
Přenosné plynové grily Compact jsou ideální pro grilování na cestách, v kempu nebo všude tam, kde je málo místa
na klasický gril. Během chvilky je postavíte i sbalíte a ve složeném stavu se bez problémů vejdou do kufru auta,
nebo do skříně. Ke standartně dodávanému litinovému roštu lze dokoupit i litinový tál.

 Hořák: 1x plochý aluminiz. ocel Heat core
 Grilovací plocha (cm2): 1050
 Grilovací rošt: smaltovaný litinový rošt
 Příkon: 2,5 kW
 Spotřeba: 182 g/h
 Zapalování: elektronické
 Rozměry sestaveného grilu (cm): 45 x 46 x 29
 Rozměry grilovací plochy (cm): 33 x 32
 Zdroj energie: kartuše CV 470 Plus (není součástí)
 Teploměr ve víku
 Materiál víka: smaltovaný plech
 Obslouží počet osob: 5
 Hmotnost: 10 kg

1 SERIES COMPACT EX

Ke grilu doporučujeme zakoupit plynovou 
kartuši Campingaz CV 470 plus

Běžná cena: 3 999 Kč



Tato nová řada grilů přichází s novým svěžím designem, a přitom za nízkou cenu. Grily disponují dvěma
aluminizovanými hořáky. Dvě velká kola usnadňují manipulaci. Je to šikovný gril, který lze mít snadno při ruce a užívat si
tak plnohodnotného grilování.

 Hořák: 2x plochý aluminizovaná ocel
 Grilovací plocha: 1500 cm²
 Rozměr grilovací plochy: 45 x 34 cm
 Grilovací rošt: chromovaný drátěný rošt
 Příkon: 7,1 kW
 Spotřeba plynu: 515 g/h
 Výška pracovní plochy: 85 cm
 Piezozapalování.
 Rozměry sestaveného grilu: 98 x 48 x 99 cm
 Přední kryt: plný textilní
 Zdroj energie: PB lahev 5 kg nebo 10 kg
 Hmotnost: 17,2 kg

XPERT 100 L

Pro připojení k 5 kg nebo 10 kg PB lahvi 
doporučujeme zakoupit  připojovací sadu. 

Běžná cena: 3 199 Kč



Přenosný plynový gril s dvěma pojízdnými koly. Během chvilky je gril postaven, či složen a ve složeném stavu se
bez problémů vejde do kufru auta, nebo do skříně ve vertikální pozici.

 Hořák: 1 hořák z aluminizované oceli
 Grilovací rošt: lisovaný plech se smaltovanou povrchovou úpravou
 Grilovací plocha: 2100 cm²
 Příkon: 4,4 kW
 Spotřeba plynu: 330 g/h
 Výška pracovní plochy: 86 cm
 Piezozapalování
 Skládací podvozek
 Jeden postranní stolek
 Teploměr ve víku
 Rozměry sestaveného grilu: 93x58x96 cm.
 Rozměry složeného grilu: 35x58x96 cm
 Zdroj energie: PB lahev 5 kg nebo 10 kg.

2 SERIES COMPACT L

Běžná cena: 4 999 KčPro připojení k 5 kg nebo 
10 kg PB lahvi 
doporučujeme zakoupit  
připojovací sadu. 


