
 

TSA3231 Pizzaoven Supreme 

 

Wie houdt er niet van pizza? Pizza Margherita, Quattro Stagioni of 

piccante? Met de TSA3231 pizzaoven van Teesa maak je de beste en 

favoriete houtovenpizza’s gewoon thuis.  

 

Klaar in 5 minuten 
 
 

 

Hoe lang duurt het om een pizza te 

bakken? De pizzaoven van Teesa 

bakt dankzij een speciaal ontwerp 

met twee verwarmingselementen 

niet alleen het deeg, maar ook de 

kaas en andere ingrediënten 

gelijkmatig, in slechts 5 minuten. 

 

 

 



Het perfecte recept voor zelfgemaakte pizza 
 

Het geheim voor een dunne en 

perfect gebakken bodem in de 

Supreme oven is het gebruik van 

de keramische steen, die de 

warmte gelijkmatig verdeelt, een 

hoge temperatuur behoudt en 

vocht absorbeert. Met als resultaat 

een knapperige bodem. De 

toppings van de pizza bepaalt u zelf 

naar eigen wens. 

 

Venster in het deksel  
 

Om alle controle te hebben, 

beschikt de deksel van de pizza 

maker over een praktisch venster. 

Op die manier kunt u goed in de 

gaten houden, of de pizza al klaar 

is om te serveren. 

 

 

 

Zoals bij de pizzeria 

  
Of je nu voor een dikke of juist 

dunne bodem gaat, de TSA3231 zal 

je niet teleurstellen. De 

temperatuurregelknop heeft een 

bereik van maar liefst 80 -400 °C 

en ook het aantal minuten 

aangeeft. Zo geeft het apparaat je 

niet alleen het gevoel dat je een 

echte pizzabakker bent, maar ook 

het comfort. 



Veiligheid 
 

Met zijn zwarte elegante uiterlijk 

pas de supreme pizzamaker in elke 

keuken. De handgrepen worden 

niet warm, en zorgen ervoor dat de 

deksel tijdens het bakken veilig 

geopend kan worden. En de 

meegeleverde spatels zorgen dat 

de pizza veilig en makkelijk op de 

borden belandt. Buon appetito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TSA3231 

Teesa “Supreme Pizzaoven” TSA3231 

  

Specificaties: 

• Pizza oven met venster in deksel 
• Twee verwarmingselementen 
• Gebruiksklaar lampje 
• Koudgrepen 
• Beveiliging tegen oververhitting 
• Bakoppervlak: steen 
• Diameter bakoppervlak:  Ø 32 cm.  
• Temperatuur: max. 400°C 
• Temperatuurregeling: 80°C/ 160°C/  240°C/ 320°C/ 400°C. 
• Timer: tot 15 min. 
• Maximaal vermogen 1200 Watt 
• Kabel: 90 cm  
• Netvoeding: 220-240V; 50/60Hz 
• Inclusief: 2 pizza spatels 
 
 
• Afmeting product  : 35 x 37 x 165 cm  (BxDxH) 
• Gewicht incl.verpakking : 5,35 kg 
• EAN code   : 5901890055598 
• Verpakkingseenheid : 2 stuks 

 

 

 

 

 

 

 

E:   info@gizmo-retail.nl 

W:   www.gizmo-retail.nl 


