BRADLEY SMOKER ORIGINAL 4 ROŠTY
Menší venkovní izolovaná elektrická udírna s manuálním nastavením teploty
pro uzení studeným nebo horkým kouřem. Podavač briket v pravidelných intervalech přikládá lisované briketky z různých druhů dřeva. Udírna disponuje
automatickým generátorem kouře, čtyřmi kovovými rošty, zabudovaným teploměrem ve dveřích udírny, odkapovým roštem a miskou.
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 500 W (topné těleso) + 125 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr s generátorem kouře š/v/h 62x80x37cm
•
vnitřní rozměr udící komory š/v/h 39x65x30cm
•
rozměr roštů š/h 33x25cm (4 kusy)
•
pojme 13-15kg masa, uzenin
•
provozní teplota do 120°C
•
hmotnost 20,41 kg

Cena 14 990 Kč

BRADLEY SMOKER ORIGINAL 6 ROŠTŮ
Větší venkovní izolovaná elektrická udírna s manuálním nastavením teploty pro
uzení studeným nebo horkým kouřem. Podavač briket v pravidelných intervalech přikládá lisované briketky z různých druhů dřeva. Udírna disponuje automatickým generátorem kouře, šesti kovovými rošty, zabudovaným teploměrem ve
dveřích udírny, odkapovým roštem a miskou.
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 500 W (topné těleso) + 125 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr s generátorem kouře š/v/h 62x100x37 cm
•
vnitřní rozměr udící komory š/v/h 39x85x30 cm
•
rozměr roštů š/h 33x25 cm (6 kusů)
•
pojme 19-22 kg masa, uzenin
Cena 17 990 Kč
•
provozní teplota do 120°C
•
hmotnost 26 kg

BRADLEY SMOKER REALTREE CAMO 4 ROŠTY

Bradley Smoker Originál Realtree camo je model s přední částí dveří v camo barvě pro rybáře a lovce. Menší venkovní izolovaná elektrická udírna s manuálním
nastavením teploty pro uzení studeným nebo horkým kouřem. Podavač briket
v pravidelných intervalech přikládá lisované briketky z různých druhů dřeva.
Udírna disponuje automatickým generátorem kouře, čtyřmi teflonovými rošty,
zabudovaným teploměrem ve dveřích udírny, odkapovým roštem a miskou.
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 500 W (topné těleso) + 125 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr s generátorem kouře š/v/h 62x80x37cm
•
vnitřní rozměr udící komory š/v/h 39x65x30 cm
•
rozměr roštů š/h 33x25 cm (4 kusy)
•
pojme 13-15 kg masa, uzenin
•
provozní teplota do 120°C
•
hmotnost 19,3 kg

Cena 15 990 Kč

BRADLEY SMOKER REALTREE CAMO 6 ROŠTŮ
Bradley Smoker Originál Realtree camo je model s přední částí dveří v camo barvě
pro rybáře a lovce. Větší venkovní izolovaná elektrická udírna s manuálním nastavením teploty pro uzení studeným nebo horkým kouřem. Podavač briket v pravidelných
intervalech přikládá lisované briketky z různých druhů dřeva. Udírna disponuje automatickým generátorem kouře, šesti teflonovými rošty, zabudovaným teploměrem ve
dveřích udírny, odkapovým roštem a miskou.
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 500 W (topné těleso) + 125 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr s generátorem kouře š/v/h 62x100x37 cm
•
vnitřní rozměr udící komory š/v/h 39x85x30 cm
•
rozměr roštů š/h 33x25 cm (6 kusů)
•
pojme 19-22 kg masa, uzenin
•
provozní teplota do 120°C
Cena 18 990 Kč
•
hmotnost 25,53 kg

BRADLEY SMOKER DIGITAL 4 ROŠTY
Menší digitální izolovaná elektrická udírna se čtyřmi kovovými
rošty pro venkovní uzení studeným nebo horkým kouřem. Udírna
disponuje automatickým generátorem kouře, digitálním zobrazením stavu udícího procesu, automatickým podavačem lisovaných
briketek z různých příchutí dřeva, odkapovým roštem a miskou.
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 500 W (topné těleso) + 125 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr s generátorem kouře š/v/h 62x80x37 cm
•
vnitřní rozměr udící komory š/v/h 39x65x30 cm
•
rozměr roštů š/h 33x25 cm (4 kusy)
•
pojme 13-15 kg masa, uzenin
•
provozní teplota do 120°C
•
hmotnost 21 kg

Cena 19 990 Kč

BRADLEY SMOKER DIGITAL 6 ROŠTŮ
Větší digitální izolovaná elektrická udírna se šesti kovovými rošty pro venkovní uzení studeným nebo horkým kouřem. Udírna disponuje automatickým generátorem kouře, digitálním zobrazením stavu udícího procesu,
automatickým podavačem lisovaných briketek z různých příchutí dřeva,
odkapovým roštem a miskou.
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 500 W (topné těleso) + 125 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr s generátorem kouře š/v/h 62x100x37 cm
•
vnitřní rozměr udící komory š/v/h 39x85x30 cm
•
rozměr roštů š/h 33x25 cm (6 kusů)
•
pojme 19-22 kg masa, uzenin
•
provozní teplota do 120°C
Cena 23 990 Kč
•
hmotnost 26 kg

