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BONGARD CERVAP 
COMPACT
Plynová/olejová sázecí etážová pec s šířkou dveří 
800 mm. Pec Cervap Compact s fixní etáží a parními 
trubicemi je vhodná pro pekaře, kteří chtějí vnést 
pekařský život do jejich prodejny prostřednictvím 
nabídky toho nejlepšího z tradičního pečiva. Díky 
svým kompaktním rozměrům (3m² podlahové plo-
chy) a poutavým „retro“ vzhledem je Cervap Com-
pact ideální i do prodejen. Její všestrannost a úspo-
ra uspokojí všechny vaše potřeby.

S CERVAP COMPACT UŽ NEMUSÍTE SCHOVÁVAT 
SVŮJ TALENT!
Pro pekaře, kteří chtějí oživit svoji prodejnu a záro-
veň nabízet nejlepší pekařskou tradici našel Bon-
gard nejlepší řešení - Cervap Compact. Cervap vám 
upeče tradiční pečivo a zároveň zatraktivní prodej-
ní místo.

PEC JE VELIKOSTNĚ MALÁ, ALE MÁ VELKOU 
PRODUKČNÍ KAPACITU.
Pec je 2070 mm vysoká a 1340 mm široká, Cervap 
Compact zabírá pouze 3 až 3,3 m2 podlahové plo-
chy, pro pečnou plochu je to oblast v rozmezí od 
3,9 do 5,7 m2! Se svými 800 mm širokými dveřmi 
a efektivní hloubkou 1225 nebo 1425 mm upeče 
Cervap snadno 4 plechy na jedné etáži. Dobře na-
vržené rozměry nabízí výjimečné pohodlí při pou-
žívání! 

MÉNĚ PROSTROU PRO PEC, VÍCE PRO PRÁCI.
Bez ohledu na velikost lze bez námahy osázec pec 
- a to i v horní etáži. S integrovaným sázečem (voli-
telný) se stává sázení a odebírání snadnější. Celko-
vý prostor uvolněný v přední části pece usnadňuje 
práci s pečnými plechy. Vaše ramena a záda vám 
poděkují!

Sázecí etážové pece
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OBJEVTE CHUŤ DOBRÉHO CHLEBA
Cervap Compact ztělesňuje především Cervap technologii: 
nejlepší etážová pec pro tradiční pečení. Můžete si být  jisti, že 
získáte pekařskou kvalitu jako u starých tradičních pecí. Při kon-
stantním proudu páry s ideálním rozmístěním trubek je teplota 
stálá a jednotná ve všech částech pečné plochy. Pečné desky, 
vyrobené z 20 mm silných žáruvzdorných desek jsou umístěny 
přímo na trubkách - což akumuluje teplo, stejně jako u starých 
tradičních pecích.
Zapařovací generátory umístěné na trubkách zajišťují výrobu 
bohaté a husté páry blízké rosnému bodu, po celou dobu pe-
čení. Chléb dokonale vystoupá bez rizika vysušení, jeho kůrka 
je lesklá a vydrží déle. S Cervap Compact si můžete být jisti, že 
jednotlivé etáže, na kterých pečete, vám zajistí bezproblémový 
a plynulý chod s výjimečnou kvalitou pečení.

I VZHLED JE DŮLEŽITÝ
S Cervap Compact si můžete zvolit přední stranu pece tak, aby 
harmonizovala s vaší pekárnou. Dlaždice, cihly... obklady a pří-
slušenství může být různé. 

Sázecí etážové pece
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Annular steam tubes oven - Fuel-oil / Gas 
Cervap Compact DB 

Use 
 
The Cervap Compact DB is a deck oven designed to bake all types of breads, pastries and 
danish products. Available in one 800 mm wide door per deck, with all-stainless steel frontage 
or provided with white tiles or brick cladding, it is easily found in the bakery or in the shop. 
 
