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Kuchyňské sporáky 
na dřevo



Sporáky nejvyšší kvality 
z Jižního Tyrolska
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Společnost Rizzoli vznikla v roce 1912. V malé továrně ve 
měste Cavalese si kovář Carl Rizzoli zřídil svoji dílnu a začal 
se věnovat výrobě sporáků. Postupem času se výroba začala 
rozšiřovat a společnost, která se do té doby věnovala pouze 
konstrukci sporáků na dřevo v tradičním dolomitském stylu, 
rozšířila svou výrobu o individuální kuchyně s modernějšími 
liniemi. To vše již pod vedením Carlova syna Ezia Rizzoliho. 

Původně řemeslná firma začala v roce 1980 vyrábět 
sériově a byla přemístěna do průmyslové oblasti Cavalese.  
Po několika letech byla společnost převzata vnuky zakladatele 

Carlem a Giuliem. Ti dokončili transformaci, díky níž je 
v současné době Rizzoli na špičce na trhu ve svém oboru  
a své produkty dodává do více než poloviny evropských zemí.

K výrobě sporáků na dřevo, které jsou rozděleny do různých 
řad dle svých specifických vlastností, přibyly dále kuchyňské 
vařiče, kamna, akumulační kamna a digestoře. 

Všechny produkty Rizzoli jsou navrhovány a kompletně 
vyráběny v Itálii ve výrobním závodě v Trodeně v Alto Adige.
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Určeno jako volně stojící produkt, možno integrovat 
do kuchyňské linky.
 · formát topeniště a dvířek na výšku
 · formát trouby na výšku vedle topeniště
 · provedení pláště lakovaný plech nebo nerez
 · možné i jako teplovodní varianta
 · možnost napojit na akumulační tahový systém

Určeno jako volně stojící produkt, možno integrovat 
do kuchyňské linky.
 · formát topeniště a dvířek na ležato, přes celý sporák
 · velká, široká trouba pod topeništěm
 ·  provedení pláště lakovaný plech, nerez, mastek nebo 

i kachlová keramika

Určeno jako volně stojící produkt.
 · formát topeniště a dvířek na výšku
 · formát trouby na výšku vedle topeniště
 ·  VINTAGE styl v provedení pláště kachlová keramika nebo 

mastkový kámen
 · možné i jako teplovodní varianta

Určeno jako produkt pro vestavbu (např. do kachlů).
 · formát topeniště a dvířek na výšku
 · formát trouby na výšku vedle topeniště
 ·  provedení dvířek nerez, lakovaný plech nebo jako klasické 

sporákové kování
 · možnost volby u dvířek topeniště plné nebo prosklené

Série S  6–13

Série M  14–21

Série L  22–27

Série FE, FVE 28–32

Porovnání jednotlivých sérií
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Série S byla uvedena na trh u příležitosti 100. výročí založení společnosti 
Rizzoli. Jedná se o původní a jednu z nejstarších produktových řad, která 

samozřejmě prošla řadou inovací a modernizací jak vzhledu, tak i technologií, 
aby odpovídala požadavkům dnešní doby. Série S se na trh vrátila s plnou 

parádou a její modely patří k nejoblíbenějším a nejvíce prodávaným 
kuchyňským sporákům Rizzoli. 

Sporáky série S vynikají velkými prosklenými dvířky, jemnějšími a čistějšími 
liniemi a novými metalickými barvami. Jsou vybaveny špičkovou technologií, 

která zaručuje krásné hoření, efektivní spalování a nízké emise. 

Díky čistému a modernímu designu je série S ideální pro dnešní rodiny, které 
dávají přednost modernímu a zároveň ekologickému způsobu života. 

