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Priania našich zákazníkov 

v kombinácii s maximálnym

komfortom počas voľných chvíľ

a maximálnej ohľaduplnosti

k životnému prostrediu sú hlavnými

motiváciami neustáleho

vylepšovania 

našich produktov.

INOVÁCIA 

DIZAJN 

FUNKČNOSŤ

KVALITA

Naše outdoorové produkty boli po

generácie inšpirované nadšencami

campingu a fanúšikmi outdoorových

aktivít. Značka Enders už tradične

predstavuje dlhotrvajúcu spoľahlivosť,

jednoduchosť použitia, široký rozsah

funkčnosti a rôznorodosť pre každodenné

použitie, pri zachovaní excelentnej kvality

v porovnaní s cenou.
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Od základných modelov až po grily prémiovej triedy. 
Enders má ten správny model pre každého. Bezchybne navrhnuté

grily s využitím osvedčených technológií čakajú na Vás. 
Pozrite sa na ne! Naše grily sú navrhnuté tak, aby boli schopné

produkovať úžasné pochúťky a zabezpečili vám kulinársky úspech. 
Ak by ste chceli napríklad vedieť ako spraviť perfektný steak, 

pozrite sa aj na nasledujúce riadky.
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STAČí OTOČIŤ LEN rAZ 
A pErFEKTNý STEAK JE NA SVETE

BLESKOVÉ ČISTENIE

 Konečne plynový gril, ktorý vám vďaka TURBO ZONE umožní
ugrilovať zakaždým perfektné a šťavnaté steaky. Dobrý steak
potrebuje byť na krátku dobu prudko restovaný pri extrémne
vysokých teplotách, aby mäso mohlo rozvinúť svoju lahodnú chuť 
po grilovaní. Použitie TURBO ZONE je veľmi jednoduché.

  Teplotu môžete voľne regulovať od najnižšej až po najvyššiu.
Stačí zapnúť a môžete opekať svoje steaky. Otočte červeným
gombíkom a TURBO ZONE okamžite reaguje.

  Vysoké teploty dávajú mäsu jeho klasickú arómu, mäso je potom
podstatne šťavnatejšie a chutnejšie.

  Hospodárnosť: TURBO ZONE nespotrebuje viac plynu než
konvenčné horáky plynových grilov.

  Umožňuje vám grilovanie s použitím viacerých tepelných zón
pre dosiahnutie dokonalých výsledkov, nech pripravujete
akýkoľvek druh jedla.

  Ľahko rozoznateľné: TURBO ZONE viditeľne rozžiari kryt, ktorý sa
rozpáli do červena.

SIMPLE CLEAN je inovatívne riešenie spoločnosti Enders 
pre ľahké a jednoduché čistenie plynových grilov - všetko, 
čo potrebujete, je zatiahnuť za pár madiel.

  Kryty plameňa a tukové zásobníky majú úplne hladký
povrch - bez akýchkoľvek zákutí - a môžete ich vybrať 
bez potreby použitia náradia.

  Všetky odnímateľné časti môžete umývať pohodlne 
v umývačke riadu.

  Vďaka patentu SIMPLE CLEAN spoločnosti Enders je
čistenie grilu veľmi jednoduché.

  Okrem série Kansas, už aj niekoľko modelov série Monroe
môžete mať so systémom SIMPLE CLEAN.

INOVATíVNA prE špIČKOVý
OUTDOOrOVý ZÁžITOK.

Ochranné nerezové prvky môžete vybrať
úplne samostatne.

Dva tukové zásobníky bez starostí
vytiahnete a vyčistíte.

Všetky diely sú vyrobené z nerezovej
ocele, čím ich ľahko umyjete v umývačke.
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Veľmi často sa diskutuje o dobe a teplotách
grilovania. Dlho prevládal názor, že prudké
opekanie steakov je ten jediný správny spôsob
grilovania, teraz však majú mnohí gurmáni opačný
názor. Odporúčajú začať pri nízkych teplotách 
a prudké opečenie prichádza až na konci procesu
grilovania. Použitie miernych teplôt na začiatku
grilovania znamená, že mäso stratí podstatne
menej zo svojej šťavnatosti.

