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version teintée dans la masse, avec gril 

à droite  

ganz durchgefärbte Version nach

803003430
2.583 

version teintée dans la masse, avec gril 

à gauche  

ganz durchgefärbte Version nach links

803003433
2.583 

Rozmìry / dimensions:

cm 169x88x237h

Váha /  kg 800 weight:

ZESÍLENÉ TOPENIŠTÌ dvojitou

stìnou z žáru odolného materiálu.

REINFORCE HEARTH

with double refractory wall.

OCELOVÝ SOPOUCH  s vysoce 

tepelnì odolným nátìrem. 

STEEL HOOD with high temperature 

resistant paint.

PRACOVNÍ PLOCHA z šedivého  

mramorového granulátu.

WORKTOP made of grey-coloured 

brushed effect marble granulate

BOÈNÍ PØIKLÁDÁNÍ zajiš�uje  

pøíjemnìjší grilování a peèení.

SIDE LOADING OF WOOD

makes cooking easier.

TOPENIŠTÌ Z BOÈNÍM HOØÁKEM 

umožòuje využít celou plochu 

ke grilování. Dodáváno s držákem 

polen - kolébka na døevo v topeništi. 

BRAZIER  leave the whole grill 
surface. Provided with  rewood holder.

GRILOVACÍ ROŠT z nerezové oceli,

76x40 cm s bakelitovými madly.

STAINLESS STEEL BIO GRILL 

76x40 cm with bakelite handles.

DODÁVKA VÈETNÌ SPECIÁLNÍHO  

Delivered with SPECIAL GLUE 

for assembly.

Povrchovì ošetøená pravá varianta

Rh mass-coloured version

Povrchovì ošetøená levá varianta

Lh mass-coloured version

Grilovací rošt z nerezové v ocelovém rámu 76x54 cm s døevìnými madly.
76x54 cm stainless steel grill with wooden handles.

893620220

Grilovací rošt z nerezové oceli LUX 76x43 cm s døevìnými madly.
76x43 cm LUX stainless steel grill with wooden handles.

893620150

Krbové náøadí, délka 64 cm (4 kusy).
64 cm cooking accessories (4-piece set).

893320200

Rožeò s elektrickým pohonem profesionál.
Professional electric spit.

893120050

Grilovací káme v ocelovém rámu 76 cm.
76 cm bioplatt to grill on stone. 

893400010

Vodu odpudivý pøípravek o ošetøení povrchu krbu.  
Water-repellent treatment.  

002830061

Krycí a ochranný pøehoz krbu (100x165x220cm).  
Protective cover for large bbqs (100x165x220cm).  

VARIANTY /  

161300011

VERSION OBJ. KÓD/CODE CENA / PRICE PØÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU /  OPTIONAL ACCESSORIES

LEPIDLA  pro montáž. 

FIREBOX HEARTS WITH SIDE

FAST-FIRE-BOX SYSTEM ash box 

with air circulation.

SYSTÉM ZLEPŠUJÍCÍ SPALOVÁNÍ 

popelník s pøívodem vzduchu. 


