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PALENISKO ŻELIWNE, GRILL

| ZASTOSOWANIE NA ZEWNĄTRZ (DO OGRODU)

Żeliwne palenisko ogrodowe z grillem
Żeliwne palenisko ogrodowe z grillem VIAGRILL 800 przeznaczone jest do spalania
suchego, najlepiej twardego drewna oraz do przygotowania potraw metodą
grillowania, gotowania, duszenia czy pieczenia. Dzięki konstrukcji segmentowej
można poszczególne części zestawić w całość dopiero na miejscu. Zestaw
podstawowy zawiera elementy podstawy żeliwnej, palenisko z płytą grilla Ø790 mm
oraz żeliwny ruszt dwuczęściowy zainstalowany nad górną częścią paleniska. Oferta
akcesoriów opcjonalnych zawiera kociołek żeliwny z pokrywą, żeliwną patelnię WOK
oraz osłonę do zakrycia całego paleniska. VIAGRILL został zatwierdzony przez SZU
Brno i posiada certyfikację europejską do przygotowania żywności.

VIAGRILL

VIAGRILL 800

VIAGRILL 800

Parametry techniczne
800

Pojemność paleniska

l

36

Głębokość paleniska

mm

259

Masa podstawowa zestawu

kg

140

Gabaryty – wysokość - szerokość

mm

864 ×790

Średnica podstawy

mm

570

Czas podgrzewania do 250°C

min

45

Średnica płyty podstawowej grilla:
790 mm
Płyta podstawowa do grilla Ø790 mm
grillowanie warzyw, ryb i mięsa, pieczenie placków
ziemniaczanych

Zalety:
. 10-letnia gwarancja na żeliwo
. certyfikacja europejska do przygotowania żywności

WOK pánev nebo kotlík (s poklicí)
vaření guláše, smažení „vaječiny”

. wieloletnia żywotność elementów żeliwnych
. doskonałe właściwości akumulacji ciepła
. szeroka gama akcesoriów opcjonalnych
. różne sposoby przygotowania potraw
. możliwość przygotowania posiłków także dla większej
grupy osób
. element dekoracyjny architektury ogrodowej
. prosta obsługa i utrzymanie

Górny ruszt – bez części środkowej
Grillowanie mięsa i opiekanie pieczywa

Górny ruszt – z częścią środkową
MANUALNY
ZAŁADUNEK

DLA DOMU
JEDNORODZINNEGO

DREWNO

Grillowanie wędlin i mięsa
www.viadrus.cz

