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ГРИЛЬ BAKE-MASTER MINI
 – Корпус з нержавіючої сталі 18/0
 – Емальоване деко
 – Внутрішні розміри листа: 290x480x55 мм
 – Електронна система запалювання і термопари
 – Оснащений газовим проводом і редуктором
 – З газовим балоном (пропан бутан)
 – Балонний газ, витрата 0,215 м³/год

код kW [HS] мм

154601 5.8 340x540x(H)300

ГРИЛЬ BAKE-MASTER MAXI
 – Корпус з нержавіючої сталі 18/0
 – Емальоване деко
 – Внутрішні розміри листа: 590x480x(H)55 мм
 – Електронна система запалювання і термопари
 – Оснащений газовим проводом і редуктором
 – З газовим балоном (пропан бутан)
 – Балонний газ, витрата газу 0,430 м³/год

код kW [HS] мм

154618 11.6 650x540x(H)300

ГРИЛІ ГАЗОВІ GRILL MASTER

ГРИЛЬ GRILL-MASTER MINI
 – Корпус з нержавіючої сталі 18/0
 – Хромована решітка і емальоване деко
 – Внутрішні розміри листа: 290x480x(H)55 мм
 – Електронна система запалювання і термопари
 – Оснащений газовим проводом і редуктором
 – З газовим балоном (пропан бутан)
 – Витрата газу 0,215 м³/год

код kW [HS] мм

154700 5.8 340x540x(H)840

ГРИЛЬ GRILL-MASTER MAXI
 – Корпус з нержавіючої сталі 18/0
 – Хромована решітка і емальоване деко
 – Внутрішні розміри листа: 590x480x(H)55 мм
 – Електронна система запалювання і термопари
 – Оснащений газовим проводом і редуктором
 – З газовим балоном (пропан бутан)
 – Витрата газу 0,430 м³/год

код kW [HS] мм

154717 11.6 650x540x(H)840
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ГРИЛЬ ГАЗОВИЙ FIESTA 600
 – Корпус виконаний з нержавіючої сталі, сковорода з прокатної 
сталі ø600 мм

 – Укомплектований газовим шлангом, електронним запаленням, 
редуктором

 – Нагрівальний пристрій, що демонтується, полегшує чищення
 – В підставці поміщаються газові балони на 5 або 6 кг
 – На балонний газ, витрата газу 334 г / год
 – Підходить для приготування шаурми, гіроса, паельї та інших 
страв, що готуються на великих заходах

код kW [HS] мм

146002 4.8 600x600x(H)870

ГРИЛЬ ГАЗОВИЙ FIESTA 800
 – Корпус виконаний з нержавіючої сталі, сковорода з прокатної 
сталі ø800 мм

 – Укомплектований газовим шлангом, електронним запаленням, 
редуктором

 – Нагрівальний пристрій, що демонтується, полегшує очистку
 – В підставці поміщаються газові балони на 5 або 11 кг
 – На балонний газ, витрата газу 489 г / год
 – Підходить для приготування шаурми, гіроса, паельї та інших 
страв, що готуються на великих заходах

код kW [HS] мм

146804 7 800x800x(H)900

ГРИЛІ ГАЗОВІ FIESTA

СКОВОРОДА PAELLA
 – Сковорода високої якості, виконана із прокатної сталі 
 – Дві зручні ручки

код Підходить до газового гриля Fiesta мм

622407 146002 ø600x(H)40
622605 146804 ø800x(H)50

код мм

556696 810x660

 – Тканина 280 г/м²
 – Вогнезахисне покриття

ФАРТУХ ДЛЯ ГРИЛЯ

Нагрівальний пристрій,  
що демонтується, 
полегшує очистку
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