
Gril se zadním topením 



Gril se zadním topením – zadní přikládání 



Gril se zadním topením 

Aktuální cena grilů 

 SLEVA 

• Gril 125 cm        15 000,- Kč  

 

• Gril 100 cm       14 000,-Kč    

• Doprava zdarma + dárek pohrabáč 



Gril se zadním topením 
 

Tyto grily jsou léty vyzkoušené a bezporuchové 

 
 Do grilu o délce 100 cm se vejde menší sele do hmotnosti max. 30 kg, 

optimální velikost selete  20 kg,  2x menší kýta nebo krůta, kuřata 

 
 

  Do grilu o délce 125 cm se vejde sele do max. hmotnosti 50 kg, optimální 

velikost selete  40 kg, 2x velká kýta nebo krůta, kuřata 

. 

 

 

 



Technické parametry 
 

 

Technické parametry grilu 125cm 
  2 x velká kýta, sele do 50 kg, krůty a 10 x kuře 
 Grilovací motorek  
 Rozměry  - délka 132cm x  výška 120cm x  hloubka 67cm (složený 132 x  50 x 67) 
 Váha – 95 kg 
 Materiál - kotlářský plech o síle 2mm, nemořený 
 Záruka – 24 měsíců 
 Gril se prodává bez povrchové úpravy,  barvu k nátěru je možné dodat. 
 

Technické parametry grilu 100 cm 
 1 x velká kýta nebo 2 x malá kýta, sele do 35 kg, krůty a 8 x kuře 
 Grilovací motorek 
 Rozměry  - délka 106 cm x  výška 120 cm x  hloubka 67cm (složený 106  x  50 x 67) 
 Váha – 75 kg 
 Materiál - kotlářský plech o síle 2mm, nemořený 
 Záruka – 24 měsíců 
 Gril se prodává bez povrchové úpravy,  barvu k nátěru je možné dodat. 

 
 
 
 





Gril se zadním topením 

Volitelné příslušenství 
JEHLY NA KUŘATA 
    
  
 
 
 
  
  
 
 

  
Počet kuřat 

 na jehlu 

Cena 

v Kč 

Gril 

100 cm 
8 900,- 

Gril  

125 cm 10 1000,- 



Gril se zadním topením 

Volitelné příslušenství 

 

ADAPTÉR K MOTORKU 
Jako adaptér k motorku nabízíme malou autonabíječku.  

Tento typ je  bezproblémový a léty vyzkoušený. 

Cena – 550,- Kč 

 

 

      

 

 



Gril se zadním topením 

Volitelné příslušenství 

GRILOVACÍ ROŠTY  

 
 

 
Rozměr 

v cm 

Cena 

v Kč 

Gril 100 cm 85 x 40 1 400,- 

Gril 125 cm 110 x 40 1 600,- 



Gril se zadním topením 

Volitelné příslušenství 

KOLEČKA         

 

           Aktuální cena 

       500,- Kč  
   

 

 



Gril se zadním topením 

Volitelné příslušenství 
 

ŽÁRUVZDORNÁ SILIKONOVÁ KAMNÁŘSKÁ BABARVA 
Hammerite Silikon Thermo Barva je rozlévaná. 

Odstín – černá 

Cena:  

680,- Kč/1L na gril 100 cm  

980,- Kč/1,5L na gril 125 cm  

 


