Phantom™
P500-3

GRILY

A PŘÍSLUŠENSTVÍ

O NÁS

VÍTEJTE V NAPOLEONU®
Napoleon spojuje řemeslné umění s nejmodernější technologií. Vytváříme
produkty, okolo kterých se točí nejvýznamnější okamžiky našich životů.
Všechno to začalo v roce 1976 v Barrie v kanadském Ontariu. Wolfgang
Schroeter tehdy založil malý podnik na výrobu ocelových produktů a začal
produkovat zábradlí. V té době nikdo netušil, jak neuvěřitelná budoucnost
společnost Wolf Steel Ltd. čeká.
Dodnes jsme čistě rodinná společnost, ale vypracovali jsme se na největšího
soukromého výrobce grilů v Severní Americe a obdrželi jsme několik důle‑
žitých ocenění. Napoleon však nyní disponuje výrobním prostorem o rozloze
450 000 metrů čtverečních a více než 1500 spolupracovníky po celé Kanadě,
USA, Evropě a Číně. Zároveň spolupracujeme se sítí více než 4 000 nezávis‑
lých prodejců.
Naše společnost nadále trvale roste především díky závazku vyrábět kvalitní
produkty v kombinaci s čestným a spolehlivým servisem.

HLAVNÍ PRODUKTOVÉ ŘADY NAPOLEON®
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SIZZLE ZONE™
Grilování na dřevěném uhlí je tradiční způsob přípravy
masa s klasickým kouřovým aroma. To všichni známe,
ale pokud chcete skloubit tradiční grilování s pohodlím
moderní technologie, doporučujeme vyzkoušet SIZZLE
ZONE™ od Napoleon®.
Napoleon® SIZZLE ZONE™ je místo na grilu, kde jsou
infračervené hořáky, které dosahují v krátkém čase tep‑
loty až 800 °C.
Je proto ideální pro přípravu křupavých a šťavnatých stea‑
ků. Používá se na rychlé zatažení masa, přičemž vzniká
lahodné aroma, křupavá kůrka a šťavnaté masíčko uvnitř.

Roman Staša

Jan Ornstein (#OrnyFoodStyl)

Roman Staša býval donedávna amatérským kucha‑
řem, což se výrazně změnilo po jeho vítězství v soutěži
MasterChef Česko, kde nabral spoustu nových zkuše‑
ností. Nyní se vaření stalo jeho téměř každodenní životní
a pracovní náplní, grilování nevyjímaje.
„Grilování zbožňuju a plánuju jej zařadit i do mého pro‑
jektu Bez adresy, v rámci kterého mimo jiné jezdím
kuchtit k lidem domů. Grily Napoleon jsou skvělé k ce‑
loročnímu použití. Sám jsem měl možnost vyzkoušet je
i v zimě. S takovými grily se lehce stanete masterem ka‑
ždé zahradní akce. Těším se na každou grilovačku s tě‑
mito ‚master šéfy’ mezi grily!“

je profesionální kuchař a grillman srdcem i duší.
„Grilování miluji už od dětství a osobně jsem vyzkoušel
mnoho grilů s různými úspěchy. Grily značky Napoleon
používám tři roky a už je nikdy za jiné nevyměním“.
Na našem trhu je několik kvalitních značek grilů, ale
Napoleon je jen jeden, už třeba proto, že má jako jediný
na trhu „vychytávku“, v podobě infrahořáku, kterému se
říká Sizzle Zone. Sizzle zone je skvělý doplněk, díky ně‑
muž se i z vás stane rázem mistr grilu.
Uvažujete‑li o nákupu kvalitního grilu za příjemnou cenu,
pak s Napoleonem určitě nešlápnete vedle. Věřím, že se
vám s těmito grily bude grilovat náramně a vy si užije‑
te spoustu radosti při připravování luxusních pokrmů.
„Přeji vám mnoho dobrých jídel a bezva zábavy!“

3

INSPIRACE

Inspirace od Romana Staši
Sendvič se steakem
a hořčičnou majonézou

Plněné portobello žampiony se
salátem tabouleh a sýrem raclette

Doba přípravy: 30 min
Suroviny:
• 600 g vysokého roštěnce
• olivový olej
• 4 žemle (případně jiné pečivo)
• dvě hrsti rukoly
• cherry rajčátka

Doba přípravy: 30 minut
Suroviny na salát tabouleh:
• 4 houby portobello
• 4 plátky sýra raclette
• salát tabouleh:
• 5 lžic bulguru
• hrst petržele
• 10 cherry rajčat

Hořčičná majonéza:
• 3 lžíce domácí majonézy
• lžíce dijonské hořčice
• lžíce kyselých okurek
nakrájených nadrobno
• lžíce kaparů nakrájených
nadrobno
• pepř/sůl
• šťáva z poloviny citronu

Postup:
Vysoký roštěnec osolte, opepřete a nechte chvilku odpočinout aby získalo pokojovou teplotu. Doporučuji zatáhnout maso z obou stran na
Sizzle Zone a pak nechat v grilu dopéct při cca 130° C na požadovaný
stupeň propečení. Maso nechte chvilku „odpočinout“ a nafilírujte na
slabé plátky
Omáčku připravte smícháním majonézy s hořčicí a přidáním nadrobno
nakrájených kyselých okurek a kaparů, čerstvě umletého pepře a soli
a šťávy z půlky citronu.
Žemle (případně jiné pečivo) potřete hořčičnou majonézou. Na spodní
část naneste rukolou, pak přidejte filírované maso, dozdobte rajčaty,
kapari a citronovou trávou.
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•
•
•
•
•

1 cibule
10 snítek máty
olivový olej
sůl/pepř
citron

Postup:
Salát tabouleh:
Bulgur zvolna povařte ve vodě v poměru 1:3, tzn. na jeden díl bulguru
přidejte 3 díly vody. Vařte zvolna 12–15 minut (podle chuti a použití),
případnou přebytečnou vodu slijte.
Mezitím petržel, mátu, cherry rajčata a cibuli nakrájejte najemno.
Přidejte uvařený bulgur a šťávu z půlky citronu. Vše smíchejte dohromady.
Houby portobello:
Houby očistěte a umístěte otevřenou stranou dolů na gril. Po několika
minutách otočte a do kloboučku položte sýr Raclette a nechte zapéct.
Následně houby sundejte z grilu, naplňte salátem tabouleh, zakápněte
olivovým olejem a podávejte.