BRADLEY SMOKER SMART 10 ROŠTŮ
Bradley Smart nabízí stejné parametry jako naše digitální udírny Bradley,
navíc však také novou inovativní technologii iSmoke® Technology, jejímž
prostřednictvím můžete nyní udírnu ovládat v reálném čase prostřednictvím chytrých telefonů na bázi Bluetooth a z centra dotykového ovládání
obrazovky. Udírna disponuje automatickým generátorem kouře, digitálním
zobrazením stavu udícího procesu, automatickým podavačem lisovaných
briketek z různých příchutí dřeva, šesti rošty (místo pro 10 roštů), odkapovým roštem a miskou.
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 500 W (topné těleso) + 125 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr s generátorem kouře š/v/h 61x103x36 cm
•
vnitřní rozměr udící komory š/v/h 39x85x30 cm
•
rozměr roštů š/h 33x28 cm (6 kusů)
•
pojme 23-28 kg masa, uzenin
•
provozní teplota do 120°C
•
hmotnost 26,8 kg

Cena 33 990 Kč

BRADLEY SMOKER PROFESSIONAL P10
Profi udírna od Bradley Smokers posouvá uzení potravin na další úroveň. Vytvořeno pro profesionální kuchaře a venkovní znalce. Vestavěný
generátor kouře, prostor pro šest roštů, programovatelné automatické
nastavení. Uzení až 10 hodin bez doplňování briket.
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 2x400 W (topné těleso) + 2x100 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr š/v/h 54x68,5x79 cm
•
provozní teplota do 160°C
Cena 37 990 Kč
•
hmotnost 31,73 kg

BRADLEY SMOKER BRIKETY

Cena od 450 do 1 649 Kč

Tajemství udíren Bradley spočívá v chuti schované v dřevěných briketkách Bradley. Při jejich výrobě jsou použity piliny z tvrdých druhů dřeva. Tyto piliny jsou slisovány dohromady za správné hustoty při přesně kontrolovaném tlaku. Chuť uzených
pokrmů se výrazně liší podle toho, který druh dřeva byl použit.
Udírna Bradley spaluje jednu briketu po dobu 20 minut.
Brikety jsou balené po 48 kusech na 16 hodin kouře nebo po 120 kusech na 40 hodin kouře.
Brikety: 5 Variací, Olše, Dub, Jablko, Třešeň, Javor, Mesquite, Hickory, Pacific Blend, Pecan-Ořech, Special Blend, Whisky-Dub
a Premium brikety: Beer, Caribbean Blend, Chili Cumin, Ginger Sesame, Hunters Blend, Sage

BRADLEY SMOKER DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR
Digitální teploměr na potraviny umožňuje okamžité a naprosto přesné odečtení
teploty uzených potravin. Obsahuje seznam ideálních teplot pro přípravu vašich
jídel.

Cena 1 250 Kč

BRADLEY SMOKER GENERÁTOR KOUŘE NEREZ
Generátor kouře Bradley-Smoker je adaptabilní jednotka, která vám umožní vytvořit
udírnu téměř z jakékoliv komory.

Cena 8 990 Kč

BRADLEY SMOKER SADA NOŽŮ A BROUSKŮ 5Ks
Sada na řezání Bradley Smoker vám pomůže rozřezávat a servírovat své oblíbené
pokrmy s lehkostí. Magnety na obou stranách pouzdra umožňují zavěšení soupravy
na straně udírny nebo na jakémkoli kovovém povrchu.

Cena 2 499 Kč

UDÍRNA BORNIAK ANALOG / UW-70
Elektrická udírna s automatickým generátorem kouře na dřevěnou
štěpku, s manuálním ovládáním a šesti pozicemi pro udící rošty.
Součásti balení udírny je štěpka, tyče na zavěšení, háčky, rošt, odkapový plech a miska.
•
materiál vnější Alu-zinek
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 500 W (topné těleso) + 110 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr s generátorem š/v/h 63x104x40 cm
•
vnitřní rozměr udící komory š/v/h 44x82x35 cm
•
rozměr roštu š/h 38x29 cm
•
pojme 10 kg masa, uzenin
•
provozní teplota do 120°C
•
hmotnost 23,5 kg

Cena 15 990 Kč

UDÍRNA BORNIAK ANALOG / UW-150
Udírna UW-150 je pro ty, kteří hledají větší prostor pro uzení. Elektrická udírna
s automatickým generátorem kouře na dřevěnou štěpku, s manuálním ovládáním a sedmi pozicemi pro udící rošty. Součásti balení udírny je štěpka, tyče
na zavěšení, háčky, rošt, odkapový plech a miska.
•
materiál vnější Alu-zinek
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 1400 W (topné těleso) + 110 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr s generátorem kouře š/v/h 72x122x52 cm
•
vnitřní rozměr udící komory š/v/h 53x99x48 cm
•
rozměr roštu š/h 48x40 cm
•
pojme 20 kg masa, uzenin
Cena 21 990 Kč
•
provozní teplota do 120°C
•
hmotnost 28,5 kg