CHUŤ pOTrEBUJE TrpEZLIVOSŤ.

Grilovať začnite pri teplote 80 až 100 °C a grilovaciu
plochu zakryte. Tým zabezpečíte rovnomerné teplé
a vlhké prostredie, v ktorom mäso nevyschne 
a dusí sa vo vlastnej šťave. Počas tohto procesu
však dôverujte teplomeru a odolajte tomu, aby ste
otvorili veko a presvedčili sa na vlastné oči.
Otvorením veka grilu riskujete pokles teploty pod
kritickú hranicu 80 °C. 

PRUDKÉ OPEČENIE MÄSA DO CHRUMKAVA 
JE POSLEDNÝM KROKOM.
Jednoducho otočte gombík TURBO ZONE na maximum
a pozorne sledujte ako sa steak krásne dokončí.

GRILOVANIE ZA POMOCI POUŽITIA NÍZKYCH TEPLÔT
JE METÓDA, KTORÁ UMOŽŇUJE, ABY AJ NESKÚSENÝ
KUCHÁR VYKÚZLIL CHUTNÉ A ŠŤAVNATÉ SÚSTA.

Táto metóda je vhodná pre pochutiny ako:

  sviečková alebo hovädzia pečienka,

  mäso s veľkým množstvom spojivového tkaniva, 
ako napr. teľacie koleno,

  hydina a ryby.

A navyše táto metóda je zdravšia, mäso si zachová
väčšie množstvo vitamínov. Proste lahôdka!

GrILOVANIE prI NíZKYCH
TEpLOTÁCH

     
      

šŤAVNATÉ, CHUTNÉ GrILOVANÉ MÄSO 
AKO VýSLEDOK pOUžITIA rÔZNYCH TEpLÔT
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SAN DIEGO 3
s. 9

MODELY pLYNOVýCH GrILOV

KANSAS BLACK 3 K TUrBO
s. 15

BrOOKLYN
s. 19

BOSTON 3K
s. 21

MONrOE 3 SIK TUrBO
s. 11

UrBAN
s. 17
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SÉRIA SAN DIEGO

TOTÁLNY KOMFOrT prE ZAČIATOČNíKOV

Veľkorysé grilovacie a odkladacie plochy, ktoré zaberajú minimum miesta. To je náš
základný model San Diego. Očarí Vás veľkým skladovacím priestorom v stabilnom ráme 
a ďalší priestor poskytnú dve bočné odkladacie plochy.

Séria San Diego tiež prichádza s chrómovaným zohrievacím roštom pre udržanie teploty
potravín. Smaltovaný grilovací rošt zaistí perfektné výsledky grilovania a uľahčuje čistenie, 
z ktorého sa stáva detská hra.

Matný čierny dizajn tohto plynového grilu mu dodáva nadčasovosť. Je skvelý pre použitie 
na vašom balkóne alebo terase.
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SAN DIEGO 3

 Robustný lakovaný poklop so zabudovaným teplomerom

 Smaltovaný grilovací rošt (dvojdielny) pre rovnomernú distribúciu tepla a ľahké čistenie

 Chrómovaný zohrievací rošt poskytuje ďalšie miesto pre odloženie jedla a udržanie jeho teploty (32 x 14,5 cm)

 Tri plynule nastaviteľné liatinové horáky pre výkonné priame aj nepriame grilovanie

 Nerezové kryty plameňa chránia horáky a optimalizujú rozloženie tepla

 Bezbatériové piezo zapaľovanie zaistí bezpečné a spoľahlivé zapálenie plameňa

 Dve robustné bočné plochy poskytujú ešte viac pracovnej plochy

 Odkladacia polica pod grilovacou plochou (53,5 x 35 cm) s predným krytom z tkaniny

