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3-HORÁKOVÝ GRIL GREEN FIRE PROFI LINE
– Smaltovaná liatinová panvica a 2 rošty GN 1/1 súčasťou balenia.
– Kryt proti vetru z nehrdzavejúcej ocele.
– Horný rošt z nehrdzavejúcej ocele na ohrievanie omáčok alebo 

čerstvo ugrilovaného mäsa.
– Plynové potrubie s redukčným ventilom namontované na grile.
– Plynové potrubie a regulátor namontované na plynovej fľaši.

kód kW [HS] mm

149591 17.4 1078x612x(H)825
kód - kW [HS] mm

149508 Smaltovaná liatinová panva
a mriežka GN 1/1

11.6 740x612x(H)825

149621 2 mriežky z nehrdzavejúcej
ocele GN 1/1

11.6 740x612x(H)825

– Smaltovaná liatinová panvica a rošt GN 1/1
– Kryt proti vetru z nehrdzavejúcej ocele
– Horný rošt z nehrdzavejúcej ocele na ohrievanie omáčok alebo 

čerstvo ugrilovaného mäsa
– Plynové potrubie s redukčným ventilom namontované na grile 
– Plynové potrubie a regulátor namontované na plynovej fľaši

2-HORÁKOVÝ PLYNOVÝ GRIL GREEN FIRE PROFI LINE

– Väčšia odolnosť proti vetru vďaka vylepšenému
prívodu vzduchu

– Ľahko sa čistí vďaka:
– úplne odnímateľným horákom
– odnímateľnej nádoba na tuk GN 2/1
– Vylepšené horáky zaručujú optimálne rozloženie

tepla až na 90% povrchu grilu
– Neviditeľné spojenia jednotlivých častí
– Veľmi čistý plameň, nízke emisie CO₂
– Odnímateľné nohy

PLYNOVÉ GRILY GREEN FIRE
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149607 149614

4-HORÁKOVÝ PLYNOVÝ GRIL GREEN FIRE PROFI LINE4-HORÁKOVÝ PLYNOVÝ GRIL GREEN FIRE PROFI LINE
– 2 smaltované liatinové panvice a 2 rošty GN 1/1 súčasťou balenia
– Kryt proti vetru z nehrdzavejúcej ocele
– Horný rošt z nehrdzavejúcej ocele na ohrievanie omáčok alebo 

čerstvo ugrilovaného mäsa
– Plynové potrubie s redukčným ventilom namontované na grile 
– Plynové potrubie a regulátor namontované na plynovej fľaši
– Vyberateľné nohy umožňujú použitie grilu aj pri položení na stôl

– 2 smaltované liatinové panvice a 2 rošty GN 1/1 súčasťou balenia
– Kryt proti vetru z nehrdzavejúcej ocele
– Horný rošt z nehrdzavejúcej ocele na ohrievanie omáčok alebo 

čerstvo ugrilovaného mäsa
– Plynové potrubie s redukčným ventilom namontované na grile 
– Plynové potrubie a regulátor namontované na plynovej fľaši
– Vyberateľné nohy umožňujú použitie grilu aj pri položení na stôl

kód - kW [HS] mm

149614 podstavec s poličkou 
na kolieskach

22 1400x612x(H)825
kód kW [HS] mm

149607 22 1400x612x(H)825

Vyberateľné nohy
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kód mm

26500055 530x350x(H)117

– Nástavec spolu s krytom horáka
OBDĹŽNIKOVÝ NÁSTAVEC CHURRASCO NA GRILOKRÚHLY NÁSTAVEC CHURRASCO NA GRIL

– Okrúhly grilovací nástavec
kód mm

26500029 (H)120

ŠIROKÁ ŠPÍZOVÁ IHLA CHURRASCO S DREVENOU 
RUKOVÄŤOU
– Nehrdzavejúca oceľ AISI 430
– Drevená rukoväť (certifikovaná FSC)

kód farba mm

29810129 Hnedá (L)650
29810130 Hnedá (L)750

ÚZKA ŠPÍZOVÁ IHLA CHURRASCO S DREVENOU 
RUKOVÄŤOU
– Nehrdzavejúca oceľ AISI 430
– Drevená rukoväť (certifikovaná FSC)

kód farba mm

29810125 Hnedá (L)550
29810126 Hnedá (L)650

nn

– Vyrobené z PEVA fólie odolnej voči UV žiareniu
OCHRANNÝ KRYT

kód mm

626504 ø700x(H)235

– S rukoväťami, vyrobená z valcovanej ocele, hrúbka 1,5 mm
– Je vhodná na podstavec 149546, ktorý umožňuje použitie panvíc Wok 

na plynových griloch a tiež na obruč 147207 na plynový horák 147108

PANVICA WOK

kód

149546

– Vhodný pre plynové grily Green Fire Profi Line.
PODSTAVEC POD WOK

BOČNÁ POLICA PRE GRILY GREEN FIRE
– Pre plynové grily: 149508, 149621, 149591, 149607, 149614.