UDÍRNA BORNIAK DIGITÁLNÍ / UWD-70
Digitální elektrická udírna s automatickým generátorem kouře na dřevěnou štěpku, s elektronickým ovládacím panelem a šesti pozicemi pro udící
rošty. Součásti balení udírny je štěpka, tyče na zavěšení, háčky, rošt, odkapový plech a miska.
•
materiál vnější Alu-zinek
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 500 W (topné těleso) + 115 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr s generátorem kouře š/v/h 63x104x40 cm
•
vnitřní rozměr udící komory š/v/h 44x82x35 cm
•
rozměr roštu š/h 38x29 cm
•
pojme 10 kg masa, uzenin
•
provozní teplota do 120°C
•
hmotnost 24 kg

Cena 20 990 Kč

UDÍRNA BORNIAK DIGITÁLNÍ / UWD-150
Udírna UWD-150 je pro ty, kteří hledají větší prostor pro uzení. Digitální elektrická udírna s automatickým generátorem kouře na dřevěnou štěpku, s elektronickým ovládacím
panelem a sedmi pozicemi pro udící rošty. Součásti balení udírny je štěpka, tyče na zavěšení, háčky, rošt, odkapový plech a miska.
•
materiál vnější Alu-zinek
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 1400 W (topné těleso) + 115 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr s generátorem kouře š/v/h 72x122x52 cm
•
vnitřní rozměr udící komory š/v/h 53x99x48 cm
•
rozměr roštu š/h 48x40 cm
•
pojme 20 kg masa, uzenin
Cena 25 990 Kč
•
provozní teplota do 120°C
•
hmotnost 32 kg

UDÍRNA BORNIAK DIGITÁLNÍ NEREZ / UWDS-70
70 litrová udící komora splňuje požadavky pro domácí využití. Nerezová řada digitálních elektrických udíren s automatickým generátorem kouře na dřevěnou štěpku, s elektronickým ovládacím panelem a šesti pozicemi pro udící rošty. Součásti
balení udírny je štěpka, tyče na zavěšení, háčky, rošt, odkapový plech a miska.
•
materiál vnější nerezová ocel
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 500 W (topné těleso) + 115 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr s generátorem kouře š/v/h 63x104x40 cm
•
vnitřní rozměr udící komory š/v/h 44x82x35 cm
•
rozměr roštu š/h 38x29 cm
•
pojme 10 kg masa, uzenin
•
provozní teplota do 120°C
•
hmotnost 25 kg

Cena 23 990 Kč

UDÍRNA BORNIAK DIGITÁLNÍ NEREZ / UWDS-150
150 litrová udící komora splní požadavky lidí s vyšší poptávkou po uzených výrobcích.
Nerezová řada digitálních elektrických udíren s automatickým generátorem kouře na
dřevěnou štěpku, s elektronickým ovládacím panelem a sedmi pozicemi pro udící rošty.
Součásti balení udírny je štěpka, tyče na zavěšení, háčky, rošt, odkapový plech a miska.
•
materiál vnější nerezová ocel
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 1400 W (topné těleso) + 115 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr s generátorem kouře š/v/h 72x122x52 cm
•
vnitřní rozměr udící komory š/v/h 53x99x48 cm
•
rozměr roštu š/h 48x40 cm
•
pojme 20 kg masa, uzenin
•
provozní teplota do 120°C
Cena 31 990 Kč
•
hmotnost 33 kg

UDÍRNA BORNIAK BBQ DIGITÁLNÍ / BBD-70

Cena 25 990 Kč

Digitální elektrická udírna s vylepšenou izolací a s vyšším výkonem topné spirály pro dosažení vyšších teplot. Vhodná na BBQ uzení, klasické
uzení nebo douzování. Udírna disponuje automatickým generátorem
kouře na dřevěnou štěpku, elektronickým ovládacím panelem a šesti
pozicemi pro udící rošty. Součásti balení udírny je štěpka, tyče na zavěšení, háčky, rošt, odkapový plech a miska. 70L komora splňuje požadavky pro domácí využití.
•
materiál vnější Alu-zinek
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 1000 W (topné těleso) + 115 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr s generátorem kouře š/v/h 63x104x40 cm
•
vnitřní rozměr udící komory š/v/h 44x82x35 cm
•
rozměr roštu š/h 38x29 cm
•
pojme 10 kg masa, uzenin
•
provozní teplota do 150°C
•
hmotnost 25 kg

UDÍRNA BORNIAK BBQ DIGITÁLNÍ / BBD-150
Digitální elektrická udírna s vylepšenou izolací a s vyšším výkonem topné spirály pro
dosažení vyšších teplot. Vhodná na BBQ uzení, klasické uzení nebo douzování. Udírna disponuje automatickým generátorem kouře na dřevěnou štěpku, elektronickým
ovládacím panelem a sedmi pozicemi pro udící rošty. Součásti balení udírny je štěpka,
tyče na zavěšení, háčky, rošt, odkapový plech a miska. 150L komora splní požadavky
lidí s vyšší poptávkou po uzených výrobcích.
•
materiál vnější Alu-zinek
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 1900 W (topné těleso) + 115 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr s generátorem kouře š/v/h 72x122x52 cm
•
vnitřní rozměr udící komory š/v/h 53x99x48 cm
•
rozměr roštu š/h 48x40 cm
Cena 32 990 Kč
•
pojme 20 kg masa, uzenin
•
provozní teplota do 150°C
•
hmotnost 34 kg

