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PIEKARNIK
PODNIEŚ POKRYWĘ
Nie wszystkie piekarniki są takie same. Solidna 
pokrywa z grubymi ściankami zatrzyma ciepło  
w grillu nawet w zimie. Wszystko, aby grillowanie 
było łatwiejsze, a jedzenie smaczniejsze.

MOC
POZNAJ PALNIKI
To silnik, który napędza grilla. Palniki powinny być 
grube, wykonane z wytrzymałej stali szlachetnej  
i mieć otwory po obu stronach. 

SZCZEGÓŁY
DOSTRZEŻ DETALE
Sprawdź, czy w Twoim grillu zmieści się 
standardowa 11 kg butla z gazem. Pokrętła 
powinny obracać się o 1800, a wózek powinien być 
stabilny. 

RUSZT
WYJMIJ RUSZT 
Czy jest ciężki i solidny? - powinien być. Gruby 
ruszt z żeliwa lub stali szlachetnej świetnie 
utrzymuje temperaturę, dzięki czemu osiągniesz 
doskonałe rezultaty. Mała ilość łączeń między 
prostymi żeberkami zapewni łatwe czyszczenie. 

WYBORNY SMAK
ZOBACZ AROMATYZERY
Zajrzyj pod ruszt i zobacz aromatyzery. 
To one nadają jedzeniu smak kojarzony 
z grillem. Im większą powierzchnię 
wypełniają, tym lepiej. Dodatkowo 
powinny mieć falisty kształt i być wykonane  
z trwałej stali szlachetnej. 

Na co zwrócić 
uwagę 

wybierając 
grilla
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DLACZEGO?
• Jest trwały
• Efektywne rozprowadza ciepło
• Zachowuje odpowiednią temperaturę  

nawet w zimie
• Zmniejsza zużycie gazu

DLACZEGO?
• Doskonale asymilują, utrzymują i oddają ciepło
• Dają możliwość stosowania wielu technik  

grillowania 
• Łatwe w czyszczeniu
• Gwarantują trwałość na wiele lat

DLACZEGO?
• Optymalnie odparowują soki i tłuszcze,  

nadając potrawom charakterystyczny  
grillowy smak

• Równomiernie rozprowadzają  
temperaturę w piekarniku

• Zabezpieczają palniki

DLACZEGO?
• Równomiernie rozprowadzają ciepło na całej 

głębokości piekarnika, od lewej do prawej  
strony grilla

• Szybko nagrzewają piekarnik do pożądanej 
temperatury

• Cechują się trwałością i niezawodnością

CZEGO SZUKAĆ?
• Wykonania z odlewu z aluminium
• Głębokiego piekarnika
• Zamkniętego dna piekarnika z małą  

ilością otworów
• Długich okresów gwarancyjnych

CZEGO SZUKAĆ?
• Rusztu ciężkiego i solidnego
• Dwustronnego
• Z małymi odstępami między żeberkami

CZEGO SZUKAĆ?
• Kąta nachylenia fali aromatyzera 320

• Jak największej przestrzeni pod rusztem pokrytej 
aromatyzerami

• Wykonania z wysokiej jakości, grubej stali 
szlachetnej

CZEGO SZUKAĆ?
• Technologii Dual-Tube™
• Dwóch rzędów płomieni w palniku
• Dużej średnicy palnika
• Wykonania z wysokiej jakości  

stali szlachetnej 
• 10 letniej gwarancji

DLACZEGO?
• Wygląd grilla, który nada Twojemu  

ogrodowi niepowtarzalny styl
• Precyzyjna kontrola temperatury wpływa na 

rezultaty grillowania
• Wygoda grillowania to uczucie radości
• Dopracowane detale dla najbardziej  

wymagających

CZEGO SZUKAĆ?
• Grilla z szafką mieszczącą 11 kg butlę z gazem

• Pokręteł z możliwością regulacji o 1800

• Stabilnego wózka
• Dostępności części zamiennych
• Unikalnego designu
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Zasilanie gazem
powoduje, że z łatwością 
utrzymasz stałą temperaturę 
bez dosypywania węgla. 
Umożliwia również wędzenie 
w miejscach z trudnym 
dostępem do prądu.

Ociekacz
przechwyca ściekające soki  
i tłuszcze po wysunięciu rusztu, 
dzięki czemu nie ubrudzisz 
kostki brukowej. 

Kon�gurowalne wnętrze
umożliwia ustawienie rusztów 
w wędzarni do Twoich potrzeb. 
W zestawie znajduje się 16 
haków, 4 ruszta i stojak do 
żeberek i pieczeni.

  

Dwudrzwiowa konstrukcja
pozwala na dodanie 
drewnianych zrębków  
i płynów, bez otwierania 
komory wędzarniczej, co 
spowodowałoby utratę 
temperatury i dymu.

64003 | ZESTAW DO 
GRILLOWANIA BARON

67240 | POKROWIEC SELECT  SMOKE™ 61495 | STRZYKAWKA DO 
MARYNATY

90973 | RĘKAWICA SILIKONOWA

POLEC ANE AKCESORIA 

38 cm

Wymiary głównego rusztu
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