Série S

SÉ
R

IE
 S
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Nová izolovaná klička  
v nerezovém provedení pro styl Moderna 

nebo v dekoru dřeva  
pro styl Classica a Dekor

Zásuvka na dřevo 
s dojezdovým tlumičem

Dvířka topeniště  
s dvojitým sklem

a novou technologií  
čistého skla Shiny Glass®

Nové clonění nerezového 
rámu plotny

Nerezový podstavec  
s nastavitelnými nožičkami

Nový design nástěnkové lišty  
pro lepší rozptyl tepla

Madlo na čelní straně
(volitelné ze tří stran)

Výbava a přednosti

SÉ
R

IE
 S
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Dvířka trouby
s dvojitým sklem

Teploměr integrovaný  
ve dvířkách trouby

Odolné ocelové těsnění 
na dvířkách topeniště i trouby

Robustní řešení  
roztápěcí klapky

Nová povrchová úprava  
vnitřní strany dvířek

Praktické osvětlení trouby

Nová technologie
dvířek trouby s lepší izolací

Odolná povrchová úprava
a metalické barvy

SÉ
R

IE
 S
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Velikosti

Kuchyňské sporáky série S jsou k dispozici ve třech šířkách: 60, 80 a 90 cm. 

S 60 S 80

S 90 / ST 90 s teplovodním výměníkem S 90 s klenutou základnou

600 × 600 × 850 mm
(š × h × v)

800 × 600 × 850 mm
(š × h × v)

900 × 600 × 850 mm
(š × h × v)

900 × 600 × 850 mm
(š × h × v)

SÉ
R

IE
 S
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S 90
provedení Moderna

perleťová metalíza

SÉ
R

IE
 S
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Provedení a barvy

Classica

Dekor

Moderna

Černá dvířka, kličky z ořechového dřeva.
Je možné zvolit provedení pláště nerez či v barvě.

Černá dvířka, kličky z ořechového dřeva a dekorativní  
dlaždice na přední a boční straně v nerezi nebo barvě.

Nerez ocelová dvířka i kličky.
Je možné zvolit provedení pláště nerez či v barvě.

černá

černá

bílá

bílá

bordó

bordó

bordó

stříbrná 
metalíza

béžová

stříbrná 
metalíza

písková

smaragdová

písková

bronzová 
metalíza

bronzová 
metalíza

antracitová

antracitová

perleťová 
metalíza

perleťová 
metalíza

nerez

nerez

nerez

SÉ
R

IE
 S



S 60
provedení Classica
bronzová metalíza

SÉ
R

IE
 S
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Už na první pohled je patrné mimořádné provedení a vlastnosti sporáků 
na dřevo série M, které nabízejí i krásný pohled do hořících plamenů. 

Pro výrobu se používají vysoce kvalitní, ekologické a plně recyklovatelné 
materiály.  Do spalovací komory, která může mít až 50 cm na šířku (model 

M 80), lze bez problémů naložit velkou dávkou dřeva. Prostorná je i trouba, 
ve které je možné připravit i náročnější pokrmy.

Série M

Moderní design  
v maximálním provedení

SÉ
R

IE
 M
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Výbava a přednosti

Snadno otvíratelná dvířka  
trouby s dvojitým sklem

Izolovaná klička

Systém Surround Heat®  
pro bezpečnou instalaci  
v kuchyňském nábytku

SURROUND®

Dvířka topeniště s dvojitým sklem  
a novou technologií čistého skla 

Shiny Glass®

Certifikovaný systém 
spalování Superflame®

SUPER®

FLAME

Použití certifikovaného  
žárovzdorného materiálu  

ve spalovací komoře
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Dvířka topeniště s hermetickým zavíráním 
s možností otevírání na protilehlé straně

Velká nerezová trouba
s elektrickým osvětlením, teploměrem,
ventil přebytečné páry,
teleskopické držáky, rošt 

Regulace primárního 
a sekundárního vzduchu

Připojení kouřovodu horní nebo zadní

Sporáková plotna z kvalitní oceli tloušťky 
8 mm, nebo sklokeramická deska 

Bypass spalinové cesty pro roztápění

Regulace vzduchu pro roztápění

Externí přívod vzduchu
Externail Air®

pro pasivní domy
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Velikosti

Kuchyňské sporáky série M jsou k dispozici ve třech šířkách: 60, 70 a 80 cm. 