Inspirace od Jana Ornsteina
Steak z hovězí svíčkové na baby
mrkvičkách a řepném tvarohu

Kuřecí supreme
a svěží salát s melounem

Suroviny:
• steak z hovězí svíčkové
• klíčky z řeřichy
• baby mrkvičky
• granátové jablko
• máslo/olej

Suroviny:
• kuřecí prso supreme
• sůl/pepř
• olivový olej
• citronová šťáva
• granulovaný česnek
• čerstvý tymián

Suroviny na řepný tvaroh:
• tvaroh
• řepa/limetka
• sůl/pepř/cukr

Postup:
Maso si maličko potřeme olejem a dáme na sizzle zone zatáhnout.
Zatažené maso dáme dopéct do grilu na 140 stupňů (doba dopékání
záleží na velikosti masa a stupni požadované úpravy).
Než se nám maso propeče, připravíme si wok pánev, kde si rozehřejeme olej s máslem a přidáme baby mrkev – restujeme do změknutí.
Poté mrkev zasypeme trochou cukru, osolíme, opepříme a necháme
zkaramelizovat. Dále zalijeme šťávou z granátového jablka. Po vypaření
tekutiny sundáme z plotny a vmícháme máslo.
Na řepný tvaroh rozmixujeme řepu s tvarohem, přidáme sůl, pepř a zastříkneme šťávou z limetky. (Pokud by byl tvaroh příliš hustý, můžeme
ho zředit šťávou z řepy).
Maso vyndáme a necháme odpočinout. Okořeníme ho, ozdobíme klíčky
z řeřichy a můžeme servírovat.

Suroviny na salát:
• vodní meloun
• feta sýr
• máta
• baby špenát
• olivový olej
• sůl/pepř

Postup:
Kuřecí prso supreme je v profesionálním vaření kuřecí prso s kostí
a kůží. Prso si osolíme, opepříme, posypeme granulovaným česnekem
a potřeme citronem s olivovým olejem a dáme grilovat. Prso zprudka
zatáhneme a pak ho dogrilujeme na menším plameni a teplotě. Než
se maso ugriluje připravíme si salát.
Vychlazený meloun nakrájíme na kostičky, stejně jako feta sýr, osolíme,
opepříme, přidáme olivový olej, nasekanou mátu a zlehka vmícháme
baby špenát.
Salát naservírujeme na talíř a přidáme kuřecí maso, buď vcelku nebo
nafilírované…

5

NOVINKA
Phantom™ TravelQ™
(PRO285X-PPH-RC)

• obzvláště kompaktní design
a jednoduché skládání
• 2 nerezové hořáky/ukazatel teploty
ACCU‑PROBE™
• odolné počasí, vysoké víko z litého
hliníku, schopné pojmout větší
kusy masa
• rošty z nerezové oceli WAVE
• ergonomická rukojeť
Cool Touch pro snadné zvedání
• travel TQ Phantom namontovaný
na černém skládacím vozíku
s černými koly
• postavení a ovládání
lze bez potíží pouze jednou rukou
• stabilní háčky
pro zavěšení příslušenství
• víko a podstavec
v moderní matné černé

Doporučená prodejní cena:
11 990 Kč/453 €

Phantom™ RSE 425
(RSE425RSIBPPH)

• SIZZLE ZONE™ infračervená zóna
pro dokonalý steak
• rošty z nerezové oceli WAVE
• ukazatel teploty ACCU‑PROBE™
• hlavní hořáky z nerezové oceli
každý o výkonu 4,75 kW
• zadní grilovací hořák
• odolná grilovací komora
vyrobena z hliníkové slitiny
• boční polička na koření
• podsvícené ovládací prvky
• dvouúrovňový rozvod žáru
z nerezové oceli
• systém zapalování JETFIRE™
• extra vysoké víko/osvětlení
ovládacích knoflíků
• velké boční police
(jedna pevná, jedna skládací)
• otvírák na lahve
• matně černé dveře,
víko a boční poličky
• včetně multifunkčního
regeneračního roštu

Doporučená prodejní cena:
39 990 Kč/1499 €
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DÁREšpKíz
Otočnýorem
s mot

Phantom™ P500
(P500RSIBPMK)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIZZLE ZONE™ infračervená zóna pro dokonalý steak
4 velké, odolné nerezové trubkové hořáky (každý 4 kW)
prostorově úsporné horní víko LIFT EASE
lité nerezové grilovací rošty WAVE™
matně černé boční police
podsvícené ovládací prvky
matně černý ovládací panel se systém zapalování JETFIRE™
velká odkapávací mísa přístupná zepředu
uzamykatelná kolečka EASY ROLL
ukazatel teploty ACCU‑PROBE™
včetně multifunkčního regeneračního roštu
rozměry 169 × 67 × 121 cm I hmotnost 105 kg

Doporučená prodejní cena:
69 990 Kč/2 649 €

PHANTOM™ – VLASTNOSTI

Zcela matný
černý povrch

Multifunkční ohřívací
rošt (425/500)

Lité nerezové grilovací
rošty WAVE™

Systém zapalování
JETFIRE™
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PB/zemní plyn

PB/zemní plyn

PRESTIGE
PRO™ 500

Doporučená prodejní cena:
od 83 990 Kč/3 199 €
(PRO500RSIBPSS-3-RC/NSS-3-CE)

PRESTIGE
PRO™ 665

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

výkon 25,7 kW | 4 nerezové hořáky
SIZZLE ZONE™ infračervená zóna pro dokonalý steak
infračervený zadní hořák pro otočný rošt
grilovací plocha 71 × 46 cm
grilovací komora a spodní skříňka s vnitřním osvětlením
WAVE™ nerezové rošty
vícebarevné podsvícení ovladačů
pohybový senzor
rozměry 169 × 67 × 132 cm | hmotnost 115 kg

Doporučená prodejní cena:
od 114 990 Kč/4 499 €
(PRO665RSIBPSS-3-RC/NSS-3-CE)
výkon 31 kW | 5 nerezových hořáků
SIZZLE ZONE™ infračervená zóna pro dokonalý steak
infračervený zadní hořák pro otočný rošt
udící box se samostatným hořákem
grilovací plocha 71 × 46 cm
grilovací komora a spodní skříňka s vnitřním osvětlením
WAVE™ nerezové rošty
vícebarevné podsvícení ovladačů – pohybový senzor
rozměry 169 × 67 × 132 cm | hmotnost 115 kg

Doporučená prodejní cena:
169 990 Kč/6 299 €

PRESTIGE PRO™ 825
(PRO825RSBIPSS-3-RC)

