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Série N
S P O R Á K Y  N A  D Ř E V O





Nová série 
kuchyňských  
sporáků na dřevo
Společnost Rizzoli, tradiční výrobce kuchyňských 

sporáků na dřevo z Jižního Tyrolska, vyvinula 

novou sérii sporáků na dřevo N. Řemeslná 

zručnost, zkušenosti s individuální výrobou 

sporáků v kombinaci s automatizací výroby 

daly vzniknout sériové řadě sporáků N, která 

vyniká nejen špičkovou technologií, ale skvělým 

designem a materiály.
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Série N
Modely série N jsou samostatně stojící sporáky na dřevo 

sériové výroby bez možnosti konfigurace. V nabídce jsou tři 

varianty povrchové úpravy, a to ocel, keramika nebo kámen. 

Předností sporáků série N je velké topeniště vyrobené 

v kombinaci materiálů šamot a litina. Součástí sporáku 

je prostorná trouba s velkým prosklením, která je vybavena 

teleskopickými držáky  pro umístění a snadnou manipulaci 

s roštem či plechem na pečení. Díky důmyslnému vedení 

tepla se trouba prohřívá rovnoměrně, což má pozitivní vliv 

na přípravu jídla. 

Důraz je kladen nejen na funkčnost a užitné vlastnosti, ale 

i na provedení a použité materiály. Jednoduchý a čistý design 

a vzhled sporáků série N doplňují praktické a pěkné detaily 

jako jsou kličky z ořechového dřeva nebo prostorná zásuvka, 

která pojme až 70 kg dřeva.
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Technologie a benefity

Tajemství nerezové trouby série N spočívá v pečlivém 

vývoji dvojitého spalinového okruhu s velkým množstvím 

žáruvzdorného materiálu, který umožňuje dosažení 

a udržení stálé teploty pro vaření, a to až 350°C. Vedení 

spalin o délce 270 cm obepíná troubu ze všech stran 

(i vzadu), což zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla 

v troubě. 

Spalovací komora série N je vyrobena z vysoce kvalitních 

žáruvzdorných materiálů. Topeniště je kompletně 

sestaveno ručně, a to zkušenými řemeslníky. Tvoří je 

cihly a žáruvzdorné malty, které jsou vyráběny předními 

certifikovanými společnostmi.

Konstrukce spalovací komory zajišťuje kompletní obložení 

stěn šamotovými deskami s dostatečnou tloušťkou 

a skvělou odolností. Díky tomu je možné dosáhnout 

vysoké účinnosti sporákové plotny, která je vyrobena 

ze speciální oceli o tloušťce 8 mm a zajišťuje pro vaření 

lepší vlastnosti než litina.

Dalším základním aspektem nových sporáků série N je 

masivní vystýlka žáruvzdorného materiálu umístěného 

pod spalovací komorou, která zvyšuje výkon sporáku 

a naakumulované teplo uvnitř. To je pak postupně 

uvolňováno v dalších hodinách do místnosti, i když 

v topeništi už nehoří. 
Fáze 1: Uvolňování tepla 

při spalování
Fáze 2: Uvolňování tepla  

po dohoření
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Sklokeramická dvířka 
topeniště se  

samočistícím efektem

Manuální regulace primárního 
a sekundárního vzduchu

Regulace vzduchu  
pro spalování

Sporáková plotna PC2  
ze skládaných segmentů,  

průměr 238 mm

Sporáková deska ze speciální 
oceli o tloušťce 8 mm

Žáruvzdorný materiál  
a litinový rošt

Spalovací komora 
 o hloubce 400 mm

Rám plotny  
z nerezové oceli 30 mm

Vyjímatelný 
popelník

Velká přihrádka na dřevo  
nebo příslušenství  

s nosností až 70 kg

Certifikovaný systém 
spalování „Superflame“ 

Výbava a přednosti
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Ovládání klapky  
bypassu spalin

Masivní ocelové madlo

Vývod spalin nahoru  
uprostřed nebo  
vzadu vpravo

Dvířka trouby a topeniště  
s těsnící šňůrou  
s ocelovým opletem 

Velká trouba 40 l 
a šířkou 350 mm

Nerezová trouba s roštem  
a pečícím plechem  
na teleskopických pojezdech

Prosklená dvířka trouby  
s teploměrem

Zadní nástěnková lišta  
o rozměru 40 x 15 mm (V x H)

Kličky z ořechového dřeva

Tahy spalin  
ze žáruvzdorného materiálu

Externí přívod vzduchu 
ø 100 mm 
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Provedení a barvy

N 94 Steel

Povrchová úprava: lakovaný ocelový plášť

Barevné provedení: 

Rozměry (š × h × v): 940 × 600 × 870 mm

N 94 Country

Povrchová úprava: keramické obložení pláště

Barevné provedení: 

Rozměry (š × h × v): 940 × 600 × 870 mm

N 94 Stone

Povrchová úprava: kamenné obložení pláště

Barevné provedení: 

Rozměry (š × h × v): 940 × 600 × 870 mm

194

208

223

8,8

8,8

8,8

13,0

13,0

13,0

kW

kW

kW

kW

kW

kW

MAX

MAX

MAX

kg

kg

kg

10



N 94 Steel

Povrchová úprava: lakovaný ocelový plášť

Barevné provedení: 

Rozměry (š × h × v): 940 × 600 × 870 mm

N 94 Stone

Povrchová úprava: kamenné obložení pláště

Barevné provedení: 

Rozměry (š × h × v): 940 × 600 × 870 mm
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