Váš nový gril není jen tak nějaký gril...

je to

Katalog plynových grilů 2021

Grilování je životní styl!
Poznejte nové, jedinečné chutě s Nexgrill

Představujeme Vám grily pro lepší zítřky! Vhodné pro každého,
jak pro začátečníky tak i pro mistry grilování!
Různé styly grilování.
Obnovení kontaktů mezi sousedy, kamarády a rodinou.
Nadstandartní provedení a skvělý design. Vysoká životnost grilů.
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Ještě jste se neseznámili se svými sousedy? Neviděli jste dlouho své přátele nebo rodinu? Nexgrill Vám v tom pomůže!

Plynové grily
720-0958 – GRILL 5B DELUXE

Luxusní plynový gril s pěti hořáky, s keramickým
intenzívním bočním hořákem, bočním hořákem
a zadním keramickým výkonným hořákem

–

Luxusní plynový gril s pěti hořáky, s keramickým intenzívním bočním hořákem,
bočním hořákem a zadním keramickým výkonným hořákem
- Systém rovnoměrného ohřevu, který distribuuje konzistentní teplo po celé
varné ploše a omezuje vzplanutí, obsahuje hořáky z nerezové oceli, systém
šikmých „flame tamers“ a zdokonalené rošty.
- Grily řady Deluxe jsou vybaveny systémem grilování ProTouch, který vám
umožňuje grilovat různými způsoby pomocí různých typů speciálně
vyvinutých grilovacích doplňků ProTouch, jako je pánev, wok a další…

Rozměr

Max výkon

Grilovací plocha

Váha

3B Evolution

127 x 120 x 57

14,4 kW

3757 cm2

40 kg

- 5 hořáků z nerezové oceli s 10,56kW (4x2,64kW + 1x4,4kW)

4B Evolution

116 × 129 × 57

16,5 kW

4044 cm2

42 kg

- 1 postranní speciální keramický intenzívní hořák Searing Side se 4,4kW –
poskytuje extra vysoké teplo,které dokonale uzavírá povrch steaků.

4B Deluxe

130 x 118 x 57

20,3 kW

3892 cm2

43,5 kg

- 1 zadní keramický hořák s 3,8kW – pro rychlé vyhřátí grilu, opečení pečiva,
k upečení pizzy

5B Deluxe

152 × 118 × 57

25,8 kW

4956 cm2

54 kg

Se systémem ProTouch tedy můžete svůj gril použít mnohem víc než pro tradiční
grilovaná jídla. Můžete si připravit vše od polévek, vařených pokrmů a pokrmů
wok až po sázená vejce, palačinky, sušenky a dokonce i upéct chleba - jen
fantazie stanoví limity!

- 1 postranní hořák s 2,5kW – k vaření, smažení, ohřátí jídel
- Obsahuje 3dílný rošt kompatibilní se systémem ProTouch Cooking.

720-0896GE – GRILL 4B DELUXE

Luxusní plynový gril se čtyřmi hořáky,
s keramickým intenzívním bočním hořákem a
zadním keramickým výkonným hořákem

–

- Systém rovnoměrného ohřevu, který distribuuje konzistentní teplo
po celé varné ploše a omezuje vzplanutí, obsahuje hořáky z nerezové oceli,
systém šikmých „flame tamers“ a zdokonalené rošty.
- Grily řady Deluxe jsou vybaveny systémem grilování ProTouch, který vám
umožňuje grilovat různými způsoby pomocí různých typů speciálně
vyvinutých grilovacích doplňků ProTouch, jako je pánev, wok a další…
Se systémem ProTouch tedy můžete svůj gril použít mnohem víc než pro tradiční
grilovaná jídla.
Můžete si připravit vše od polévek, vařených pokrmů a pokrmů wok až po sázená
vejce, palačinky, sušenky a dokonce i upéct chleba - jen fantazie stanoví limity!
- 4 hořáky z nerezové oceli s 14kW (4x3,5kW)
- 1 Intenzívní boční hořák s 2,5kW - k vaření, smažení, ohřátí jídel
- 1 keramický zadní hořák s 3,8kW - pro rychlé vyhřátí grilu, opečení pečiva,
k upečení pizzy
- Obsahuje 3dílný rošt kompatibilní se systémem ProTouch Cooking.
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720-0905CA - GRILL 3B EVOLUTIO

Plynový gril Evolution se čtyřmi hořáky
využívající infračervenou technologii

–

- Infračervená technologie Evolution - grilujte tradičně na grilovacích roštech
na přímém ohni nebo zvolte nepřímý ohřev a použijte infračervené desky pro
pomalejší vaření.