• výkon 38,6 kW | 4 nerezové hořáky
• SIZZLE ZONE™ dva infračervené hořáky
v samostatné grilovací komoře
• zadní infračervený hořák pro otočný rošt
• výkoný boční hořák na Wok nebo pánev
• udící box se samostatným hořákem
• grilovací plocha 72 × 46 cm + 47 × 46 cm
• grilovací komora a spodní skříňka
s vnitřním osvětlením
• WAVE™ nerezové grilovací rošty
• vícebarevné podsvícení ovladačů – pohybový senzor
• rozměry 239 × 65 × 131 cm | hmotnost 205 kg

PRESTIGE PRO™ – VLASTNOSTI
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Pohybový senzor
pro večerní osvětlení

Infračervený zadní hořák
pro otočný rošt

SIZZLE ZONE™ infračervená
zóna pro dokonalý steak

Více barevné podsvícení
ovládacích prvků

K
DtoÁčnRýE
špíz

K
DtoÁčnRýE
špíz

o
rem
s moto

ROGUE® SE 425 ČERNÝ
(RSE425RSIBPK)
•
•
•
•
•
•
•

Doporučená prodejní cena:
36 990 Kč/1 399 €

výkon 23,75 kW | 3 nerezové hořáky
SIZZLE ZONE™ infračervená zóna pro dokonalý steak
zadní infra hořák
včetně otočné rotiserie s motorem
grilovací plocha 60 × 45 cm
WAVE™ nerezové grilovací rošty
rozměry 130 × 64 × 123 cm | hmotnost 67 kg

o
rem
s moto

ROGUE® SE 425
(RSE425RSIBPSS)
•
•
•
•
•
•
•

výkon 23,75 kW | 3 nerezové hořáky
SIZZLE ZONE™ infračervená zóna pro dokonalý steak
zadní infra hořák
včetně otočné rotiserie s motorem
grilovací plocha 60 × 45 cm
WAVE™ nerezové grilovací rošty
rozměry 130 × 64 × 123 cm | hmotnost 67 kg

K
DtoÁčnRýE
špíz

K
DtoÁčnRýE
špíz

o
rem
s moto

ROGUE® SE 525
RSIBPSS

Doporučená prodejní cena:
44 990 Kč/1 699 €

(RSE525RSIBPSS)
•
•
•
•
•
•
•

Doporučená prodejní cena:
38 990 Kč/1 469 €

o
rem
s moto

ROGUE® SE 625
RSIBPSS

Doporučená prodejní cena:
52 990 Kč/1 999 €

(RSE625RSIBPSS)

výkon 26,1 kW | 4 nerezové hořáky
SIZZLE ZONE™ infračervená zóna pro dokonalý steak
zadní infra hořák
včetně otočné rotiserie s motorem
grilovací plocha 74 × 45 cm
WAVE™ nerezové grilovací rošty
rozměry 144 × 64 × 123 cm | hmotnost 79 kg

•
•
•
•
•
•
•

výkon 30,25 kW | 5 nerezových hořáků
SIZZLE ZONE™ infračervená zóna pro dokonalý steak
zadní infra hořák
včetně otočné rotiserie s motorem
grilovací plocha 90 × 45 cm
WAVE™ nerezové grilovací rošty
rozměry 168 × 64 × 123 cm | hmotnost 90 kg

ROGUE® SE – VLASTNOSTI

Podsvícené
ovládací prvky

SIZZLE ZONE™ infračervená
zóna pro dokonalý steak

Zadní infra hořák
pro otočný rošt
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REK
DÁ
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lovací

REK
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lovací

Gri

ROGUE® XT 425 ČERNÝ

Doporučená prodejní cena:
26 990 Kč/1 039 €

(RXT425SIBPK)
•
•
•
•
•

Gri

Doporučená prodejní cena:
28 990 Kč/1 099 €

ROGUE® XT 425
(RXT425SIBPSS)

výkon 17,25 kW | 3 nerezové hořáky
SIZZLE ZONE™ infračervená zóna pro dokonalý steak
grilovací plocha 60 × 45 cm
WAVE™ porcelánem smaltované litinové rošty
rozměry 130 × 64 × 123 cm | hmotnost 64 kg

•
•
•
•
•

výkon 17,25 kW | 3 nerezové hořáky
SIZZLE ZONE™ infračervená zóna pro dokonalý steak
grilovací plocha 60 × 45 cm
WAVE™ porcelánem smaltované litinové rošty
rozměry 130 × 64 × 123 cm | hmotnost 64 kg

K
RE
DÁ
tál
í
c
a
lov
Gri

Doporučená prodejní cena:
34 990 Kč/1 319 €

ROGUE® XT 525
(RXT525SIBPSS)
•
•
•
•
•

výkon 19,6 kW | 4 nerezové hořáky
SIZZLE ZONE™ infračervená zóna pro dokonalý steak
grilovací plocha 74 × 45 cm
WAVE™ porcelánem smaltované litinové rošty
rozměry 144 × 64 × 123 cm| hmotnost 76 kg

ROGUE® XT – VLASTNOSTI
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Vysoké víko a větší
boční police

Systém rozvodu tepla
z nerezové oceli

SIZZLE ZONE™ 800 °C
infračervená zapékací zóna

10 YEAR

> 22.2 kW | 5 Burners
LE485RSIB

Ceramic infrared rear rotisserie burner
Doporučená prodejní cena:
14 990 Kč/549 €

Integrated interior lights

Doporučená prodejní cena:
17 990 Kč/679 €

LEGEND 325

(LD325SBPSS)
Porcelainized cast iron
• inovativní řada Legend
cooking
grids
•WAVE
výkon až
10,6 kW
| 2 nerezové hořáky

ROGUE® 365

™

(R365SBPK)
•
•
•
•
•

výkon 10,5 kW | 2 nerezové hořáky
postranní hořák 3 kW
grilovací plocha 51 × 45 cm
WAVE™ porcelánem smaltované litinové rošty
rozměry 121 × 64 × 121 cm | hmotnost 57 kg

•
•
•
•
•
•

1 boční hořák o průměru 20 cm
grilovací plocha 46 × 43 cm
litinová grilovací vlnitý rošt | nerez dveře
sklopitelné boční stolky | systém zapalování JET FIRE™
4 zamykatelná kolečka
rozměry 115 × 57 × 114 cm | hmotnost 50 kg