UDÍRNA BORNIAK BBBQ DIGITÁLNÍ NEREZ / BBDS-70
Nerezová digitální elektrická udírna s vylepšenou izolací a s vyšším výkonem topné
spirály pro dosažení vyšších teplot. Vhodná na BBQ uzení, klasické uzení nebo douzování. Nerezová řada digitálních elektrických udíren s automatickým generátorem
kouře na dřevěnou štěpku, s elektronickým ovládacím panelem a šesti pozicemi pro
udící rošty. Součásti balení udírny je štěpka, tyče na zavěšení, háčky, rošt, odkapový
plech a miska. 70L komora splňuje požadavky pro domácí využití.
•
materiál vnější nerezová ocel
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 1000 W (topné těleso) + 115 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr s generátorem kouře š/v/h 63x104x40 cm
•
vnitřní rozměr udící komory š/v/h 44x82x35 cm
•
rozměr roštu š/h 38x29 cm
•
pojme 10 kg masa, uzenin
•
provozní teplota do 150°C
•
hmotnost 26 kg

Cena 28 990 Kč

UDÍRNA BORNIAK BBQ DIGITÁLNÍ NEREZ / BBDS-150
Nerezová digitální elektrická udírna s vylepšenou izolací a s vyšším výkonem topné spirály
pro dosažení vyšších teplot. Vhodná na BBQ uzení, klasické uzení nebo douzování. Nerezová řada digitálních elektrických udíren s automatickým generátorem kouře na dřevěnou
štěpku, s elektronickým ovládacím panelem a sedmi pozicemi pro udící rošty. Součásti balení udírny je štěpka, tyče na zavěšení, háčky, rošt, odkapový plech a miska. 150L komora
splní požadavky lidí s vyšší poptávkou po uzených výrobcích.
•
materiál vnější nerezová ocel
•
materiál udící komory nerezová ocel
•
příkon: 1900 W (topné těleso) + 115 W (generátor kouře)
•
vnější rozměr s generátorem kouře š/v/h 72x122x52 cm
•
vnitřní rozměr udící komory š/v/h 53x99x48 cm
•
rozměr roštu š/h 48x40 cm
•
pojme 20 kg masa, uzenin
•
provozní teplota do 150°C
Cena 37 990 Kč
•
hmotnost 35 kg

BORNIAK ŠTĚPKA

Cena 390 Kč

Druh uzenářských štěpek má zásadní vliv na chuť, vůni a barvu výrobků, které udíme.
Jsou jako koření - v závislosti na druhu dřeva, z jakého byly vyrobeny, se jedny hodí spíše
k rybám, jiné k vepřovému a další pak k drůbeži.
Druhy štěpky: jabloň, třešeň, švestka, buk, olše, dub, bříza

BORNIAK KOŘENÍ
Cena od 165 do 364 Kč

BORNIAK GENERÁTOR KOUŘE
Generátor kouře byl vytvořen pro použití s udírnami Borniak, nicméně není nic, co by zabránilo
jeho použití s jinými zařízeními, pokud mají správné upevnění. Přístroj pracuje s komorami
o kapacitě až 200L.
•
materiál Alu-zinek nebo nerez

Cena 4 990/5 990 Kč

BORNIAK OBAL NA UDÍRNU
Umožňuje zabezpečit udírnu před nepříznivým vlivem atmosférických podmínek a také
před poškrábáním či zaprášením.

Cena 1 490/1 690 Kč

BORNIAK TEPLOTNÍ SONDY
4 sondy, které Vám pomohou získat více bodů měření teploty. Jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů. Kompatibilní s B-Therm a dalšími teploměry.

Cena 1 398 Kč

BORNIAK TEPLOMĚR BLUETOOTH B-THERM
Cena 2 490 Kč

Teploměr bezdrátového bluetooth můžete ovládat z polohy aplikace pro
mobilní zařízení. Magnetické pouzdro umožňuje zavěšení teploměru
na kovový povrch. Zařízení podporuje až šest (6) sond - stačí stisknout
sondy, kam chcete měřit a zapnout aplikaci.

BORNIAK HÁK
Háky s dvojitou čepelí a s distanční vložkou, která brání uzavření ryb během
kouření. Díky takovým konstrukčním hákům vždycky dokonale vyudíte ryby
zvenčí i uvnitř.

Cena 160 Kč

PIT BOSS GRIL NA DŘEVĚNÉ PELETY TAILGATER
Peletový gril s plně automatickým provozem menších rozměrů vhodný pro BBQ grilování, grilování,
uzení nebo i pro přímé grilování na otevřeném ohni.
Gril je vybaven LCD displejem, digitálním nastavením teploty, automatickým podavačem a zapalovačem pelet, regulátorem přívodu vzduchu, zásobníkem na pelety, plechem na odkapaný tuk, kyblíkem
na tuk, litinovými rošty s porcelánovým povrchem
a ve víku zabudovaným teploměrem.
Možnosti složení grilu pro snadný převoz.
•
•
•
•

rozměr sestaveného grilu š/v/h 107x102x55,4 cm
rozměr grilovací plochy š/h 60x40 cm
provozní teplota až 260°C (přímý plamen až 500°C)
hmotnost 40 kg