 Dve kolieska pre jednoduché premiestňovanie

 Robustná rukoväť z nerezovej ocele

Model SAN DIEGO 3

Maximálny výkon 8,4 kW

Liatinové horáky 3 x 2,8 kW

Zapaľovanie Piezo

Teplomer •
Grilovacia plocha 50 x 33 cm / 1666 cm2

Počet grilovacích roštov / materiál / typ 2 / smalt / rošt

Bočné police / sklápacie 2/0

Zohrievací rošt cm / cm2 / materiál 45 x 14 / 652 / chróm

Výška pracovnej plochy 81 cm

Outdoorové kolieska 2 ks

Rozmery (šírka x hĺbka x výška) 102 x 52 x 97 cm

Zabudovaný teplomer

Voľný chrómový zohrievací
rošt poskytuje ďalšie miesto

pre odloženie jedla 
a udržanie jeho teploty

Odnímateľný tukový
zásobník pre jednoduché

čistenie

Funkcionality
San Diego 3
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SÉRIA MONROE

prE NÁrOČNÉHO MILOVNíKA GrILOVANIA

Objavte moderný dizajn a mnohé funkcie tohto grilu pre náročných. Je vyrobený z vysoko
kvalitných materiálov so zameraním na detail. Môže sa pochváliť impozantnými
vlastnosťami. Monroe je ideálny gril pre pokročilých milovníkov grilovania.

Táto séria vyniká nezameniteľným systémom TURBO ZONE a širokou škálou funkcií, ako aj
najnovším systémom SIMPLE CLEAN. Varič je možné ovládať na hlavnom ovládacom paneli
grilu, čo vám zabezpečí väčší komfort.
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MONrOE 3 SIK TUrBO

 Vysoko výkonný infračervený horák (I)

 Zabudovaný bočný varič (K)

 Systém SIMPLE CLEAN

 TURBO ZÓNA: pre dokonalé prudké opečenie
steakov

 Robustný poklop z nerezovej ocele 
so zabudovaným teplomerom

 Priehľad v poklope (S) pre kontrolu procesu
grilovania

 Smaltovaný grilovací rošt (trojdielny) pre
rovnomernú distribúciu tepla a ľahké čistenie

 Nerezový zohrievací rošt poskytuje ďalšie
miesto pre odloženie jedla a udržanie jeho
teploty 

 Tri plynulo nastaviteľné nerezové horáky 
pre výkonné priame aj nepriame grilovanie

 Nerezové kryty plameňa chránia horáky 
a optimalizujú rozloženie tepla

 Bezbatériové piezo zapaľovanie zaistí
bezpečné a spoľahlivé zapálenie plameňa

 Odnímateľný tukový zásobník pre jednoduché
čistenie

 Jedna robustná sklápacia bočná plocha
poskytuje ešte viac pracovnej plochy

 Dvojkrídlové dvojplášťové dvierka z vysoko
kvalitnej nerezovej ocele

 5 praktických háčikov na grilovacie náradie

 Štyri kolieska pre jednoduché premiestňovanie

Model
MONROE 

3 S TURBO
MONROE 

3 SIK TURBO

Maximálny výkon 12,6 kW 19,5 kW

Endotube horáky 3 x 4,2 kW 3 x 4,2 kW

Bočný varič - 2,9 kW

Infra červený horák - 4 kW

TURBO ZONE •

SIMPLE CLEAN • •

Zapaľovanie Piezo Piezo

Priehľad v poklope • •

Teplomer • •

Grilovacia plocha
65 x 49 cm 
3,185 cm2

65 x 49 cm 
3,185 cm2

Počet grilovacích roštov
/ materiál / typ

3 / smalt / rošt 3 / smalt / rošt

Bočné police
/sklápanie

2 / 2 2 / 1

Zohrievací rošt
61 x 12 cm

732 cm2 / nerez
61 x 12 cm

732 cm2 / nerez

Výška pracovnej plochy 85 cm 85 cm

Outdoorové kolieska 
/ kolieska

2 / 2 2 / 2

Rozmery
(šírka x hĺbka x výška)