Infrared SIZZLE ZONE
grill and side burner
10 YEAR

LE3 SERIES

™

i-GLOW
backlit technology
™

> 22.2 kW | 5 Burners
LE485RSIB

Available as a natural gas
or propane unit
Ceramic infrared rear rotisserie burner
(Stainless steel)

LE485RSIB

Doporučená prodejní cena:
19 990 Kč/779 €
Integrated interior lights

Doporučená prodejní cena:
22 990 Kč/869 €

LEGEND 410

ROGUE® 425

(R425SBPK-1-RC)

™

výkon14,25 kW | 3 nerezové hořáky
postranní hořák 3 kW
grilovací plocha 60 × 45 cm
WAVE™ porcelánem smaltované grilovací rošty
rozměry 130 × 64 × 121 cm | hmotnost 64 kg

•
•
•
•
•
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grilovací plocha 59 × 43 cm
litinový grilovací rošt | nerez dveře
boční sklopitelné stolky | systém zapalování JET FIRE™
4 zamykatelná kolečka
rozměry 128 × 57 × 114 cm | hmotnost 60 kg

ROGUE® – VLASTNOSTI
Infrared SIZZLE ZONE

™

grill and side burner
i-GLOW
backlit technology
™

Available as a natural gas
or propane unit
(Stainless steel)
Sklápěcí boční stolky
LE485RSIB

•
•
•
•
•

(LD410SBPSS)
•Porcelainized
výkon až 14,2cast
kW |iron
3 nerezové hořáky
•WAVE
1 bočnícooking
hořák o grids
průměru 20 cm

JETFIRE™
zapalovací systém

CURRENT PRODUC

ane unit

LE3 SERIES

CURRENT PRODUCT

ane unit

& LEGEND

Postranní vařič
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PŘENOSNÉ GRILY

Travel TQ™ 285X
(TQ258X)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výkon 4,1 kW | 2 nerezové hořáky
grilovací plocha 54 × 37 cm
grilovací vana a víko z hliníkové slitiny
WAVE™ porcelánem smaltovaný
grilovací rošt
extra vysoké víko, pro grilování
velkých kusů masa
skládací a velmi stabilní vozík
pro jednoduchou manipulaci
ACCU–PROBE™ teploměr
rozměry 112 × 51 × 101 cm
hmotnost 29 kg
připojení na kartuši

Doporučená prodejní cena:
10 990 Kč/415 €

Travel Q™ – VLASTNOSTI
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JETFIRE™
zapalovací systém

Udící trubice (67011)
vhodné příslušenství

2 samostatně regulovatelné
nerezové hořáky

elektrický gril

Travel Q™ PRO285

Travel Q™ PRO285E

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

(PRO285-BK)

výkon 4,1 kW
2 nerezové hořáky
grilovací plocha 54 × 37 cm
grilovací vana a víko z hliníkové slitiny
WAVE™ porcelánem smaltovaný litinový rošt
extra vysoké víko, pro grilování velkých kusů masa
ACCU–PROBE™ teploměr
rozměry 74 × 47 × 38 cm
hmotnost 18 kg
připojení na PB lahev

Doporučená prodejní cena: 9 990 Kč/379 €

(PRO285E-BK)

É
RYCHL Í
T
Á
Ř
NAH

příkon 2,2 kW
grilovací plocha 54 × 37 cm
grilovací vana a víko z hliníkové slitiny
ultra kompaktní design pro snadné ovládání
WAVE™ porcelánem smaltovaný litinový rošt
extra vysoké výkon pro grilování velkých kusů masa
vyjímatelná topná spirála a dvojitá vana
pro jednoduché čištění
• ACCU–PROBE™ teploměr
• rozměry 74 × 47 × 38 cm | hmotnost 18 kg

Doporučená prodejní cena: 9 990 Kč/379 €

Travel TQ™ 285
(TQ285-BK)

• stabilní vozík je k dispozici na přání
• stabilní konstrukce pro grily řady Travel Q PRO

•
•
•
•
•
•
•
•

Doporučená prodejní cena: 4 390 Kč/169 €

Doporučená prodejní cena: 9 990 Kč/379 €

Travel Q™
PRO285–STAND

výkon 4,1 kW | 2 nerezové hořáky
grilovací plocha 54 × 37 cm
grilovací vana a víko z hliníkové slitiny
WAVE™ porcelánem smaltovaný litinový rošt
extra vysoké víko, pro grilování velkých kusů masa
ACCU–PROBE™ teploměr
rozměry 74 × 47 × 38 cm | hmotnost 18 kg
připojení na kartuši 460 g

Travel Q™ PRO285X
(PRO285X-BK)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výkon 4,1 kW | 2 nerezové hořáky
grilovací plocha 54 × 37 cm
grilovací vana a víko z hliníkové slitiny
WAVE™ porcelánem smaltovaný grilovací rošt
extra vysoké víko, pro grilování velkých kusů masa
skládací a velmi stabilní vozík pro jednoduchou manipulaci
ACCU–PROBE™ teploměr
rozměry 112 × 51 × 101 cm | hmotnost 29 kg
připojení na pb lahev

Doporučená prodejní cena: 10 990 Kč/415 €
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VESTAVNÉ GRILY

IM–UDC
Univerzální skříň
s dveřmi
61 × 61 × 89 cm

13 990 Kč/539 €

IM–WDC
Zásuvka multi s držákem
kuchyňských utěrek/
odpadkový koš
61 × 61 × 89 cm

19 990 Kč/779 €

IM–UGC 825
Skříň pod gril
140 × 61 × 95 cm

IM–UTC
Skříň na PB lahev
61 × 61 × 89 cm

IM–3DC
Trojzásuvka
61 × 61 × 89 cm

21 990–39 990 Kč

25 990 Kč/999 €

19 990 Kč/779 €

849–1 549 €

Vestavný gril Bipro 825
(BIPRO825RBIPSS)
•
•
•
•
•

výkon 33,3 kW
9 hořáků (5× hlavní, 1× zadní, 1× udící, 2× sizzle
grilovací plocha 72 × 46 cm + 47 × 46 cm
rozměry 133 × 52,4 × 22,5 cm
hmotnost 105 kg

Doporučená prodejní cena:
149 990 Kč/5 290 €
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Vestavný gril Bilex 485

Vestavný gril Bilex 605

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

(BILEX485RBPSS)

(BILEX605RBIPSS)

výkon 18,4 kW
5 hořáků (4× hlavní 1× zadní)
grilovací plocha 68 × 46 cm
celkové rozměry 75,5 × 54,5 19 cm
hmotnost 45 kg