M 60 M 70

M 80

Varianta M 600 × 600 × 850 mm (š × h × v)
Varianta MZ 600 × 600 × 850–910 mm (výškově nastavitelná)

Varianta ML se zvětšenou troubou (260 mm na výšku)

Varianta M 700 × 600 × 850 mm (š × h × v)
Varianta MZ 600 × 600 × 850–910 mm (výškově nastavitelná)

Varianta M 800 × 600 × 850 mm (š × h × v)
Varianta MZ 800 × 600 × 850–910 mm (výškově nastavitelná)

Varianta ML se zvětšenou troubou (260 mm na výšku)

SÉ
R

IE
 M
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M 80
základní provedení

antracitová

SÉ
R

IE
 M
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Provedení a barvy

Základní provedení M, MZ, ML

ML Rustik

ML Lux – plně prosklená dvířka

Je možné zvolit provedení pláště v barvě či nerez.

Je možné zvolit kachlové nebo mastkové provedení pláště.
Černé sklo.

Je možné zvolit provedení pláště v barvě či nerez.

černá

černá

bílá

bílá

bordó

bordó

stříbrná 
metalíza

stříbrná 
metalíza

písková

písková

bronzová 
metalíza

bronzová 
metalíza

antracitová

antracitová

perleťová 
metalíza

perleťová 
metalíza

nerez

nerez

bílá
kachle

bordó
kachle

mastek

SÉ
R

IE
 M
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SÉ
R

IE
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ML 80
provedení Rustik

mastek
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Sérii L charakterizuje provedení ve vintage stylu. Rustikální provedení trouby 
a dvířek s uměle vytvořenou patinou spolu s kličkami z ušlechtilého dřeva 

podtrhují jedinečný vzhled sporáků série L. Jedinečnost provedení pak 
doplňují mastkové nebo kachlové obklady pláště. Oba tyto materiály vynikají 

skvělými akumulačními vlastnostmi a sálají teplo ještě mnoho hodin po 
vyhasnutí ohně. Série L je k dispozici v několika barevných provedeních.

Série L

Vintage styl 
a ušlechtilé obklady

SÉ
R

IE
 L
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Vintage provedení dvířek 
s řemeslnými prvky 

Dřevěná klička

Regulace primárního  
a sekundárního vzduchu

Dvířka topeniště s dvojitým sklem  
a novou technologií čistého  

skla Shiny Glass®

Certifikovaný spalovací  
systém Superflame®

SUPER®

FLAME

Použití certifikovaného  
žárovzdorného materiálu  

ve spalovací komoře

Velká zásuvka na dřevo  
s dojezdovým tlumičem

Výbava a přednosti
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Obložení sporáku z keramických  
kachlů nebo mastku

Prosklená dvířka trouby s otevíráním 
do strany

Dvojitý okruh spalin

Velká nerezová trouba s elektrickým 
osvětlením, teploměrem, ventilem přebytečné 
páry, teleskopické držáky, rošt 

Externí přívod vzduchu Externail Air® 
pro pasivní domy

Bypass spalinové cesty pro roztápění

Sporáková plotna z kvalitní oceli tloušťky 
8 mm, nebo sklokeramická deska 

Připojení kouřovodu 
horní nebo zadní

25
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Velikosti
Kuchyňské sporáky série L jsou k dispozici v šířce 90 cm. 

L 90 / LT 90 s teplovodním výměníkem

900 × 600 × 850 mm (š × h × v)

Provedení a barvy

Rustik
Je možné zvolit kachlové nebo mastkové provedení pláště.

bílá
kachle

bordó
kachle

mastek

SÉ
R

IE
 L
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L 90
provedení Rustik

bílá kachle

SÉ
R

IE
 L
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Série FE – FVE

Série FE-FVE byla vyvinutá a navržena tak, aby vyhověla všem požadavkům 

kamnářů, kteří pro svoji práci potřebují sporáky bez soklu a obkladů, aby 

mohli postavit kamna dle přání a potřeb zákazníka. Tyto modely jsou 

z hlediska technologie a materiálů stejné jako sériové modely sporáků 

na dřevo. Jejich výhodou je široká volba povrchových úprav  

a barevného provedení.

