


Welkom in de wereld van ZiiPa, een Frans merk dat 
compacte pizzaovens ontwerpt en binnenkort ook 
vuurpotten en buitenmeubels voor particulieren.

Bij een lekkere pizza, een houtvuur, een barbecue: elke 
gelegenheid is goed om in je tuin fijne momenten door 
te brengen met vrienden of familie. 
ZiiPa is trendy en toegankelijk en biedt elegante 
producten aan die mooi in je tuin passen. 

Piana is het eerste product in dit nieuwe avontuur! 
Een compacte, innovatieve en kleurrijke pizzaoven voor 
particulieren. Kies de kleur van pizzaoven die bij je past 
en schep je eigen sfeer. Maak van je tuin of terras een 
leefruimte die net zo gezellig en warm is als je interieur.

Beleef ZiiPa en laat je meeslepen door een dolce vita-
momentje!
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PIZZAOVEN PIANA
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Piana is de nieuwe compacte pizzaoven, ideaal om buiten heerlijke pizza’s te maken. 
De vorm van de oven werd speciaal bedacht om de beste culinaire ervaring te 
garanderen. 
De vuurvaste steen draait rond, waardoor de pizza’s perfect gebakken kunnen worden 
zonder ze uit de oven te halen. 
De pizza’s zijn perfect gebakken in minder dan één minuut. 
Piana is verkrijgbaar in vier kleuren die staan voor vier verschillende sferen in je tuin: 
intense houtskool, verzachtende eucalyptus, Boheemse terracotta en hedendaagse 
leisteen.

Alle ingredienten zijn aanwezig voor een dolce vita-momentje!

VoorstellingVoorstelling
Pizzaoven Piana



Draaisysteem om perfect te bakken

Uitneembaar deurtje

Je hoeft de pizza niet meer uit de oven te halen om hem om te 
draaien. Piana is voorzien van een innovatief systeem met een 
ronde vuurvaste steen uit cordieriet.

Dankzij het deurtje kun je de opwarmtijd van de oven 
optimaliseren.

60 seconden volstaan voor een perfect gebakken 
pizza!
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Dankzij het wieltje kun je tijdens het bakken de pizza 
draaien om een gelijkmatig gebakken pizza te krijgen.

Snel bakken in 60 seconden

FunctiesFuncties
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Pizzaoven Piana
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Gebruik het luik net boven de lade om je oven tijdens 
het bakken bij te vullen.

Brandstoffen
Om je oven van stroom te voorzien, kun je kiezen uit: 
blokjes grof hout of pellets.

4

Ingebouwde thermometer 
Een pizza is geslaagd wanneer hij perfect gebakken is. 
Dankzij de ingebouwde thermometer kun je makkelijk de 
temperatuur van je oven in de gaten houden. Je moet 
rekenen op ongeveer 15 minuten om de juiste baktemperatuur 
te krijgen (tussen 380°C en 420°C).
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Pizzaoven Piana
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Kleuren &  wereldKleuren &  wereld

Terracotta Charbon Eucalyptus Ardoise

TUIN TUIN TUIN TUINverzachtendeverzachtende hedendaagse hedendaagse boheemse boheemse intenseintense

Pizzaoven Piana
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AfmetingenAfmetingen
Pizzaoven Piana
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• Piana is vernieuwend 

• Ronde steen uit stevig cordieriet 

• Draaisysteem om perfect te bakken 

• Warmt snel op 

• Ingebouwde thermometer 

• Snel bakken in 60 seconden 

• Inklapbare poten en compact formaat 

• Verkrijgbaar in 4 kleuren:  
  Charbon, eucalyptus, terracotta et ardoise

SamengevatSamengevat
Pizzaoven Piana
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De Piana-ovensDe Piana-ovens

AccessoiresAccessoires

PIZZAOVEN PIANA
CHARBON

ZiiPa22-001
Afmetingen: 
40 x 72,5 x 73 cm
Materia(a)l(en):
Staal, steen uit cordieriet,
kunststof.

PIZZAOVEN PIANA
EUCALYPTUS

ZiiPa22-002
Afmetingen: 
40 x 72,5 x 73 cm
Materia(a)l(en):
Staal, steen uit cordieriet,
kunststof.

PIZZAOVEN PIANA
ARDOISE

ZiiPa22-004
Afmetingen: 
40 x 72,5 x 73 cm
Materia(a)l(en):
Staal, steen uit cordieriet,
kunststof.

PIZZAOVEN PIANA
TERRACOTTA

ZiiPa22-003
Afmetingen: 
40 x 72,5 x 73 cm
Materia(a)l(en):
Staal, steen uit cordieriet,
kunststof.

RECHTHOEKIGE 
ALUMINIUM PIZZASCHEP

ZiiPa22-005

Afmetingen: 
66x31x2.5 cm
Materia(a)l(en):
Aluminium, hout

2 RONDE HOUTEN 
PIZZAPLANKEN

ZiiPa22-007

Afmetingen: 
28.5x38.5x0.8 cm
Materia(a)l(en):
Multiplex

DEEGSNIJDER

ZiiPa22-008

Afmetingen: 
16x12x2 cm
Materia(a)l(en):
Staal, PP

RONDE PIZZASTEEN

ZiiPa22-012

Afmetingen: 
32x32x1 cm
Materia(a)l(en):
Cordieriet

PIZZAMES MET WIELTJE

ZiiPa22-014

Afmetingen: 
22.5x4x1 cm
Materia(a)l(en):
Acacia, staal
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