Doporučená prodejní cena:
35 990 Kč/1 399 €

výkon 23,2 kW
5 hořáků (3× hlavní, 1× sizzle, 1× zadní)
grilovací plocha 85 × 46 cm
celkové rozměry 93 × 54,5 × 19 cm
hmotnost 58 kg

Doporučená prodejní cena:
51 990 Kč/1 999 €

PB/zemní plyn

PB/zemní plyn

Vestavný gril Bipro 500

Vestavný gril Bipro 665

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

(BIPRO500RBPSS/RBNSS)
výkon 21,7 kW
5 hořáků (4× hlavní, 1× zadní)
grilovací plocha 71 × 46 cm
možné také na zemní plyn
rozměry 78 × 52,4 × 22,5 cm
hmotnost 54,5 kg

Doporučená prodejní cena:
od 74 990 Kč/2 799 €

(BIPRO665RBPSS/RBNSS)

výkon 27 kW
7 hořáků (5× hlavní, 1× zadní a 1× udící)
grilovací plocha 94 × 46 cm
možné také na zemní plyn
rozměry 96,5 × 52,4 × 22,5 cm
hmotnost 86 kg

Sada infračerveného
hořáku
• pro Bipro 665 (N370–0729)
• pro Bipro 500 (N370-0775-CE)

Doporučená prodejní cena:
5 990 Kč/219 €

Doporučená prodejní cena:
od 95 990 Kč/3 699 €

Vestavný boční hořák
(N370–0504)

• výkon 2,3 kW
• rozměry 33 × 42 × 11,5 cm

Doporučená prodejní cena:
8 990 Kč/339 €

Sada rožeň Heavy Duty

Sada rožeň Commercial

• nerez pro řady 485/500 (69212)

• nerez pro řadu 605 (69632)

Doporučená prodejní cena:
4 290 Kč/169 €

Doporučená prodejní cena:
5 390 Kč/205 €
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ES

10 YEAR

Kotlový gril
PRO22K–CART

Ceramic infrared rear rotisserie burner

• grilovací plocha Ø 57 cm
• porcelánem smaltovaný poklop a kotel
• výškově nastavitelný porcelánem
smaltovaný litinový rošt
• 2 ks košíků na uhlí pro nepřímé grilování
• odklápěcí víko pro bezpečnou
a pohodlnou manipulaci
• skládací boční police z nerezové oceli
• ACCU–PROBE™ teploměr v poklopu
• rozměry 114 × 73 × 106 cm | hmotnost 43 kg

Integrated interior lights

Doporučená prodejní cena:
12 490 Kč/469 €

Porcelainized cast iron
WAVE cooking grids
™

Doporučená prodejní cena:
5 990 Kč/229 €

Kotlový gril
NK22K–LEG
•
•
•
•
•
•
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™

Kotlový gril
i-GLOWPRO22K–LEG
™

grilovací plocha Ø 57 cm
porcelánem smaltovaný poklop a kotel
odklopný trojmo chromovaný rošt
odnímatelný velký popelník s větracím systémem
ACCU–PROBE™ teploměr v poklopu
rozměry 59 × 59 × 103 cm | hmotnost 26 kg

• grilovací plocha Ø 57 cm

backlit technology
• porcelánem smaltovaný poklop a kotel
•
•
•
•

výškově nastavitelný porcelánem smaltovaný litinový rošt
odklápěcí víko pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci
ACCU–PROBE™ teploměr v poklopu
rozměry 72 × 59 × 103 cm | hmotnost 30 kg

Available as a natural gas
or propane
unit
GRILY NA DŘEVĚNÉ UHLÍ
– VLASTNOSTI
(Stainless steel)

Odklopné víko

Porcelánem, smaltovaný
odklopný litinový rošt

ACCU–PROBE™
teploměr v poklopu

Palivový rošt
s difuzérem

CURRENT PRODUCT

Infrared
SIZZLE ZONE
Doporučená prodejní cena:
8 990 Kč/
349 €side burner
grill
and