Cena 19 990 Kč

PIT BOSS GRIL NA DŘEVĚNÉ PELETY CLASSIC
Peletový gril s plně automatickým provozem středních rozměrů
vhodný pro BBQ grilování, grilování, uzení nebo i pro přímé grilování
na otevřeném ohni. Gril je vybaven LCD displejem, digitálním nastavením teploty, automatickým podavačem a zapalovačem pelet, regulátorem přívodu vzduchu, velkým zásobníkem na pelety, plechem
na odkapaný tuk, kyblíkem na tuk, litinovými rošty s porcelánovým
povrchem a ve víku zabudovaným teploměrem.
Ideální pro skupinu čtyř až šesti lidí.
•
•
•
•

rozměr sestaveného grilu š/v/h 112x111x68 cm
rozměr grilovací plochy š/h 65x50 cm
provozní teplota až 260°C (přímý plamen až 500°C)
hmotnost 54 kg

Cena 23 990 Kč

PIT BOSS GRIL NA DŘEVĚNÉ PELETY AUSTIN XL
Peletový gril s plně automatickým provozem velkých rozměrů vhodný pro BBQ grilování, grilování, uzení nebo i pro přímé grilování na otevřeném
ohni. Gril je vybaven LCD displejem, digitálním
nastavením teploty, automatickým podavačem
a zapalovačem pelet, regulátorem přívodu vzduchu, velkým zásobníkem na pelety, plechem na
odkapaný tuk, kyblíkem na tuk, litinovými rošty
s porcelánovým povrchem a ve víku zabudovaným teploměrem.
Ideální pro Vaši gril-párty se sousedy.
•
•
•
•

Cena 28 990 Kč

rozměr sestaveného grilu š/v/h
160x128x68cm
rozměr grilovací plochy š/h 90x50 cm
provozní teplota až 260°C
(přímý plamen až 500°C)
hmotnost 81 kg

PIT BOSS GRIL NA DŘEVĚNÉ PELETY NAVIGATOR 550
Malý gril s robustní ocelovou konstrukcí nabízí
pokročilou technologií spalování pelet umožňující BBQ grilování, grilování, uzení nebo i přímé
grilování na otevřeném ohni. Gril je vybaven LCD
displejem, digitálním nastavením teploty, automatickým podavačem a zapalovačem pelet, regulátorem přívodu vzduchu, seřizovací tyčí pro
sílu plamene, velkým zásobníkem na pelety, plechem na odkapaný tuk, kyblíkem na tuk, litinovými rošty s porcelánovým povrchem (dvě grilovací
úrovně), přední a boční policí
•
•
•
•

rozměr sestaveného grilu š/v/h 123x120x87 cm
rozměr hlavního roštu š/h 50x50 cm
provozní teplota od 80°C až 260°C (přímý plamen až 500°C)
hmotnost 55,7 kg

Cena 23 990 Kč

PIT BOSS GRIL NA DŘEVĚNÉ PELETY NAVIGATOR 850
Střední gril s robustní ocelovou konstrukcí nabízí pokročilou technologií spalování pelet umožňující BBQ
grilování, grilování, uzení nebo i přímé grilování na
otevřeném ohni. Gril je vybaven LCD displejem, digitálním nastavením teploty, automatickým podavačem a zapalovačem pelet, regulátorem přívodu
vzduchu, seřizovací tyčí pro sílu plamene, velkým zásobníkem na pelety, plechem na odkapaný tuk, kyblíkem na tuk, litinovými rošty s porcelánovým povrchem (dvě grilovací úrovně), masovou sondou, přední
a boční policí.
Ideální pro 4-6 člennou rodinu
•
•
•
•

rozměr sestaveného grilu š/v/h 147x120x94 cm
rozměr hlavního roštu š/h 70x50 cm
provozní teplota od 80°C až 260°C
(přímý plamen až 500°C)
hmotnost 74,5 kg

Cena 28 990 Kč

PIT BOSS GRIL NA DŘEVĚNÉ PELETY NAVIGATOR 1150
Velký gril s robustní ocelovou konstrukcí nabízí
pokročilou technologií spalování pelet umožňující BBQ grilování, grilování, uzení nebo i přímé
grilování na otevřeném ohni. Gril je vybaven LCD
displejem, digitálním nastavením teploty, automatickým podavačem a zapalovačem pelet,
regulátorem přívodu vzduchu, seřizovací tyčí
pro sílu plamene, velkým zásobníkem na pelety, plechem na odkapaný tuk, kyblíkem na tuk,
litinovými rošty s porcelánovým povrchem (dvě
grilovací úrovně), masovými sondami, přední
a boční policí.
Díky svým rozměrům se nebojte pozvat na kus
masa i sousedy.
•
•
•
•

rozměr sestaveného grilu š/v/h 162x120x94 cm
rozměr hlavního roštu š/h 90x50 cm
provozní teplota od 80°C až 260°C
(přímý plamen až 500°C)
hmotnost 84 kg

Cena 33 990 Kč

PIT BOSS NA PELETY A PLYN COMBO
Kombinovaný gril s ohništěm na dřevěné pelety a ohništěm na plyn se třemi hořáky. Tento gril se pyšní
LCD displejem, digitálním nastavením teploty, automatickým podavačem a zapalovačem pelet, zásobníkem na pelety, dvěma masovými sondami, skládací přední a boční policí, regulátorem plamene a přívodu
vzduchu, litinovými rošty s porcelánovým povrchem (dvě grilovací
úrovně), plechem na odkapaný tuk,
kyblíkem na tuk a teploměry zabudovanými ve víku.
•
•
•

rozměr sestaveného grilu š/v/h 176x120x87 cm
provozní teplota 82°C do 260°C
hmotnost 92 kg