Operating principle 
 
A watertight tube set containing water forms the exchanger and baking chambers of this oven. 
The energy produced by the burner is used three times: firstly to heat the fire chamber 
with the flame, secondly by heating the tubes with the combustion gases, thirdly by combustion 
gases passing through the second tube loop. The tubes diffuse even heat in all points of 
the baking chamber and give your oven exceptional flexibility and reactivity. 
 
Construction 
 

Front  -polished stainless steel  
 -IDL handle 3 positions 
 -removable glass doors 
 -steam exhaust hood with exhaust fan 

Baking chamber  
  -refractory concrete hearth plates 20 mm thick 
   -halogen lighting 

Heat exchanger  -19 « double loop » annular steam tubes per linear meter 
  -refractory stainless steel fire chamber 
  - barometric damper 

Steam generator  
   -independent 
   -1 per deck 

Insulation  -crossed rock wool panels 
  -reflecting glass doors to reduce heat losses 
 
 

The advantages 
 

The most compact oven in the 
range 
Exceptional energy yield 
Easy to install 
Delivered in 3 sections on legs 
Available with different 
claddings: stainless steel, 
brick or tiles 
Annular tubes guaranteed 10 
years 
Refractory stainless steel fire 
chamber guaranteed 5 years 
Deferred start-up of the oven 

Performances  
 

Baking area :  
3.9 m  for 800/4.123 model 
4.5 m  for 800/4.143 model 

Doors of 800 mm 
Number of decks : 4 
Useful deck height :  

3 decks of 160 mm  
1 deck of 220 mm (upper deck) 

Oven with brick cladding 
finish (Option) 
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Sázecí etážové pece
COMPACT GME  ELEKTRICKÁ/PARNÍ PEC
Pec Cervap Compact u je u modelu GME vybavena 
nezávislou horní elektrickou etáží.

Výhody kombinace parní - elektrické pece:
• šířka dveří 800 mm,
• větší flexibilita v režimu pečení: rychlý a výkonný 
   ohřev umožňuje pečení studeného těsta a všech 
   druhů výrobků,
• větší flexibilita a přesnost řízení teploty,
• etáže mohou být použity jednotlivě nebo 
    všechny dohromady,
• možnost nepřetržitého pečení,
• 10 let záruka na parní trubky,
• 5 let záruka na spalovací komoru,
• dokonalá rovnoměrnost pečení,
• programovatelný ovládací panel Opticom,
• 3 parní etáže s užitnou výškou 160 mm, 1 parní 
    a 1 elektrická etáž s užitnou výškou 220 mm, 
• 1 dveře na etáž z tvrzeného izolačního skla,
• 20 mm silné pečící desky ze žárobetonu,
• maximální teplota pečení 280-300°C,
• průměrné zvýšení teploty 2°C/min.

 

3

Nezávislá elektrická etáž

Parní etáže (plyn/olej)
Pouze jedna teplota.

230° C

270° C

270° C

270° C

ZOOm on …  
the GME electric level 
 
The Cervap Compact can be fitted with an electric level in 
addition to the four fuel- or gas-powered levels. Ideal 
for weekend production, it is capable of providing the 
afternoon's batch all by itself.  
 
The advantages of an electric level  
 

More flexibility in baking mode: rapid and powerful heating 
allows baking of cold dough but also all types of products 
independently of the remaining levels. 
More flexibility and precision in temperature management. 
Very quick rise in temperature. 
A level may be used alone or with others,  
The possibility of continuous baking  

With the Cervap Compact, you can 
choose the frontage which is 
harmonized with your bakery. 
 
Tiling, brick... cladding and accessories 
can be mixed and matched. 
Coated with a “white tiled front » as well 
as a « brick finish front”, the Cervap 
Compact will focus the attention of the 
costumers. 
 