propan butan

propan butan

Prestige Phantom P500

Prestige 500 PB

Prestige 500 ZP

Prestige 665 PB

Prestige 665 ZP

Prestige 825 PB

Vestavný gril Bipro 500

Vestavný gril Bipro 500

Vestavný gril Bipro 665

Vestavný gril Bipro 665

Vestavný gril Bipro 825

Vestavný gril Bilex 485

Vestavný gril Bilex 605

Cestovní plynový gril

Cestovní gril se skl. konstrukcí

Cestovní gril na kartuši

Cestovní gril se skl. konstrukcí

Cestovní gril elektrický

Rogue 365

Rogue 425

Rogue XT 425 černý

Rogue 525 XT nerezový

Rogue XT 425 nerezový

Rogue SE 425 nerezový

Rogue SE 425 černý

Rogue SE 525 nerezový

Rogue SE 625 nerezový

P500RSIBPMK

Pro 500 RSIBPSS

Pro 500 RSIBNSS

Pro 665 RSIBPSS

Pro 665 RSIBNSS

Pro 825 RSBIPSS

Bipro 500 RBPSS

Bipro 500 RBNSS

Bipro 665 RBPSS

Bipro 665 RBNSS

Bipro 825 RBPSS

BILEX485RBPSS

BILEX605RBIPSS

PRO285–BK–RC

PRO285X–BK–RC

TQ285–BK–1–RC

TQ285X–BK–1–RC

PRO285E–BK–CE

R365SBPK

R425SBPK

RXT425SIBPK

RXT525SIBPSS

RXT425SIBPSS

RSE425RSIBPSS

RSE425RSIBPK

RSE525RSIBPSS

RSE625RSIBPSS

LD325SBPSS–1–RC Gril Legend dva hořáky

dřevěné uhlí/brikety

Gril Charcoal – Legs

Gril Charcoal – SS Ring–Legs

Gril Charcoal – Cart

NK22K–LEG–2

PRO22K–LEG–2

PRO22K–CART–2

dřevěné uhlí/brikety

dřevěné uhlí/brikety

propan butan

LD410SBPSS–1–RC Gril Legend tři hořáky

propan butan

propan butan

propan butan

propan butan

propan butan

propan butan

propan butan

propan butan

220 V elektřina

kartuše pb

kartuše pb

propan butan

propan butan

propan butan

propan butan

propan butan

zemní plyn

propan butan

zemní plyn

propan butan

propan butan

zemní plyn

propan butan

zemní plyn

propan butan

propan butan

propan butan

Rogue SE 425 PHANTOM

RSE425RSIBPPH

propan butan

Palivo

Phantom TravelQ PRO285X

Název

PRO285X‑PPH

Číslo grilu

3+1

2+1

5+1

4+1

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

2+1

1

2

2

2

2

4+1

4+1

6+3

5+2

5+2

4+1

4+1

6+4

5+3

5+3

4+2

4+2

4+1

3+1

2

Počet
hořáků

Ø 57

Ø 57

Ø 57

59 × 43

46 × 43

90 × 45

73 × 45

60 × 45

60 × 45

60 × 45

60 × 45

60 × 45

60 × 45

51 × 45

54 × 37

54 × 37

54 × 37

54 × 37

54 × 37

85 × 46

68 × 46

72 × 46 + 47 × 46

94 × 46

94 × 46

71 × 46

71 × 46

72 × 46 + 47 × 46

94 × 46

94 × 46

71 × 46

71 × 46

71 × 46

60 × 45

54 × 37

Rozměr roštu
v cm

wave nerez Ø 9,5 mm

wave nerez Ø 9,5 mm

wave nerez Ø 9,5 mm

wave nerez Ø 9,5 mm

wave nerez Ø 9,5 mm

wave nerez Ø 9,5 mm

wave nerez Ø 9,5 mm

wave litý nerezový rošt

wave nerez

wave porcelánem smalt. litina

Rošt

114 × 73 × 106

72 × 59 × 103

59 × 59 × 103

128 × 57 × 115

115 × 57 × 115

168 × 64 × 121

144 × 64 × 121

130 × 64 × 121

130 × 64 × 121

130 × 64 × 121

130 × 64 × 121

130 × 64 × 121

130 × 64 × 121

121 × 64 × 121

74 × 47 × 38

112 × 51 × 101

74 × 47 × 38

112 × 51 × 101

74 × 47 × 38

93 × 54,5 × 19

75,5 × 54,5 × 19

porcelánem smalt. litinový rošt

porcelánem smalt. litinový rošt

trojmo chromovaný

wave porcelánem smalt. litina

wave porcelánem smalt. litina

wave nerez

wave nerez

wave nerez

wave nerez

wave porcelánem smalt. litina

wave porcelánem smalt. litina

wave porcelánem smalt. litina

wave porcelánem smalt. litina

wave porcelánem smalt. litina

wave porcelánem smalt. litina

wave porcelánem smalt. litina

wave porcelánem smalt. litina

wave porcelánem smalt. litina

wave porcelánem smalt. litina

wave nerez Ø 7,9 mm

wave nerez Ø 7,9 mm

133 × 52,4 × 22,5 wave nerez Ø 9,5 mm

96,5 × 52,4 × 22,5 wave nerez Ø 9,5 mm

96,5 × 52,4 × 22,5 wave nerez Ø 9,5 mm

78 × 52,4 × 22,5

78 × 52,4 × 22,5

239 × 67 × 132

195 × 67 × 132

195 × 67 × 132

169 × 67 × 133

169 × 67 × 132

169 × 67 × 132

130 × 64 × 121

112 × 51 × 101

šířka/hloubka/výška

Rozměr grilu
v cm

nerezový

nerezový

el. spirála

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

nerezový

14,2 kW

10,6 kW

nerezový

nerezový

30,25 kW nerezový

26,1 kW

23,75 kW nerezový

23,75 kW nerezový

17,25 kW nerezový

17,25 kW nerezový

17,25 kW nerezový

17,25 kW nerezový

13,5 kW

2,2 kW

4,1 kW

4,1 kW

4,1 kW

4,1 kW

24,5 kW

18,4 kW

33,3 kW

27 kW

27 kW

21,7 kW

21,7 kW

38,6 kW

31 kW

31 kW

25,7 kW

25,7 kW

25,7 kW

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

43 kg

30 kg

15 kg

60 kg

50 kg

90 kg

79 kg

67 kg

67 kg

64 kg

64 kg

64 kg

64 kg

60 kg

18 kg

29 kg

18 kg

29 kg

18 kg

58 kg

45 kg

105 kg

86 kg

86 kg

54,5 kg

54,5 kg

205 kg

150 kg

150 kg

115 kg

115 kg

105 kg

67 kg

29 kg

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Materiál Odkládací Hmotnost Boční Sizzle
hořáku plocha
hořák zone

23,75 kW nerezový

4,1 kW

Výkon

Záruka

453 € 10 LET

Cena
€

869 € 15 LET

679 € 15 LET

379 € 10 LET

415 € 10 LET

379 € 10 LET

415 € 10 LET

379 € 10 LET

12490 Kč

8990 Kč

5990 Kč

19 990 Kč

14 990 Kč

52 990 Kč

469 € 10 LET

349 € 10 LET

229 € 10 LET

779 € 10 LET

549 € 10 LET

1999 € 15 LET

44 990 Kč 1 699 € 15 LET

36 990 Kč 1 399 € 15 LET

38 990 Kč 1 469 € 15 LET

28 990 Kč 1 099 € 15 LET

34 990 Kč 1 319 € 15 LET

26 990 Kč 1 039 € 15 LET

22 990 Kč

17 990 Kč

9 990 Kč

10 990 Kč

9990 Kč

10 990 Kč

9990 Kč

51 990 Kč 1 999 € LIFE TIME

35 990 Kč 1 399 € LIFE TIME

149 900 Kč 5 290 € LIFE TIME

99 990 Kč 3 799 € LIFE TIME

95 990 Kč 3 699 € LIFE TIME

77 990 Kč 2 899 € LIFE TIME

74 990 Kč 2 799 € LIFE TIME

169 990 Kč 6 299 € LIFE TIME

119 900 Kč 4 590 € LIFE TIME

114 990 Kč 4 499 € LIFE TIME

87 990 Kč 3 349 € LIFE TIME

83 990 Kč 3 199 € LIFE TIME

69 990 Kč 2 649 € LIFE TIME

39 990 Kč 1 499 € 15 LET

11 990 Kč

Cena
Kč

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Teploměr

PARAMETRY
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
NOVINKA

NOVINKA

Litinová pánev 24 cm (56053)

999 Kč/37 €

Litinová zapékací pánev 10 cm
(56054)

349 Kč/13 €

899 Kč/34 €

Litinový hrnec (Dutch Oven) 6 l
(56052)

1 990 Kč/75 €

NOVINKA

NOVINKA

Litinová pánev na omáčku
s poklicí 18 cm (56051)

NOVINKA

Litinový lis na maso
(56056)