kód mm

149522 480x298x(H)160

kód mm

144930 745x615x(H)355
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932018

932001

145777

152805

YJ
939956

939949

152706

v v

v

149553

ROŠT NA LÁVOVÝ KAMEŇ
– Lávový kameň súčasťou balenia
– Vhodný pre plynové grily Green Fire Profi Line

kód - mm

145777 GN 1/1 535x330x(H)68

kód -

149553 GN 2/1

PANVICA NA HOLANDSKÉ PLACKY

kód - hmotnosť (kg)

152805 box 5
152904 sáčok 9

– Vhodný na množstvo druhov plynových grilov
– Veľké kamene

LÁVOVÝ KAMEŇ

kód - hmotnosť (kg)

152706 box 3

– Vhodný na množstvo druhov plynových grilov
– Malé kamene

LÁVOVÝ KAMEŇ

kód - mm

939949 Mriežka GN 1/1 325x530
939956 ochranná doska pre horák GN 1/1 650x530

– Ochranná platňa umiestnená nad horákom 
zabraňuje kvapkaniu tuku priamo na horák

– Chrómovaný rošt GN 1/1
– Ochranná platňa na horák z nehrdzavejúcej ocele
– Vhodný pre plynové grily Green Fire Profi Line

ROŠT A OCHRANNÁ PLATŇA NA HORÁK

kód - mm

932018 GN 1/1 325x530

– Vhodný pre plynové grily Green Fire Profi Line.
LIATINOVÝ ROŠT GN 1/1

kód - mm

932001 GN 1/1 325x530

– Vhodná pre plynové grily Green Fire Profi Line.
LIATINOVÁ PANVICA GN 1/1

drážkovaná 
strana

hladká 
strana
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kód kW [HS] mm

154717 11.6 650x540x(H)840

– Voľne stojaci
– Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 18/0
– V súprave je chrómovaný rošt a smaltovaná panvica
– Vnútorné rozmery panvice: 590x480x(H)55 mm
– Piezoelektrický zapaľovač a snímač teploty
– Plynového potrubie s redukčným ventilom súčasťou balenia
– Na plyn z fliaš
– Spotreba plynu: 0,430 m³/h

PLYNOVÝ GRIL GRILL-MASTER MAXI

kód kW [HS] mm

154700 5.8 340x540x(H)840

– Voľne stojaci
– Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 18/0
– V súprave je chrómovaný rošt a smaltovaná panvica
– Vnútorné rozmery panvice: 290x480x(H)55 mm
– Piezoelektrický zapaľovač a snímač teploty
– Plynového potrubie s redukčným ventilom súčasťou balenia
– Na plyn z fliaš
– Spotreba plynu: 0,215 m³/h

PLYNOVÝ GRIL GRILL-MASTER MINI

GRIL MASTER

kód kW [HS] mm

154618 11.6 650x540x(H)300

– Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 18/0
– So smaltovanou panvicou
– Vnútorné rozmery panvice: 590x480x(H)55 mm
– Piezoelektrický zapaľovač a snímač teploty
– Plynového potrubie s redukčným ventilom súčasťou balenia
– Na plyn z fliaš. Spotreba plynu: 0,430 m³/h

PLYNOVÁ PANVICA BAKE-MASTER MAXI

kód kW [HS] mm

154601 5.8 340x540x(H)300

– Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 18/0
– So smaltovanou panvicou. Vnútorné rozmery panvice:

290x480x(H)55 mm
– Piezoelektrický zapaľovač a snímač teploty
– Plynového potrubie s redukčným ventilom súčasťou balenia
– Na plyn z fliaš
– Spotreba plynu: 0,215 m³/h

