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Domowa pizza w kilka minut – nowy piec do pizzy Teesa 

SUPREME 

Pizza – włoski przysmak, który skradł serce ludzi na całym świecie – to jedno ze 

smaczniejszych dań, które sprawdzi się w każdej sytuacji. Jego sekretem jest 

delikatne, doskonale wyrobione i wypieczone ciasto z tradycyjnych składników. 

Dla wszystkich osób, które do tej pory często korzystały z usług pizzerii sądząc, że 

pizza wykonana w domu to duże wyzwanie, Teesa wprowadziła do oferty piecyk 

do pizzy SUPREME. Urządzenie posiada moc 1200 W oraz dwa elementy grzejne, 

dzięki czemu pozwoli przygotować dobrze wypieczoną i chrupiącą pizzę jak z 

włoskiej pizzerii.  

 

Teesa SUPREME, dzięki specjalnej konstrukcji wykorzystującej dwie grzałki, doskonale 

i równomiernie wypiecze nie tylko ciasto, ale też ser i pozostałe składniki dosłownie w 5 

minut. Dolny element grzejny przykryty został ognioodpornym kamieniem z ceramiki 

kordierytowej, który rozkłada równomiernie ciepło, utrzymuje bardzo wysoką temperaturę 

oraz wydobywa z ciasta nadmierną wilgoć, pozostawiając je idealnie chrupiące i dopieczone. Z 

kolei górna grzałka doskonale dopieka pozostałe składniki znajdujące się na cieście. Taka 

konstrukcja pieca sprawi, że można wykorzystać go także do przygotowania innych 

przysmaków, np. opiekanych kanapek czy placków.  

 

 



 

 

Pizza wegetariańska, hawajska, pizza na grubym cieście lub na cienkim spodzie – niezależnie 

od gustów, domowy piecyk spełni oczekiwania wszystkich domowników. Wystarczy 

odpowiedni przepis na pizzę włoską, a piec Teesa SUPREME z regulacją czasu pieczenia od 1 

do 5 min. i temperatury w zakresie 200°C - 400°C, pozwoli w kilka chwil przygotować swój 

ulubiony przysmak w domowym zaciszu.  

Solidna obudowa pieca do pizzy SUPREME wykonana 

została z czarnego metalu, dzięki czemu będzie się 

doskonale prezentować w każdej kuchni. Na pokrywie 

umieszczone zostały dwa nienagrzewające się uchwyty, 

które pozwolą bezpiecznie i komfortowo kontrolować 

stan pieczenia. Z kolei dołączone do zestawu dwie 

stalowe łopatki ułatwiają umieszczenie ciasta na 

kamieniu, a następnie gotowej pizzy na talerzu 

domowników.  

 

Produkt dostępny na stronie www.teesa.pl oraz w sieci sklepów Rebel Electro i na 

www.rebelelectro.com w cenie 299 zł.     

--  

Więcej informacji udziela:  

Anna Malitka-Babik, PR Manager Teesa  

(25) 685 00 75, 0 609 161 169, media@teesa.pl  

Biuro prasowe marki Teesa - media.teesa.pl 

 

 