136 x 69 x 115 cm 136 x 69 x 115 cm

Rozmery 
v zloženom stave 
(šírka x hĺbka x výška)

85 x 69 x 115 cm 110 x 69 x 115 cm

Voliteľné príslušenstvo: (obj. číslo)

Pláštenka 5061 50618

Nerezová grilovacia
ihla s motorčekom 

7901 7901

Liatinový grilovací rošt
1/3 

7891 7891

Liatinová grilovacia
platňa 1/3 

7890 7890

Liatinová grilovacia
platňa 1/2

8203 8203

Nerezová miska 
na bočný varič

- 7895
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Priehľad v poklope (S)
pre kontrolu procesu

grilovania
Nerezové kryty plameňa
optimalizujú rozloženie

tepla

TURBO ZÓNA môže
dosiahnuť teplotu 

až 400 °C

Bočný varič s krytom

5-kg gas cylinder can be
stowed in lower cabinet

Príklad so sklopenými
bočnými odkladacími

plochami

Smaltovaný grilovací
rošt pre rovnomernú

distribúciu tepla 
a ľahké 
čistenie.

4 kW výkon
infračerveného horáka

13

Funkcionality 
Monroe 3 SIK Turbo
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SÉRIA KANSAS

prE BEZHrANIČNý pÔžITOK Z GrILOVANIA

Vitajte v prémiovej triede. Okrem svojho robustného vzhľadu zaujme aj vysoko kvalitným
remeselným spracovaním a vynikajúcimi vlastnosťami. Pripravte sa na špeciálne funkcie. 
Po tom ako dokončíte grilovanie na TURBO ZONE zistíte, že gril vďaka systému SIMPLE
CLEAN vyvinutého spoločnosťou Enders, vyčistíte veľmi jednoducho a ľahko. Táto prémiová
séria boduje tiež vďaka svojmu trojdielnemu liatinovému roštu pre ešte lepšie výsledky
grilovania. Novinkou je Kansas Black 3 K Turbo v elegantnej čiernej farbe s vysoko
výkonným bočným varičom.
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KANSAS BLACK 3 K TUrBO

 Systém SIMPLE CLEAN

 TURBO ZÓNA: pre dokonalé prudké opečenie
steakov

 Zabudovaný bočný varič (K)

 Smaltovaný poklop s dvojitým plášťom 
a zabudovaným teplomerom

 Vysoko kvalitný smaltovaný liatinový rošt
(trojdielny) pre rovnomernú distribúciu tepla 
a ľahké čistenie

 Nerezový zohrievací rošt poskytuje ďalšie
miesto pre odloženie jedla a udržanie jeho
teploty 

 Tri plynule nastaviteľné nerezové horáky 
pre výkonné priame aj nepriame grilovanie

 Nerezové kryty plameňa chránia horáky 
a optimalizujú rozloženie tepla

 Bezbatériové piezo zapaľovanie zaistí
bezpečné a spoľahlivé zapálenie plameňa

 Dvojkrídlové dvojplášťové dvierka lakované
práškovou farbou

 Štyri stabilné kolieska pre jednoduché
premiestňovanie

 Pláštenka na ochranu proti poveternostným
vplyvom 

Model KANSAS BLACK 3 K TURBO

Maximálny výkon 14,6 kW

Endotube horáky 3 x 3,7 kW

Bočný varič 3,5 kW

Infra červený horák –

TURBO ZONE •

SIMPLE CLEAN •

Zapaľovanie Piezo

Priehľad v poklope –

Teplomer •

Grilovacia plocha 60 x 45 cm / 2.700 cm2

Počet grilovacích roštov 
/ materiál / typ

3 
/ smaltovaná liatina / rošt

Bočné police / sklápanie 2 / 0

Zohrievací rošt 57 x 15 cm / 855 cm2

Výška pracovnej plochy 89 cm

Kolieska 4

Pláštenka proti poveternostným
vplyvom •

Rozmery
(šírka x hĺbka x výška)