Cena 37 990 Kč

PIT BOSS UDÍRNA DIGITÁLNÍ NA ŠTĚPKU SILVER STAR
Elektrická udírna na štěpku s digitálním ovládáním a s prosklenými dvířky pro vizuální kontrolu
uzených potravin. Tato udírna má stříbrný design, uzamykatelná kolečka, sondu na maso, čtyři
rošty, zásobník na štěpku s předním plněním, dvouplášťovou konstrukci a zvýšený stojan pro
snadnou nakládku a vykládku uzených dobrot.
•
•
•
•

rozměr sestavené udírny š/v/h 55x119x51 cm
rozměr roštů š/h 38x30 cm
provozní teplota od 38°C do 177°C
hmotnost 30 kg

Cena 14 990 Kč

PIT BOSS UDÍRNA NA DŘEVĚNÉ PELETY VERTICAL 3
Elektrická udírna s digitálním ovládáním s prosklenými dvířky pro vizuální kontrolu uzených
potravin. Tato udírna má měděný design, uzamykatelná kolečka, sondu na maso, čtyři rošty,
zásobník na pelety s předním plněním, dvouplášťovou konstrukci a zvýšený stojan pro snadnou
nakládku a vykládku uzených dobrot.
•
•
•
•

rozměr sestavené udírny š/v/h 56x114x64 cm
rozměr roštů š/h 38x31 cm
provozní teplota od 65°C do 215°C
hmotnost 45 kg

Cena 21 990 Kč

PIT BOSS UDÍRNA NA DŘEVĚNÉ PELETY
VERTICAL 5
Elektrická udírna s digitálním ovládáním s prosklenými dvířky pro vizuální
kontrolu uzených potravin. Tato udírna má měděný design, uzamykatelná
kolečka, sondu na maso, pět roštů, zásobník na pelety s předním plněním,
dvouplášťovou konstrukci a zvýšený stojan pro snadnou nakládku a vykládku
uzených dobrot.
•
•
•

rozměr sestaveného grilu š/v/h 74x135x71 cm
provozní teplota od 65°C do 230°C
hmotnost 58 kg

Cena 28 990 Kč

PIT BOSS PELETY
Všechny pelety Pit Boss jsou 100% přírodní a bez umělých příchutí, postřiků,
lepidel nebo chemikálií.
Hmotnost: 9 kg.
•
Apple Blend
•
Charcoal Blend
•
Hickory Blend
•
Competition Blend

Cena 690 Kč

PIT BOSS ZÁSTĚRA
Plátěná zástěra s koženými kapsami a koženými
pásky je perfektním doplňkem ke grilování. Vrchní
kapsa má vyražený znak Pit Boss a na jedné kapse je
připevněn otvírák.

Cena 2 490 Kč

PIT BOSS KBELÍK ODKAPÁVACÍ
Pit Boss kbelík s držadlem na odkapaný tuk u grilů. Vhodný pro všechny grily na pelety Pit Boss.
Vložka z aluminium fólie není součástí balení
Průměr: 15 cm, výška: 15 cm

Cena 299 Kč

PIT BOSS SET 3KS ZÁKLADNÍ SADA NÁSTROJŮ
Tato sada obsahuje jeden pár kleští, štěrbinovou špachtli a jednu grilovací vidličku. Každý nástroj je vyroben z odolné nerezi a má protiskluzovou, žáruvzdornou rukojeť pro
dlouhodobé a pohodlné používání. Špachtle i vidlička mají závěsné otvory v držadlech,
takže všechny tři nástroje mohou snadno viset přímo na grilu.

Cena 790 Kč

PIT BOSS TEPLOMĚR DIGITÁLNÍ BEZDRÁTOVÝ
Digitální bezdrátový teploměr Pit Boss je chytrou volbou pro dálkové monitorování
Vašeho grilu nebo udírny. Umožňuje sledovat teplotu jídla až na vzdálenost 91 metrů. Zahrnuje dálkový ovladač a sondu na maso.

Cena 299 Kč

PIT BOSS KRYT NA UDÍRNU/GRIL
Obal poskytuje pokrytí po celé délce pomocí vysoce odolného polyesteru
s PVC podložkou. Je vyroben ze snadno čistitelného materiálu odolného
proti povětrnostním vlivům a má zámek se stahovací šňůrkou pro rychlé
utažení a bezpečné krytí.