Infračervené grilovací desky - grilujte maso a zeleninu na infračervených talířích
z nerezové oceli, což vždy zajistí dokonale šťavnaté a rovnoměrně uvařené
grilované jídlo.
- Systém rovnoměrného ohřevu, který distribuuje konzistentní teplo po celé
varné ploše a omezuje vzplanutí, obsahuje hořáky z nerezové oceli, systém
šikmých „flame tamers“ a zdokonalené rošty.
- 3 hořáky z nerezové oceli s tepelným výkonem 3 x 3,95kW
- Postranní hořák s tepelným výkonem 2,5kW
- Celková plocha na vaření 3742 cm 2

720-0830HK – GRILL 4B EVOLUTION

UNIVERZÁLNÍ VAŘENÍ

Plynový gril Evolution se čtyřmi hořáky
využívající infračervenou technologii

–

- Infračervená technologie Evolution - grilujte tradičně na grilovacích roštech
na přímém ohni nebo zvolte nepřímý ohřev a použijte infračervené desky pro
pomalejší vaření.

Infračervené grilovací desky - grilujte maso a zeleninu na infračervených talířích
z nerezové oceli, což vždy zajistí dokonale šťavnaté a rovnoměrně uvařené
grilované jídlo.

VAŘENÍ PŘÍMÝM TEPLEM
Ideální pro cokoli, co potřebuje
vysokou teplotu, jako jsou steaky,
s přímým působením tepla na rošt.

VAŘENÍ S VYUŽITÍM NEPŘÍMÉHO TEPLA
Tepelné destičky umístěné vzhůru nohama pod roštem,
přerozdělují stoupající teplo z hořáků,
což je ideální pro kuře / ryby, které potřebují
na grilování trochu více času.

PEČENÍ/GRILOVÁNÍ
Pomocí infračerveného tepla zde upečete
pizzu nebo grilovanou zeleninu.
Stačí položit na rošt topné destičky.
Výsledkem bude výjimečně šťavnatý pokrm.

UZENÍ
Tepelné destičky umístěné vzhůru nohama pod roštem,
přerozdělují stoupající teplo z hořáků a s nasypanou
štěpkou vytvářejí kouř pro uzenou chuť vašeho
grilovaného jídla.

- Systém rovnoměrného ohřevu, který distribuuje konzistentní teplo po celé
varné ploše a omezuje vzplanutí, obsahuje hořáky z nerezové oceli, systém
šikmých „flame tamers“ a zdokonalené rošty.
- 4 hořáky z nerezové oceli s výkonným tepelným výkonem 4 x 3,5kW
- Postranní hořák s tepelným výkonem 2,5kW
- Celková varná plocha 4 014 cm 2
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Příslušenství

–

HX-CB0015CW

3 v 1 čisticí kartáč
Budete se moci chlubit čistým grilem.
- Hlava s nylonovými štětinami
- Štětiny z mosazných drátů
- Čisticí podložka

–

530-0015C BBQ

Sada nástrojů pro grilování
P rémiová sada nástrojů z kvalitní nerezové oceli skládající
se z kleští a špachtle s měkkými rukojeťmi.
- Obsahuje špachtli a kleště
- Jsou z nerezové oceli a díky tomu jsou vysoce odolné
- Zahrnuje rukojeť ze silikonové gumy

- Houbová podložka

–

Hx-CB0052CW

Kartáč na gril s dlouhou rukojetí
Tento kartáč má extra širokou kartáčovou hlavu se štětinami
z nerezové oceli. Kartáč na gril s dlouhou rukojetí
Nexgrill je odolný a vydrží vám řadu let.
- Je vyroben z účinných mosazných štětin pro snadné čištění mřížek
- Snadno odstraňuje zuhelnatělé kousky, které se jinak těžko čistí.
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Příslušenství

–

7000109GC

Kryt grilu se 3 hořáky
Chraňte svůj gril krytem Nexgrill.
- Kryt ze směsi polyesteru a PVC

–

790-0110C

Kryt grilu se 4 hořáky
- Chraňte svůj gril krytem Nexgrill.