141 x 60 x 118 cm

Voliteľné príslušenstvo (obj. číslo)

Nerezová grilovacia ihla 
s motorčekom 

7901

Liatinová grilovacia platňa 1/3 7880

Nerezová miska na bočný varič  7885
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SAMOStAtNÉ MODELY

Či už hľadáte plynový gril z nerezovej ocele s vysoko kvalitnými aplikáciami alebo
oceľový, či už chcete pracovať s alebo bez poklopu – Enders Vám vždy poskytne gril
pre Vaše potreby.  Napríklad Enders Urban, môžete používať doma i na výletoch.
Kompaktné rozmery a atraktívny dizajn modelov Enders využijete nielen na balkóne
alebo terase, ale aj pre grilovací piknik s Vašimi priateľmi.

Grilovanie Varenie pečenie
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 Zabudovaný teplomer pomôže presnejšie
kontrolovať grilovanie 

 Dva samostatne nastaviteľné nerezové horáky 
(2 x 2,2 kW) pre priame a nepriame grilovanie 
a pečenie

 Pevné, smaltované liatinové rošty (2/2) 
s integrovanými krytmi plameňa

 Stabilná, chrómovaná a odnímateľná mriežka 
na panvicu pre bezpečné varenie a ľahké čistenie

 Robustné odolné teleso grilu z ľahkého
hliníkového odliatku

 Bezbatériové piezo zapaľovanie zaistí
bezpečné a spoľahlivé zapálenie plameňa

 Dva vyberateľné tukové zásobníky pre rýchle 
a jednoduché čistenie

 Odkladacie stolíky vám poskytnú priestor 
na odkladanie jedla a varešiek – jednoduchá
montáž zasúvaním

 Plastový rám s rukoväťami pre záruku
bezpečnosti 

 Moderný vzhľad

 Možnosť požitia plynovej fľaše alebo kartuše

UrBAN
PRENOSNÝ PLYNOVÝ GRIL

Gril, ktorého využitie je charakterizované jeho názvom - áno, je určený pre mestské prostredie. 

Novinkou pri tomto grile je jeho kompaktnosť; nielenže môžete na ňom spoľahlivo grilovať, ale aj variť 
a piecť.  Kombinuje atraktívny dizajn s inteligentnými technológiami. Môžete použiť plynovú fľašu, ale aj
kartušu. Flexibilita tohto prenosného grilu umožňuje jeho použitie pri akejkoľvek grilovačke: či už je to 
na balkóne, na dvore alebo v parku!

Model Urban

Maximálny výkon 4,4 kW

Nerezové horáky 2 x 2,2 kW

Zapaľovanie Piezo

Teplomer •
Grilovacia plocha 48 x 32 cm / 1 536 cm2

Počet grilovacích roštov 
materiál / typ

2 
smalt / rošt

Bočné police / odnímateľné 2 / 2

Výška pracovnej plochy 23 cm

Rozmery
(šírka x hĺbka x výška)

94 x 42 x 34 cm

Rozmery v zloženom stave
(šírka x hĺbka x výška)

70 x 42 x 34 cm

Voliteľné príslušenstvo (obj. číslo)

Pláštenka 5085

Držiak kartuše 2092

Kartuša 6322

Podstavec 2093

Kameň na pizzu 8791

Pláštenka ochráni gril

Plastový rám 
s rukoväťami 
a odnímateľným
stolíkom

Voliteľné príslušenstvo 
- podstavec

Voliteľné príslušenstvo 
– kartuša a držiak

kartuše
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 Atraktívny a exkluzívny dizajn k dispozícii len od
Enders

 Extrémne pevný poklop so zabudovaným
teplomerom

 Smaltovany grilovací rošt (dvojdielny) pre
rovnomernú distribúciu tepla a ľahké čistenie

 Smaltovaný zohrievací rošt poskytuje ďalšie
miesto pre odloženie jedla a udržanie jeho
teploty (45 x 13 cm)

 Dva plynule nastaviteľné liatinové horáky 
pre výkonné priame a nepriame grilovanie