Sporákové vložky 
pro obestavbu 

SÉ
R

IE
 F

E
 –

 F
V

E
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FE 90
Epoka P46

SÉ
R

IE
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E
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Velikosti

Kuchyňské sporáky série FE/FVE jsou k dispozici čtyřech šířkách: 60, 70, 90 a 100 cm.

FE 60 s plnými dvířky (bez trouby)
FVE 60 s prosklenými dvířky (bez trouby)

FE 70 s plnými dvířky a prosklenou troubou
FVE 70 s prosklenými dvířky a troubou

FE 90 s plnými dvířky a prosklenou troubou
FVE 90 s prosklenými dvířky a troubou

FE 100 s plnými dvířky a prosklenou troubou
FVE 100 s prosklenými dvířky a troubou

600 × 600 × 538 mm
(š × h × v)

600 mm

900 mm 1000 mm

700 mm

700 × 600 × 538 mm
(š × h × v)

900 × 600 × 538 mm
(š × h × v)

1000 × 600 × 538 mm
(š × h × v)

SÉ
R

IE
 F

E
 –

 F
V
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SÉ
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V
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FE 90
Epoka P46
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Provedení a barvy

FE – s plnými dvířky.

Epoka

FVE – s prosklenými dvířky

Provedení sporáku je možné zvolit v barvě či nerez.

Sporáky série FE / FVE lze zvolit v rustikálním provedení 
EPOKA.

Provedení sporáku je možné zvolit v barvě či nerez.

černá

černá

bílá

bílá

bordó

bordó

stříbrná 
metalíza

stříbrná 
metalíza

písková

písková

bronzová 
metalíza

bronzová 
metalíza

antracitová

antracitová

perleťová 
metalíza

perleťová 
metalíza

nerez

nerez

Epoka P54Epoka P46Epoka P14 Epoka P56Epoka P44 Epoka P59 (v mědi)

SÉ
R

IE
 F

E
 –

 F
V

E
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Digestoře
Provedení a zpracování digestoří Rizzoli vychází ze stejného konceptu jako 

výroba sporáků. Digestoře jsou navrženy tak, aby svým vzhledem a funkcí 

doplnily produktové řady sporáků Rizzoli. Jsou kompatibilní se všemi modely, 

vynikají elegantním designem a vysokou funkčností. Všechny digestoře jsou 

vybaveny energeticky úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní 

obsluhu. Digestoře mají vysoký výkon – 910 m3/h na intenzivní výkonový 

stupeň. Standardem je tichý provoz (do 60 dB) a umyvatelné filtry.

Digestoř Flache CP9
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Digestoř Smart

Digestoř Flache

Elegantní digestoř Smart je v nabídce ve dvou šířkách 60 a 90 cm a v provedení nerez nebo nerez v kombinaci  
s ovládacím panelem s černým sklem. Dále je pak možnost výběru z barevných variant.

Digestoře Flache vynikají svým jednoduchým designem a vzhledem. Lze je tak použít k různým modelům jak sériových sporáků, 
tak sporáků v obestavbě. V nabídce ve třech šířkách 60, 80 a 90 cm a v provedení nerez nebo lakované,  

opět s možností výběru barevných variant.

Smart SM6 /  600 × 500 (š × h)  
s variabilní výškou 570–930 mm

Flache CP6  /  600 × 500 (š × h)  
s individuální variabilní výškou

Smart SM9 /  900 × 500 (š × h)  
s variabilní výškou 570–930 mm

Flache CP8 /  800 × 500 (š × h)  
s individuální variabilní výškou

Flache CP9 /  900 × 500 (š × h)  
s individuální variabilní výškou



Navrhněte si sporák  
Rizzoli pohodlně z domu.

Jděte na www.rizzolicucine.it a navrhněte si sporák dle svých představ. 
Pomocí konfigurátoru si přesně nastavíte a vyberete model, provedení a vzhled.  

Je to jednoduché a rychlé.



Distributor pro ČR:
Banador, s. r. o., Jinačovice 509E, 664 34 Jinačovice

Stav 01/2022

Rizzoli s.r.l. - Single seat
Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano

39040 Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italy
Tel. +39 0471 887551

info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it