PLYNOVÁ PANVICA BAKE-MASTER MINI

Smaltovaná 
panvica

súčasťou balenia
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154878

154656

YJv

154908

kód mm

154656 700x520x(H)55

– Vnútorné rozmery: 590x480 mm
SMALTOVANÁ PANVICA

kód kW [HS] mm

154878 11.6 650x540x(H)840

– Rošt z chrómovanej ocele, pevný kryt horáka
– Konštrukcia a kryt horáka vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 18/0
– Elektronické zapaľovanie a snímač teploty
– Plynového potrubie s redukčným ventilom súčasťou balenia
– Na propán-butánový plyn
– Spotreba plynu: 0,430 m³/h

PLYNOVÝ GRIL ROAST-MASTER HEAVY DUTY 

kód kW [HS] mm

154908 22 1330x600x(H)920

– Konštrukcia a 2 nádoby na tuk vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
– 4 nezávisle nastaviteľné horáky
– V súprave sú 2 poniklované rošty a smaltovaná panvica pokrývajúca 

polovicu grilu (vnútorné rozmery 590×480x(H)55 mm)
– Výška bez podstavca: 300 mm
– Vybavený ventilom snímača teploty a elektronickým zapaľovaním 
– Plynového potrubie s redukčným ventilom tlaku súčasťou balenia
– Na plyn z fliaš, spotreba plynu: 0,8 m³/h
– Demontovateľný podstavec s poličkou na 4 kolieskach na ľahkú 

prepravu.

PLYNOVÝ GRIL GRILL-MASTER QUATTRO
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GRILOVACIA ZÁSTERA
– Plátno 280 g/m²
– Povlak spomaľujúci horenie

kód mm

556696 810x660

kód Vhodné pre plynový mm

622407 gril Fiesta 146002 ø600x(H)40
622605 gril Fiesta 146804 ø800x(H)50

– Kvalitná panvica vyrobená z valcovanej ocele
– S dvomi praktickými rukoväťami

PANVICA NA PAELLU S RUKOVÄŤAMI

PLYNOVÉ GRILY FIESTA

kód kW [HS] mm

146804 7 800x800x(H)900

– Telo vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, panvica z valcovanej ocele 
ø800 mm

– Vybavený snímačom teploty, elektronickým zapaľovaním a plynovým 
potrubím s redukčným ventilom tlaku

– Odnímateľný okrúhly horák uľahčuje čistenie 
– Do grilu je možné umiestniť 5 kg alebo 11 kg plynovú fľašu
– Na plyn z fliaš, spotreba plynu: 489 g/h
– Vhodný najmä na prípravu kebabu, gyrosu, paelly a iných jedál 

podávaných počas veľkých akcií

PLYNOVÝ GRIL FIESTA 800

kód kW [HS] mm

146002 4.8 600x600x(H)870

– Telo vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, panvica z valcovanej ocele 
ø600 mm

– Vybavený snímačom teploty, elektronickým zapaľovaním a plynovým 
potrubím s redukčným ventilom tlaku

– Odnímateľný okrúhly horák uľahčuje čistenie 
– Do grilu je možné umiestniť 5 kg alebo 6 kg plynovú fľašu
– Na plyn z fliaš, spotreba plynu: 334 g/h
– Vhodný najmä na prípravu kebabu, gyrosu, paelly a iných jedál 

podávaných počas veľkých akcií

PLYNOVÝ GRIL FIESTA 600

Odnímateľný okrúhly 
horák uľahčuje čistenie
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150801
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kód kW [HS] mm

148105 7.5 1120x410x(H)900

– Vysoko výkonný gril z nehrdzavejúcej ocele
– Sklopná základňa s 2 kolesami umožňuje ľahkú 

prepravu a skladovanie grilu
– Tienené horáky dosahujú veľmi vysokú teplotu, takže 

môžete grilovať veľké množstvá jedla v krátkom čase
– Ľahko sa čistí vďaka dosahovanej vysokej teplote
– Vybavené termočlánkom, elektronickým zapaľovaním

a plynová hadica s redukčným ventilom
– Povrch roštu 860x260 mm (2 mriežky 430x260 mm)
– Sklopná základňa na kolieskach
– Pre plyn z fliaš, spotreba plynu 536 g/h

PLYNOVÝ GRIL XENON PRO

– Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 18/0 s odnímateľnými nohami
GRILY NA DREVENÉ UHLIE

kód mm

150801 1145x380x(H)770

– Vybavený tromi roštami 345x345 mm
GRIL NA DREVENÉ UHLIE „RESTO“

kód mm

150603 770x380x(H)760

– Vybavený dvomi roštami 345x345 mm
– Vnútorné rozmery vane: max. 710×350×(H)110 mm
– Nádoba na popol s dvojitým dnom