399 Kč/15 €

Litinová pánev s odnímatelnou
rukojetí a podložkou (56008)

1 090 Kč/40 €

Pánev litinová s odnímatelnou
rukojetí (56003)

799 Kč/29 €

Wok pánev nerez
(70028)


1 990 Kč/79 €

Pánev na zeleninu
(56027)


Pekáč nerez PRO
(70023)


1 390 Kč/54 €

NOVINKA

Multifunkční regenerační rošt
pro Rogue 425–625 (71501)

2690 Kč/99 €
NOVINKA

Silikonová podložka
pod litinové nádobí (70122)

599 Kč/23 €

849 Kč/32 €

NOVINKA

Nerezový pekáč
s bambusovým prkénkem 40 × 31 × 8 cm (56033)
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1 690 Kč/63 €

Deska grilovací litinová Plancha
(56090)

3 390 Kč/129 €

Hliníkové misky
(62007/8)


od 129 Kč/5 €

NOVINKA

Keramická grilovací pánev
43 × 25 × 5 cm (70150)

1 990 Kč/75 €

NOVINKA

Rotiserie
Travel TQ, PRO

Rotiserie
pro kotlové grily

Keramický pekáč s poklicí
42 × 23 × 7 cm (70151)

2 190 Kč/82 €

Rotiserie

Stojan na kuře – nerez
(56024)

999 Kč/39 €

Stojan na žebírka PRO
(70009)

1 790 Kč/69 €

Regenerační rošt
pro gril PRO 285 (71286)

1 290 Kč/49 €

Vidlice na špízy
(70015)


Heavy Duty pro grily 485/500
Komerční pro grily 485/500
Komerční pro grily 600/605/730
Pro grily Legend 325/410/485
Komerční pro gril Prestige 825
Komerční pro gril Prestige 665
Pro kotlové grily
Pro Travel TQ, PRO

(69212)
(69232)
(69332)
(69412)
(69532)
(69632)
(69222)
(69282)

4 290 Kč /169 €
5 290 Kč /199 €
5 290 Kč /199 €
3 990 Kč /155 €
5 490 Kč /209 €
5 390 Kč /205 €
4 490 Kč /169 €
3 990 Kč /150 €

699 Kč/27 €

Obaly na grily
Pizza kámen Travel
(70000)

690 Kč/27 €

Pizza kámen, obdélník, rozměry:
51 × 34 cm (70008)

1 390 Kč/54 €

Pizza kámen s kolečkem (70001)

1 390 Kč/54 €

Štětec silikonový PRO s nerez
držákem 30 cm (55005)

399 Kč/15 €

Rogue 365 (rozložené police)
PRO 825
PRO 665
PRO 500
PRO 665 BUILT–IN
Travel TQ a PRO
TQ a PRO
LD 325
Legend/Triumf 410
Rogue 425 (zvednuté police)
LEX 485 Series
PRO/PRESTIGE 500 vestavný
Rogue 525
Prestige 825
Prestige PRO 825 vestavný
Uhelný gril LEG/CART
Uhelný gril LEG
BILEX 605
Grily řady 485

(61365)
(61825)
(61665)
(61500)
(61666)
(61288)
(61286)
(61326)
(61410)
(61427)
(61485)
(61501)
(61527)
(61825)
(61826)
(61911)
(61910)
(61606)
(61486)

2 390 Kč / 95 €
3 490 Kč /139 €
2 590 Kč / 99 €
2 490 Kč / 99 €
1 490 Kč / 59 €
1 790 Kč / 69 €
1 290 Kč / 49 €
1 749 Kč / 65 €
1 990 Kč / 79 €
2 290 Kč / 85 €
2 490 Kč / 99 €
1 390 Kč / 54 €
2 490 Kč / 99 €
3 490 Kč /139 €
1 890 Kč / 75 €
1 790 Kč / 69 €
1 090 Kč / 39 €
1 390 Kč / 54 €
1 390 Kč / 54 €
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
NOVINKA

Nůž Santoku 32 cm (55212)

1 399 Kč/52 €

NOVINKA

Bambusové prkénko
27 × 37 cm (70113)

799 Kč/30 €

NOVINKA

Vykosťovací nůž (55215)

599 Kč/22 €

Prkénko s miskami PRO
(70012)

1 690 Kč/65 €

NOVINKA

Servírovací prkénko s miskami
na omáčku (70112)

1990 Kč/75 €

Prkénko grilovací javor/cedr
(67035/67034)

299 Kč/13 €

Krájecí prkénko
s porcovacím nožem (70039)

1 990 Kč/75 €

Udící prkénko
s otvorem na víno (67037)

399 Kč/15 €

Náčiní pro planchu
(70081)

749 Kč/28 €

Grilovací náčiní
(70034)


Kleště
(55019)


Multifunkční trhač masa
(70043)

429 Kč/17 €

NOVINKA

Filetovací nůž (55213)

849 Kč/32 €

NOVINKA

Nůž šéfkuchaře 34 cm (55211)

1 299 Kč/49 €

1 190 Kč/45 €

NOVINKA

Kožené pouzdro na nože (mapa) (55216)
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1 099 Kč/42 €

849 Kč/33 €

Sada nářadí 2dílná
(70032)


570 Kč/27 €

Sada nářadí 3dílná
(70035)


899 Kč/34 €

Kleště nerez 16“
(55015)


499 Kč/19 €

Nůžky porcovací profesionální
(55077)

799 Kč/32 €

Ozdobný kráječ na brambory
(70120)

299 Kč/11 €

Solný Himalaya kámen
s nerez miskou
(70045) 
2 290 Kč/89 €

Vložka na dřevěné uhlí do
plynových grilů
(67732) 
1 390 Kč/54 €

Udící box
(67013)


BBQ startovací sada
(67020)

799 Kč/29 €

Nádoby na dřevěné uhlí
(67400)

799 Kč/29 €

Startér na dřevěné uhlí triangl
(67801)

549 Kč/20 €

Udící lupínky více druhů
(67015–21)

269 Kč/10 €

Marinovací misky 3 kusy
(70042)

1 490 Kč/59 €

Nerezové špízy – sada pro otočný
rožeň (64008)

1 190 Kč/45 €

Košík grilovací na jehlu rožně
(64000)

1 990 Kč/79 €

Sada vidlic k otočnému rožni
(69001)

799 Kč/29 €

Startovací sada pro milovníky
pizzy (90002)

1 990 Kč/79 €

Nádoby na dresing set malý
a velký (70058/ 70059)

od 159 Kč/6 €

Sada pro lisování burgerů
(70060)