 Nerezové kryty plameňa chránia horáky 
a optimalizujú rozloženie tepla

 Bezbatériové piezo zapaľovanie zaistí
bezpečné a spoľahlivé zapálenie plameňa

 Odnímateľný tukový zásobník pre jednoduché
čistenie

 Dve robustné sklápacie bočné police poskytujú
ešte viac pracovnej plochy

 Dve vonkajšie kolieska pre jednoduché
premiestňovanie

BrOOKLYN
PLYNOVÝ GRIL

Brooklyn zaujme atraktívnym a kompaktným dizajnom. Má zaoblené hrany, k dispozícii veľkorysú plochu 
na grilovanie a odkladanie potravín. V poklope má zabudovaný teplomer. 

Vzhľadom na rozmery je Brooklyn vhodný pre použitie na malých balkónoch, ale i skromných terasách 
a dvoroch.

Pôsobivá grilovacia
plocha a smaltovaný

zohrievací rošt 

Bočná sklápacia plocha 
s praktickou rukoväťou

Model Brooklyn

Maximálny výkon 6,4 kW

Liatinové horáky 2 x 3,2 kW

Zapaľovanie Piezo

Teplomer •
Grilovacia plocha 45 x 34 cm / 1 530 cm2

Počet grilovacích roštov
materiál / typ

2
smalt / rošt

Bočné police / sklápacie 2 / 2

Zohrievací rošt
materiál

45 x 13 cm / 585 cm2

smalt

Výška pracovnej plochy 81 cm

Outdoorové kolieska 2

Rozmery 
(šírka x hĺbka x výška)

111 x 56 x 106,5 cm

Rozmery v zloženom stave
(šírka x hĺbka x výška)

65 x 56 x 106,5 cm

Voliteľné príslušenstvo (obj. číslo)

Pláštenka 5081

Liatinová grilovacia platňa 1/1 7848

Liatinový grilovací rošt  1/2 7840
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Sklápacia bočná plocha
poskytuje ešte viac
pracovnej plochy

 Veľký nerezový poklop so zabudovaným teplomerom

 Zabudovaný bočný varič (K)

 Vysoko kvalitný smaltovaný rošt (trojdielny) 
pre rovnomernú distribúciu tepla a ľahké čistenie

 Nerezový zohrievací rošt poskytuje ďalšie miesto 
pre odloženie jedla a udržanie jeho teploty 

 Tri plynule nastaviteľné nerezové horáky 
pre výkonné priame aj nepriame grilovanie

 Smaltované kryty plameňa chránia horáky 
a optimalizujú rozloženie tepla

 Bezbatériové piezo zapaľovanie zaistí bezpečné 
a spoľahlivé zapálenie plameňa

 Odnímateľný tukový zásobník pre jednoduché
čistenie

 Jedna robustná sklápacia bočná plocha poskytuje
ešte viac pracovnej plochy

 Dvojkrídlové dvojplášťové dvierka lakované
práškovou farbou

 4 kolieska pre jednoduché premiestňovanie

BOSTON 3 K
PLYNOVÝ GRIL

Vyjdite von z vašej kuchyne medzi zeleň. Plynový gril Boston 3 K je robustná záhradná kuchyňa, doplnená 
o funkciu variča. Pod veľkým nerezovým krytom sú tri nerezové horáky na rozohriatie vašej vášne pre
grilovanie. Grilovanie na plyne je jednoducho nákazlivé.