    Customise your oven 

Example of temperature with Cervap Compact GME 
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Model
Pečná 
plocha

m2

Podlahová 
plocha

m2

Tepelný 
výkon 

(plyn/olej)

Tepelný 
výkon 

(elektřina)
El. příkon Celková 

hmotnost
A

(mm) B C D E F G H

DB 123 3,9 3 30 kW - 0,7 kW 1400 kg 2090 1790 3937 1540 1340 2208 2070 2301

DB 143 4,5 3,3 35 kW - 0,7 kW 1510 kg 2300 2000 4306 1540 1340 2208 2070 2301

DB GME 123 4,9 3 30 kW 10,7 kW 7,1 kW 1800 kg 2215 1790 3937 1540 1340 2376 2266 2367

DB GME 143 5,7 3,3 35 kW 11,9 kW 7,1 kW 1950 kg 2425 2000 4306 1540 1340 2376 2266 2367
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Požadovaný technický přístup nad pecí

Požadovaný technický přístup nad pecí

Výstupní průměr závisí na 
výkonu pece a místních 
předpisech a legislativě.
Tah mezi 0,08 až 0,12 mbar.
Max. teplota 400°C. 
Za předpokladu extrační
věže na střeše. 
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Rotating rack oven 8.84 MG 

    Important remarks:  
Required technical access (electric battery or 
heat exchanger): 600 mm 

 

Steam exhaust, Ø 200 mm. Draught between 0.1-0.2 mbars.

Steam exhaust duct Ø 150 mm. Draught between 0.1-0.4 mbars.
Oven with steam exhaust hood: steam duct Ø 200 mm.
Extraction between 800-950 m³/h or 28252-33550 ft³/h.

Water connection from the ceiling + stop valve.
Ø 3/8"-12/14 mm, pressure : 1.5-2 bars

Gas connection 3/4" or fuel connection 10/12 for the burner with 
cut off valve. 

Electrical connection from the ceiling direct to the electrical power 
supply panel at base of oven.

Water drain, H=65 mm, Ø 3/4".  Dimensional features   
 Oven dimensions   

A Depth with hood 2730 mm 

A’ Depth with headband 2280 mm 

B Depth on the floor  2280 mm 

C Depth (door opened) 3300 mm 

E Width on the floor 1640 mm 

F Total height, overall 2600 mm 

G Total height, oven front 2300 mm 

 Floor area 3,74 m  

  gk 0851 thgiew latoT

 Baking chamber   

 Maximum rack height  1900 mm 

  mm 088  htdiw kcar mumixaM

 Maximum rotation Ø 1320 mm 

 Total acceptable payload  350 kg 

 Space required to access building site   

  mm 039 ecnaraelc rood muminiM
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Výstupní průměr závisí na 
výkonu pece a místních 
předpisech a legislativě.
Tah mezi 0,1 až 0,4 mbar.
Za předpokladu extrační
věže na střeše. 

Požadovaný technický přístup nad pecí

LIMIT DODÁVKY
VÝROBCE

Požadovaný technický přístup nad pecí

LIMIT DODÁVKY
VÝROBCE

Výstupní průměr závisí na 
výkonu pece a místních 
předpisech a legislativě.
Tah mezi 800 až 900 m3/h.

Výstupní průměr závisí na 
výkonu pece a místních 
předpisech a legislativě.
Tah mezi 0,1 až 0,2 mbar.
Max. teplota 400°C. 
Za předpokladu extrační
věže na střeše. 

Odpad vody, H=65 mm, Ø 
3/4“.
Elektrický přívod ze stropu 
přímým kabelem.
Plynová přípojka 3/4“ 
nebo olejová 10/12 pro 
hořák ukončený ventilem.
Přípojka vody ze stropu + 
stop ventil.
Ø 3/8“ - 12/14 mm, tlak 
min.: 2,5-4 bar
Komín odtahu par, Ø 150 
mm. Tah mezi 0,1-0,4 
mbar.
Výkon mezi 800-950 m3/h.
Komín spalin, Ø 200 mm. 
Tah mezi 0,08-0,12 mbar.

BONGARD CERVAP COMPACT