GRIL NA DREVENÉ UHLIE „PATIO“
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KOŽENÉ OCHRANNÉ RUKAVICE - 2 KUSOV
– Tepelná odolnosť do 250 °C
– Vyrobené z hovädzej kože
– Veľmi dlhé na ochranu predlaktia

kód balené po mm

556689 2 (L)460

kód balené po mm

556658 2 (L)460

– Vyrobené z hovädzej kože
– Veľmi dlhé na vyššiu ochranu rúk

OCHRANNÉ RUKAVICE – KOŽENÉ - 2 KUSOV

– Certifikované ochranné rukavice. Označenie CE v súlade s novým nariadením 2016/425 / EÚ o osobných ochranných pomôckach.
RUKAVICE

kód balené po mm

556634 2 (L)300

– Odolnosť voči teplotám do 250 °C
– Pohodlné používanie

TEPLU ODOLNÉ OCHRANNÉ RUKAVICE - 2 KUSOV

kód balené po mm

556627 2 (L)360

OCHRANNÉ RUKAVICE 
– ZO SKLENÉHO VLÁKNA - 2 KUSOV

kód balené po mm

556610 2 (L)380

– Veľmi dlhé na vyššiu ochranu rúk

OCHRANNÉ RUKAVICE – Z NEHORĽAVEJ BAVLNY 
- 2 KUSOV

kód balené po mm

556603 2 (L)350

PEKÁRENSKÉ RUKAVICE - 2 KUSOV

kód balené po mm

170120 6 (L)250
170328 6 (L)350

RAŽEŇ NA ŠAŠLÍKY - 6 KUSOV

kód balené po mm

170045 24 (L)210

RAŽEŇ NA ŠAŠLÍKY - 24 KUSOV
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855201

855218

525524 525531 525555

525548

525425

525432

525562

525517

B

525418

P
kód mm

525418 70x190x(H)80

– Z polypropylénu, 8 radov oceľových drôtov
– Oceľová škrabka

KEFKA NA GRIL

kód balené po mm

525517 2 (L)290

– Drevená, 4 rady oceľových drôtovv
KEFKA NA GRIL - 2 KUSOV

kód mm

525562 150x55

– Pohodlná čierna plastová rukoväť, s oceľovými štetinami
KEFA NA GRIL KRÁTKA

kód mm

855201 100x315

ŠKRABKA NA GRILOVACIE PLATNE

kód mm

525425 310x170
525432 520x170

– Drôty z nehrdzavejúcej ocele, s pohodlnou rukoväťou so slučkou
KEFA NA GRIL V TVARE Y

kód mm

525548 70x310x(H)85

– Polypropylénová s 8 radmi z 8 nerezových oceľových štetín
– S oceľovou škrabkou a dlhou rukoväťou

KEFA NA GRIL

kód balené po mm

525531 3 (L)230
525524 3 (L)178

– Sada 3 rôznych úzkych drôtených kefiek
– Skladá sa z jednej kefy so štetinami z nehrdzavejúcej ocele,

jednej s mosadznými štetinami a jednej s nylonovými štetinami

KEFA NA GRIL ÚZKA - SADA - 3 KUSOV

kód balené po mm

525555 2 (L)290

– Sada 2 rôznych drôtených kefiek so 4 radmi 14 štetín
– Skladá sa z jednej kefy s štetinami z nehrdzavejúcej ocele

a jednej s mosadznými štetinami

KEFA NA GRIL - SADA S OCEĽOVÝMI A MOSADZNÝMI 
ŠTETINAMI - 2 KUSOV
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kód kW [HS] mm

272701 12.5 ø770x(H)1580
144916 krycia plachta ø790x(H)2220

– Lampa do reštauračných záhrad.
– Na plyn z fliaš, spotreba plynu: 1048 g/h.
– 2 kolieska na základni uľahčujú premiestňovanie lampy.
– Vybavená elektronickým zapaľovaním a plynovým potrubím

s redukčným ventilom.
– Disponuje držiakmi na upevnenie k podložiu.
– Výška po zložení: 1600 mm.
– Váha: 16,5 kg.