Cena od 1 690 do 1 990 Kč

LOUISIANA GRIL NA DŘEVĚNÉ PELETY LG700
Inovativní řada amerického grilu menších
rozměrů v nadčasovém černém designu,
s litinovými rošty s porcelánovým povrchem
pro grilování ve dvou výškových úrovní, LCD
displejem, digitálním nastavením teploty,
sondou na maso, zabudovaným teploměr
ve víku grilu, automatickým podavačem
a zapalovačem pelet, zásobníkem na pelety, plechem na odkapání tuků
a kyblíkem na tuk. Ocelová konstrukce grilu a pokročilá technologie
spalování briket umožňující BBQ grilování, grilování, uzení nebo i přímé
grilování na otevřeném ohni (do 500°C).
Ideální pro čtyřčlennou rodinu.
Obal, přední police a boční police jako dárek zdarma.
•
•
•
•
•

rozměr sestavené jednotky š/v/h 100x111x60 cm
rozměr hlavní grilovací plochy š/h 64x49 cm
rozměr vrchní grilovací plochy š/h 53x23,5 cm
provozní teplota až 315°C
hmotnost 64 kg

Cena 24 90 Kč

LOUISIANA GRIL NA DŘEVĚNÉ PELETY LG900
Inovativní řada amerického grilu větších rozměrů v nadčasovém černém designu, s litinovými rošty s porcelánovým
povrchem pro grilování ve dvou výškových úrovní, LCD displejem, digitálním nastavením teploty, sondou na maso, zabudovaným teploměrem ve víku grilu, automatickým podavačem a zapalovačem pelet, zásobníkem na pelety, plechem
na odkapání tuků a kyblíkem na tuk. Ocelová konstrukce grilu
a pokročilá technologie spalování briket umožňující BBQ grilování, grilování, uzení nebo i přímé grilování na otevřeném
ohni (do 500°C).
Ideální pro větší rodinu, nebo společenská setkání.
Obal, přední police a boční police jako dárek zdarma.
•
•
•
•
•

rozměr sestavené jednotky š/v/h 118x111x60 cm
rozměr hlavní grilovací plochy š/h 80x49 cm
rozměr vrchní grilovací plochy š/h 71x23,5 cm
Cena 28 990 Kč
provozní teplota až 315°C
hmotnost 73 kg

LOUISIANA GRIL LG800 ELITE
Tento nerezový gril s pokročilou technologií spalování pelet z čistého dřeva umožňuje BBQ grilování, grilování, uzení nebo i přímé grilování na otevřeném ohni (do 500°C).
Gril disponuje litinovými rošty s porcelánovým povrchem
pro grilování ve dvou výškových úrovní, LCD displejem,
digitálním nastavením teploty, sondou na maso, zabudovaným teploměr ve víku grilu, automatickým podavačem
a zapalovačem pelet, zásobníkem na pelety, plechem na
odkapání tuků, kyblíkem na tuk, spodní skříňkou, zásobníkem na příslušenství a boční policí.
Upečte si pořádný steak nebo pizzu na tomto grilu. Obal
jako dárek zdarma.
•
•
•
•
•

rozměr sestavené jednotky 144x121x60 cm
rozměr hlavní grilovací plochy š/h 74x47 cm
rozměr vrchní grilovací plochy š/h 74x20,5 cm
provozní teplota až 82°C až 315°C
hmotnost 85,7 kg

Cena 33 990 Kč

LOUISIANA GRIL NA DŘEVĚNÉ PELETY PREMIER 800
U grilu Premier menších rozměrů si užijete pokročilé vybavení ovládacího panelu LG Smart Touch™
a SmartSmokeIT™. Připojte se k přesnému sledování
teploty a ovládání pomocí plynulé konektivity Bluetooth nebo WIFI. Gril má dvouplášťovou konstrukcí, černý design, přepracovaný vypalovací systém
s možností přímého i nepřímého grilování plamenem,
masové sondy, přední polici, nerezové rošty pro grilování ve dvou výškových
úrovní, automatický podavač a zapalovač pelet, zásobník na pelety, plech na
odkapání tuků a kyblík na tuk.
•
•
•

rozměr sestavené jednotky š/v/h 119x118x65 cm
provozní teplota až 82°C - 315°C
hmotnost 98 kg

Cena 34 990 Kč

LOUISIANA GRIL NA DŘEVĚNÉ
PELETY PREMIER 1200
U grilu Premier větších rozměrů si užijete pokročilé vybavení ovládacího panelu LG Smart Touch™ a SmartSmokeIT™. Připojte se k přesnému sledování teploty a ovládání pomocí plynulé konektivity Bluetooth nebo WIFI. Gril má dvouplášťovou konstrukcí, černý design,
přepracovaný vypalovací systém s možností přímého i nepřímého
grilování plamenem, masové sondy, přední polici, nerezové rošty pro
grilování ve dvou výškových úrovní, automatický podavač a zapalovač pelet, zásobník na pelety, plech na odkapání tuků a kyblík na tuk.

Cena 39 990 Kč

•
•
•

rozměr sestavené jednotky š/v/h 145x118x67 cm
provozní teplota až 82°C do 315°C
hmotnost 112 kg

LOUISIANA GRIL NA DŘEVĚNÉ
PELETY LEGACY 800
U grilu Legacy menších rozměrů si užijete pokročilé vybavení ovládacího panelu LG Smart Touch ™ a SmartSmokeIT™. Připojte se k přesnému sledování teploty a ovládání pomocí plynulé konektivity Bluetooth nebo WIFI. Gril má
dvouplášťovou konstrukcí, stříbrný design, přepracovaný vypalovací systém
s možností přímého i nepřímého grilování plamenem, masové sondy, přední
a boční polici, nerezové rošty pro grilování ve dvou výškových úrovní, plotýnku,
zabudovaný teploměr ve víku grilu, automatický podavač a zapalovač pelet, zásobník na pelety, plech na odkapání tuků, kyblík na tuk a zabudované osvětlení.
•
•
•

rozměr sestavené jednotky š/v/h 160x118x65 cm
provozní teplota až 82°C - 315°C
hmotnost 126 kg