- Má ideální rozměry i pro většinu grilů se 4
hořáky

- Dotykové zapínání, které bude vyhovovat
vaším individuálním potřebám

- Odolný a vodotěsný

- rozměry 152 x 101,6 x 58,4 cm

- rozměry 178 x 110 x 60 cm

–

–

790-0111C

CS-6100-3+s984

- Chraňte svůj gril krytem Nexgrill.

- Grilovací rožeň vám umožňuje pečení masa přímo na vašem
grilu. Elektromotor umožňuje snadné a bezpečné pečení a
rovnoměrné vaření. Tento způsob grilování je ideální pro
kuře, pečeně a další.

Kryt grilu s 5 hořáky

- Má ideální rozměry i pro většinu grilů
s 5 hořáky
- Odolný a vodotěsný
- rozměry 178 x 110 x 60 cm

Grilovací rožeň

- Zahrnuje tyč na grilování, vidlice x2 a motor napájený
z baterie
- Zahrnuje snadno sestavitelný křídlový šroub, není potřeba
žádné nářadí
- Kompatibilní s košem na grilování Nexgrill
- Kompatibilní s 12voltovým adaptérem.
- Baterie nejsou součástí balení
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Příslušenství

–

XF88002

Košík na grilování
- Nabízí všestranné použití - od pečení zeleniny, kousků
slaniny a dokonce i popcornu.
- Nerezová ocel zajišťuje dlouhou životnost
- Pomocí svorky se snadno připevní k sadě na grilování

–

HX-0019

Rošt na pečení žebírek
- Žebírka budou vždy šťavnatá.

- Lze mýt v myčce
- Nerezová ocel pro dlouhou životnost

- Kompatibilní se sadou na grilování Nexgrill

- Konstrukční řešení 2 v 1 pro žebra a převrácený pro
pečení masových rolád

HX-0017

HX-0015N

Držák a pánev na vepřové maso

–

- Toto kuchyňské příslušenství ProTouch 2 v 1 ideálně
kombinuje držák a pánev. Zahrnuje pánev na vaření
zeleniny, stir fry (vaření ve woku) a další nebo můžete
použít hlavní příslušenství na přípravu až 16 plátků
slaniny nebo vepřových kousků na grilu současně.
- Součástí sady je pánev na sběr tuku nebo na vaření
zeleniny, stir fry (vaření ve woku) a další
- Tato pomůcka vyznačující se nízkou hmotností vám
umožní připravit křupavé vepřové kousky

–

Držák žebírek
- Šťavnatá žebírka
- Nerezová ocel zajišťuje dlouhou životnost
- Ideální pro menší kousky masa, jako jsou jehněčí nebo
vepřové kotlety
- Vejde se na něj 19 kusů vepřových kousků

- Nepřilnavý materiál
- Snadné čištění
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Příslušenství

–

HX-0032

Žáruvzdorné rukavice
- Chrání vaše ruce před žárem
- Vyrobeno z izolované textilie pro optimální tepelnou
odolnost
- Protiskluzová silikonová rukavice
- Jedna velikost pro všechny (sada 2 rukavic)
- Prodloužená délka na ochranu zápěstí před
popáleninami
- Lze prát v pračce - 30 stupňů
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Recepty

Jídlo s příběhem
chutná lépe

Tipy a triky pro grilování,
které vám pomohou
grilovat jako špičkový
šéfkuchař

Dostanete ze svého grilu
to nejlepší

Grilování na cestách

Recepty na čundr

Základní informace
o teplotách masa
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Výhradní zastoupení Nexgril pro Českou a Slovenskou republiku
Graffishing&hunting
Plumlovská 3614, Prostějov, 796 04
David Lužný | executive
tel.: +420 732 779 911 E-mail: da.wa@seznam.cz
IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498
Servis : Honza Schwarz
tel.: +420 739 201 310
Sklad e-mail: honza@kamofish.cz
www.grily-nex.cz
www.udime-grilujeme.cz
www.udirny-borniak.cz
www.bradley-udirny.cz
www.udirny-smooking.cz
www.pitboss.sk
www.udirny-pitboss.cz
www.grily-pitboss.cz
www.pitboss.pl
www.grily-louisiana.cz
www.americke-grily.cz
www.zahradni-udirny.cz