Model Boston 3 K

Maximálny výkon 13,65 kW

Endotube horáky 3 x 3,5 kW

Bočný varič 3,15 kW

Zapaľovanie Piezo

Teplomer •
Grilovacia plocha 62 x 43 cm / 2 666 cm2

Počet grilovacích roštov
materiál / typ

3
smalt / rošt

Bočné police / sklápacie 2 / 1

Zohrievací rošt 56 x 19 cm / 1 092 cm2

Výška pracovnej plochy 90 cm

Kolieska 4

Rozmery
(šírka x hĺbka x výška)

134 x 55 x 116,5

Rozmery v zloženom stave
(šírka x hĺbka x výška)

110 x 55 x 116,5

Voliteľné príslušenstvo (obj. číslo)

Pláštenka 5096

Liatinová grilovacia platňa 1/3 7882

Liatinová grilovací rošt  1/3 7883

Do skrinky grilu
umiestnite 5 kg
propánovú fľašu

Zabudovaný 
bočný varič
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príSLUšENSTVO

Kat. č. 5061
Pláštenka proti 

poveternostným vplyvom  
pre model Monroe 3 S Turbo

Kat. č. 50618
Pláštenka 

proti poveternostným vplyvom  
pre model Monroe 3 SIK Turbo

Kat. č. 5081
Pláštenka 

proti poveternostným vplyvom  
pre model Brooklyn

Kat. č. 7880
Liatinová grilovacia platňa 1/3

pre model Kansas Black 3 K Turbo

Kat. č. 7901
Nerezová grilovacia ihla 

s motorčekom pre model
Monroe 3 S Turbo, Monroe 3 SIK
Turbo, Kansas Black 3 K Turbo

Kat. č. 7895
Nerezová miska na bočný varič
pre model Monroe 3 SIK Turbo

Kat. č. 7885
pre model Kansas Black 3 K Turbo

Kat. č. 8203
Liatinová grilovacia platňa 1/2
pre model Monroe 3 S Turbo,

Monroe 3 SIK Turbo

Kat. č. 7890
Liatinová grilovacia platňa 1/3
pre model Monroe 3 S Turbo,

Monroe 3 SIK Turbo

Kat. č. 7848
Liatinová grilovacia platňa 1/1

pre model Brooklyn

Kat. č. 5085
Pláštenka proti 

poveternostným vplyvom  
pre model Urban

Kat. č. 7840
Liatinový grilovací rošt 1/2

pre model Brooklyn

Kat. č. 7891
Liatinový grilovací rošt 1/3

pre model Monroe 3 S Turbo, 
Monroe 3 SIK Turbo
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GrILL MAGS
Exkluzívna novinka od Enders

Magnetické držiaky na odkladanie pomôcok pri grilovaní. Inovatívne riešenie, ktoré Vám pomôže pomôcky
na grilovanie prehľadne usporiadať. Môžete si byť istí, že ich budete mať vždy po ruke.  Držiaky veľmi
jednoducho pripevníte na gril. Oceníte silné magnety, moderný dizajn a materiály vysokej kvality.

Kat. č. 7811
 Magnetický držiak na papierové rolky

 Môžete sa spoľahnúť na dva silné magnety

 Pevná oceľová konštrukcia chránená
čiernym chrómom 

 Rozmery cm: 31 x 7 cm

Kat. č. 7812
 Magnetický držiak na grilovacie pomôcky

 Môžete sa spoľahnúť na dva silné magnety

 Pevná oceľová konštrukcia chránená
čiernym chrómom 

 Rozmery cm: 30 x 7,5 cm

Kat. č. 7810
 Magnetický držiak na rošty, platne, pizza
kamene

 Môžete sa spoľahnúť na štyri silné magnety
(do 7 kg)

 Pevná oceľová konštrukcia chránená
čiernym chrómom 

 Rozmery cm (vxšxh): 39,5 x 27 x 10 cm

Kat. č. 7813
 Nádoba na odpadky (kapacita 2,8 l) 
s magnetickým držiakom

 Môžete sa spoľahnúť na dva silné magnety

 Pevná oceľová konštrukcia chránená
čiernym chrómom 

 Plastová nádoba 

 Rozmery cm (vxšxh): 19 x 21,5 x 10,5 cm
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Viac informácii získate na 

Mobilne Chladenie.sk

Distribúcia: AHC PRESSBURG s.r.o. 
Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava

Expedičné stredisko: Národného 
oslobodenia 2703/33, 90027 Bernolákovo

info@MobilneChladenie.sk
+421 910 220 240