PLYNOVÁ OHREVNÁ LAMPA – SKLADACIA

kód kW [HS] mm

272602 12.5 ø770x(H)2200
144916 krycia plachta ø790x(H)2220

– Lampa do reštauračných záhrad.
– Na plyn z fliaš.
– 2 kolieska na základni uľahčujú premiestňovanie lampy.
– Vybavená elektronickým zapaľovaním a plynovým potrubím

s redukčným ventilom.
– Disponuje držiakmi na upevnenie k podložiu.
– Váha: 18,8 kg.

PLYNOVÁ OHREVNÁ LAMPA

PLYNOVÝ OHRIEVAČ NA TERASY

2 kolieska na základni uľahčujú 
premiestňovanie lampy

Vybavená elektronickým 
zapaľovaním a plynovým potrubím 

s redukčným ventilom

Možnosť 
nastavenia 

výšky lampy 
272701

Možnosť 
dokúpenia 

krycej plachty
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144909

272404 272411

Nv Irv

144954

kód kW [HS] mm

272411 8.5 ø556x(H)1430
144954 krycia plachta ø580x(H)1460

– Na plyn z propán-butánových fliaš, max. objem fľaše 15 litrov.
– Kompaktná konštrukcia, závesové dvierka na ľahkú výmenu fľaše.
– Prerušenie prívodu plynu v prípade prevrátenia a ochrana plameňa 

na optimálnu bezpečnosť.
– Vybavená elektronickým zapaľovaním a plynovým potrubím

s redukčným ventilom.
– 2 kolieska na základni uľahčujú premiestňovanie lampy.
– Váha: 14 kg.

OHREVNÁ LAMPA

kód kW [HS] mm

272404 11.2 500x500x(H)2220
144909 krycia plachta 480x480x(H)2220

– Ohrev plameňom v sklenenej trubici vytvára jedinečnú atmosféru.
– Telo z hliníka s bočnými prvkami čiernej farby, trubica

z kremíkového skla.
– Priestor na plynovú fľašu v podstavci.
– Vybavená elektronickým zapaľovaním a plynovým potrubím

s redukčným ventilom tlaku.
– Zablokovanie prívodu plynu v prípade prevrátenia lampy.
– Zariadenie na plyn z propán-butánových fliaš.
– Váha: 22,6 kg.

PLYNOVÁ OHREVNÁ LAMPA S PYRAMÍDOVÝM 
PLAMEŇOM

Možnosť 
dokúpenia 

krycej plachty

Možnosť 
dokúpenia 

krycej plachty
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Vysvetlenie piktogramov použitých v katalógu

Energeticky úsporný výrobok

Vyhovuje normám HACCP

Nový produkt

Na vnútorné aj vonkajšie použitie

Na vnútorné použitie

Na vonkajšie použitie

Môže sa používať  
na plynových sporákoch

Na použitie len  
na plynových sporákoch

Môže sa používať  
na elektrických sporákoch

Môže sa používať  
na keramických sporákoch

Môže sa používať  
na indukčných varičoch

Nesmie  sa používať  
na indukčných varičoch

Môže sa používať  
v mikrovlnných rúrach

Nesmie sa používať  
v mikrovlnných rúrach

Môže sa umývať  
v umývačkách riadu

Nesmie sa umývať  
v umývačkách riadu

Môže sa používať v rúrach

Možnosť stohovania

Môže byť v kontakte s potravinami

Nesmie byť v kontakte  
s potravinami

Funkcia chladenia

Na svojpomocnú montáž

Tepelná odolnosť do 350 °C

Teplotná odolnosť od -40 °C  
do + 300 °C

Hliník

Z odliatka hliníka

Nehrdzavejúca oceľ

Nehrdzavejúca oceľ 18/0

Nehrdzavejúca oceľ 18/8

Nehrdzavejúca oceľ 18/10

Nemecká oceľ X50CrMoV15

Uhlíková oceľ

Pozinkované

Chrómovaná oceľ

Poniklované

Polyetylén

Polyetylén HD

Polyetylén LD

Polypropylén

Polypropylén EPP

Polykarbonát

Plast ABS

Plast POM

Polyamid (nylon)

Plast SAN

Materiál odolný voči teplu

Silikón

Plexisklo

Bez obsahu karcinogénneho 
bisfenolu A

Sklené vlákno

Melamín

Porcelán

Nekĺzavý/protišmykový

Na magnet


	Plynové grily, panvice
	Grily na drevené uhlie
	Náradie
	Plynové ohrievače, ohrevné lampy na terasy



