prstom. Poleg tega je Kopa izdelana tako, da je žarjenje oglja zaprto v peči. Izolacija ne le izdatno zmanjša toplotno izgubo, temveč tudi 
preprečuje segrevanje prostora. Kuharju je tako prihranjena neznosna vročina, zmanjša se njegova obremenjenost in posledično se lahko bolj goreče posveča 
pripravi hrane.
 
Elegantno funkcionalna
Zaradi sodobnega in elegantnega dizajna lahko peč Kopa s ponosom postavite tudi pred oči vaših gostov. Nerjaveča pločevina in emajlirana barvna maska 
zagotavljata sijaj in trajnost barve navkljub visokim temperaturam. Njena zunanjost pa ni samo lepa, temveč tudi funkcionalna. Osredotočili smo se na eno-
stavnost oblike, ki omogoča takojšnjo uporabo brez dolgotrajne inštalacije in uvajanja. Peč ne potrebuje posebnega dimnika. Postavite jo lahko pod napo, 
saj ima nastavek proti iskrenju, ki vsrka tudi večino saj.
 

KOPA SVOJE KVALITETE SEŠTEVA V PREDNOSTI KAJ JE KOPA?
 
 
Kopa je perfektna kombinacija žara in peči. Kontrolirano tlenje oglja
v notranjosti peči preprečuje nastanek plamenov, zato se hrana na
površini ne zažiga, kakovostni izolacijski sistem pa omogoča hitro
pripravo sočnih jedi z unikatno aromo po žaru. Poleg tega smo
poskrbeli za visoko tehnološko izdelavo, ekonomično porabo 
energije in eleganten dizajn po primerni ceni. Na voljo so 
različni dodatki, s čimer se peč Kopa zlahka prilagodi 
vašim zahtevam in se poveže z drugo prvovrstno
kuhinjsko opremo v celostno podobo sodobne 
kuhinje.
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Na voljo sta vam dva modela peči v štirih barvah. 
Poleg tega lahko izbirate med raznovrstno opremo in 
tako model peči popolnoma prilagodite svojim zahtevam

NAŠE PEČI

Spoznajte še druge modele peči 300.

http://kopaoven.com/sl/home/content/peci-pec300

Spoznajte še druge modele peči 400.

http://kopaoven.com/sl/home/content/peci-pec400

Kopa 300 je osnovni model peči, oblikovan posebno za kuhinje manjših prostorskih 
kapacitet. Ne potrebuje dodane plinske ali električne napeljave in posebnega 
priključka na dimnik, zato jo lahko postavite na pult pod napo. Peč je primerna za 
postrežbo 60 obrokov z enako kvalitetnim proizvodnim procesom ter dizajnom kot 
večji model. 

Kopa 400 je večji model peči Kopa, narejen za večje profesionalne kuhinje z velikim 
pretokom hrane. Primerna je za 90 obrokov. Kopa 400 zaradi svoje velikosti ponuja
dovolj prostora za dve rešetki in tako omogoča večetažno peko različne hrane. 

Zunanji obod iz nerjaveče pločevine       Emajlirana barvna maska      600° C Analogni termometer Kopa       Integriran predal za pepel      Odkapni predal za mast       Ročaj iz nerjaveče 
pločevine, ki se ne segreva       Rešetka za pečenje iz nerjevačega jekla     Nastavljivi loputi za kontrolo pretoka zraka
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DOVRŠENOST PROIZVODNJE JEMLJEMO RESNO 
 
Stremimo k visoki kvaliteti in zato skrbno izbiramo primerne materiale. Uporabimo samo najboljše. Delamo zanesljivo in zelo 
natančno, kar zagotavljamo z uporabo laserske in robotske tehnologije. Koncentriramo se na dolgoročnost in smo vsak detajl 
naše peči zasnovali tako, da vam bo služila dolga leta.  
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