599 Kč/26 €

Marinovací nerezová jehla
(55028)

599 Kč/23 €

699 Kč/27 €
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
NOVINKA

Grilovací deska litinová
pro modely 425

Grilovací desky a rošty
Litinový tál pro Rogue 365 oboustranný – vysoký lesk
Litinový tál pro Prestige P/Pro 500 vysoký lesk
2dílný litinový rošt pro Rogue® 425
3dílný litinový rošt pro Rogue® 525
Litinový tál pro Rogue 425/525/625 vysoký lesk
Grilovací deska litinová oboustranná
Grilovací deska litinová pro Travel 285
Grilovací deska litinová 22 × 42 cm
3dílný litinový rošt pro Rogue 625
Litinový tál pro Rogue 365/525
Mřížka grilovací rozšiřitelná
Grilovací deska litinová pro modely 425

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

(56366)
(56041)
(S83008)
(S83017)
(56426)
(56040)
(56080)
(56060)
(S83021)
(56365)
(57012)
(56425)

1 690 Kč/ 64 €
1 690 Kč/ 64 €
2 990 Kč/109 €
3 490 Kč/129 €
1 690 Kč/ 64 €
1 590 Kč/ 59 €
1 590 Kč/ 59 €
1 590 Kč/ 59 €
3 490 Kč/129 €
1 590 Kč/ 59 €
999 Kč/ 39 €
1 590 Kč/ 59 €

Podložka pod gril 119 × 79 cm a 225 × 79 cm,
plasto–gumová (68001/68002) 

Teploměr s připojením k chytrému telefonu
(70077)
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2 699 Kč/109 €

Digitální teploměr
(61010)
1 390 Kč/55 €

Světlo na madlo
(70029)


od 1 290 Kč/49 €

1 190 Kč/45 €

Rukavice prstové – XL
(62143)

1 090 Kč/40 €

Kožené rukavice pár
(62147)

899 Kč/35 €

Prstová rukavice
se silikonem (62145)

699 Kč/29 €

Mlýnek na pepř a sůl
(90004)

1 490 Kč/56 €

Zástěra s otvírákem
(62135)

1 190 Kč/43 €

Zástěra grilovací Napoleon
(62131)

599 Kč/23 €

BBQ utěrka grilovacího mistra
(62150)

399 Kč/15 €

Kartáč abrazivní
(62002)


Cestovní kartáč na rošty
s otvírákem (62012)

199 Kč/8 €

Kartáč nerez PRO
(62035)


649 Kč/25 €

Kartáč na gril s mosaznými
štětinami 18˝ (62028)

299 Kč/13 €

Kartáč na gril s nerezovými
štětinami (62118)

299 Kč/13 €

Čistič grilu Power
(10236)


Ošetření nerezu
(10235)


499 Kč/18 €

Čistič grilu 3 v 1
(10234)


Kartáč třístranný
(62056)


od 399/15 €

Plynová kartuše
Primus 460 g
(KP020007)

279 Kč/11 €

549 Kč/20 €

Sada hadice, regulátoru
a nátrubku (NP01007+NP01015)

599 Kč/21,90 €

Sada pro připojení grilu
Travel v karavanu
(66285)
799 Kč/29,90 €

329 Kč/12 €

Adaptér pro připojení grilu Travel
TQ285 & X k plynové láhvi
(66288)
349 Kč/13 €

99 Kč/4 €

23

NAŠE ZÁRUKY
NAPOLEON PREZIDENTSKÁ AŽ DOŽIVOTNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA
(pro grily Prestige Pro)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hliníkové kryty/nerezová konstrukce
nerezové víko
smaltované víko
nerezové grilovací rošty
nerezové trubicové hořáky
smaltované litinové rošty
nerezové kryty hořáků
nerezový infračervený hořák pro rožeň
keramické infračervené hořáky (kromě mřížky)
všechny ostatní díly

doživotní
doživotní
doživotní
doživotní
10 let plné krytí, plus doživotní 50% sleva na díl
10 let plné krytí, plus doživotní 50% sleva na díl
5 let plné krytí, plus doživotní 50% sleva na díl
5 let plné krytí, plus doživotní 50% sleva na díl
5 let plné krytí, plus doživotní 50% sleva na díl
2 roky

NAPOLEON PREZIDENTSKÁ 15LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA
(pro grily Rogue)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hliníkové kryty/nerezová konstrukce
nerezové víko
smaltované víko
nerezové grilovací rošty
nerezové trubicové hořáky
nerezové kryty hořáků
smaltované litinové rošty
keramické infračervené hořáky (kromě mřížky)
všechny ostatní díly

15 let
15 let
15 let
15 let
10 let plné krytí, plus do 15. roku sleva 50 % na díl
5 let plné krytí, plus do 15. roku sleva 50 % na díl
5 let plné krytí, plus do 15. roku sleva 50 % na díl
5 let plné krytí, plus do 15. roku sleva 50 % na díl
2 roky

NAPOLEON PREZIDENTSKÁ 10LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA
10 YEAR

(pro cestovní grily a grily na dřevěné uhlí)
•
•
•
•
•

smaltované víko a kotel
větrací ovládací systém
smaltované litinové grilovací rošty
chromované grilovací rošty
všechny ostatní části

10 let
5 let plné krytí, plus do 10. roku sleva 50 % na díl
5 let plné krytí, plus do 10. roku sleva 50 % na díl
3 roky plné krytí, plus do 10. roku sleva 50 % na díl
2 roky

Ceramic infrared rear rotisserie burner

Integrated interior lights
Porcelainized
cast iron
www.napoleon.cz
CZ facebook
WAVE cooking grids
™

CZ instagram

Autorizovaný prodejce:
™

i-GLOW
backlit technology
™

Available as a natural gas

SK facebook

SK intstagram

Tisk a tiskové chyby vyhrazeny. Schváleno společností Intertek
Testing Services: splňuje požadavky normy CE EN498.
Z důvodu neustálého zlepšování produktů jsou vyhrazeny
neohlášené změny technických údajů a konstrukce. Přečtěte si
instalační a provozní pokyny v uživatelské příručce a dodržujte
všechny platné místní a národní stavební a požární předpisy.
Funkce zařízení se liší v závislosti na modelu. Napoleon® je
registrovaná ochranná známka společnosti Wolf Steel Ltd. Zde
uvedené ilustrace a barvy se mohou lišit.

CURRENT

Infrared SIZZLE ZONE
grill and side burner

www.napoleongrily.sk