Cena 45 990 Kč

LOUISIANA GRIL NA DŘEVĚNÉ PELETY LEGACY 1200
U grilu Legacy větších rozměrů si užijete pokročilé vybavení ovládacího panelu LG Smart Touch ™ a SmartSmokeIT™. Připojte se
k přesnému sledování teploty a ovládání pomocí plynulé konektivity Bluetooth nebo WIFI. Gril má dvouplášťovou konstrukcí,
stříbrný design, přepracovaný vypalovací systém s
možností přímého i nepřímého grilování plamenem,
masové sondy, přední a boční polici, nerezové rošty pro grilování ve dvou výškových úrovní, plotýnku, zabudovaný teploměr
ve víku grilu, automatický podavač a zapalovač pelet, zásobník
na pelety, plech na odkapání tuků, kyblík na tuk a zabudované
osvětlení.
•
•
•

rozměr sestavené jednotky š/v/h 186x118x67 cm
provozní teplota až 82°C – 315°C
hmotnost 138 kg

Cena 57 990 Kč

LOUISIANA UDÍRNA DIGITÁLNÍ
+ KRYT
Elektrická udírna s digitálním ovládáním a s prosklenými dvířky pro vizuální kontrolu uzených potravin. Tato udírna má sondy na maso, šest roštů,
zásobník na pelety s předním plněním, dvouplášťovou konstrukci a zvýšený stojan pro snadnou
nakládku a vykládku uzených dobrot.
Kryt na udírnu je součásti balení
•
•
•
•

rozměr sestavené jednotky š/v/h 74x147x71 cm
rozměr roštu š/h 50x35 cm
provozní teplota do 215°C
hmotnost 65 kg

Cena 32 990 Kč

LOUISIANA DŘEVĚNÉ PELETY SMĚS BLEND
Ideální směs sladkého, pikantního a ovocného. Kombinace javoru, hickory a třešně – dokonale vyvážená směs pro Vaše potřeby grilování. Žádné umělé příchutě,
postřikové pachy, lepidla nebo chemikálie. Pelety se
snadno používají a jsou naprosto přírodní. Toto surové dřevo pro pelety se získává po celé Severní Americe, aby byl vyroben nadstandardní produkt.
•

hmotnost 18 kg

Cena 1 150 Kč

LOUISIANA KRYT GRILU
Kryt poskytuje pokrytí po celé délce pomocí vysoce odolného polyesteru s PVC podložkou. S tímto krytem můžete pohodlně
chránit gril před dlouhodobým poškozením vodou, větrem a sluncem. Je vyroben ze snadno čistitelného materiálu odolného
proti povětrnostním vlivům a má zámek se stahovací šňůrkou pro rychlé utažení a bezpečné krytí.

Cena od 2 190 do 2 290 Kč

Přidejte se ke správné likvidaci,
obnově a recyklaci výrobku s
kolektivem Ekokom a Elektrowin
Vážení zákazníci, vzhledem k tomu, že vstoupil v účinnost nový zákon o výrobcích s ukončenou životností
ode dne 1. ledna 2021, dovolujeme si Vás jako zákazníky pro přehlednost informovat podle zákona o výrobcích s ukončenou životností o způsobu zajišťování zpětného odběru, kterým byl v příslušné části plně nahrazen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o odpadech“).
Naše společnost David Lužný Plumlovská 3614, Prostějov 796 04, IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498
bude své povinnosti výrobce elektrozařízení v plném rozsahu plnit, zejména pak povinnost hradit příslušný
recyklační příspěvek, prostřednictvím kolektivního systému Elekrowin i Ekokom , za veškerá elektrozařízení
a materiály uvedené na trh v České republice.

ELEKTROWIN A.S. MICHELSKÁ 300/60 140 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA
Evidenční číslo kolektivního systému: KH001/05-ECZ
a
EKO‑KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4
Kolektivní systém Elektrowin a Ekokom má v rámci České republiky vybudovanou mimořádně hustou síť
sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče a
recyklační materiály námi uváděné na trh.
Detailnější informace o sběrné síti kolektivního systému Elektrowin a Ekokom jsou blíže k dispozici na internetové adrese www.elektrowin.cz, www.ekokom.cz a ve veřejně přístupném registru míst zpětného odběru
vedeným Ministerstvem životního prostředí na internetové adrese www.mzp.cz.
Veškeré poplatky za příslušný recyklační příspěvek za elektrozařízení uvidíte u samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.
U každého našeho prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech, u něhož nebylo zřízeno veřejné místo zpětného odběru a který nemá povinnost zajistit zpětný odběr odpadních elektrozařízení v místě
prodeje, má umístěné viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení pocházející z domácností odevzdat ke zpětnému odběru na území obce, městské části nebo
městského obvodu podle místa prodeje.
Informujte se u svého prodejce.
Řiďte se prosím značkami na daném výrobku:
Přispějete tak ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku.
Děkujeme Vám
David Lužný
Plumlovská 3614, Prostějov 796 04
IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498
Výhradní dovozce značek : Bradley Smoker, Borniak, Pitboss, Louisiana grills,
SmooKing, Nexgrill.
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