
Špičkové nerezové venkovní grily z nerezové oceli a širokým 
sortimentem příslušenství pro přípravu všech typů pokrmů

EXKLUZIVNÍ A DOMINANTNÍ
Venkovní krby Passiongrill jsou vyrobeny z nerezové oceli.  Díky kvalitě svých materiálů 
a jejich modernímu designu zaručují dlouhou životnost a bezchybný provoz.  S jejich 
různými nádobími (wok, gril, elektrická rotisserie atd.) zažijete nezapomenutelné 
kulinářské zážitky a zároveň si užijete své teplo pro vaše večery venku. 

Passiongrill venkovní krby kombinují funkci krbu a grilu s vařičem.  Budou skutečným 
zdrojem světla a tepla na vaší terase nebo na vaší zahradě, osvětlí vaše večery a vytvoří 
atmosféru v salonu. V chladných dnech a večerech venkovní krby Passionsgrill zahřejí 
atmosféru a brzy budou nezbytné. 

Budete rádi, když používáte plynový gril pro venkovní jídla.  Prožijte zážitek venkovního 
ohně na palubě nebo na zahradě pomocí venkovních krbů Passionsgrill.  Jsou přizpůsobeny 
jak velkým zahradám, tak malým terasám.  Passiongrill venkovní krby mají čtyři kolečka pro 
pohyb umožňující přizpůsobení se směru větru. 

Zdravé vaření a grilování
Luxusní provedení
Jedinečná variabilita
Přísná německá kvalita

Grily pro náročné

NEKOPROMISNÍ
NĚMECKÁ 
KVALITA



Dřevo & dřevěné uhlí 

Cute

Passion

Sonsy

Shine

Galaxy

Venkovní gril Gute je venkovní gril plný elegance z nerezové oceli.
Bohaté příslušenství Vám vykouzlí jedinečné gastronomické zážitky

Pro konstrukci Sonsy používá Passionsgrill stejně kvalitní nerezovou ocel, jako u všech
ostatních svých výrobků. Tyto krby mohou odolávat dlouhé roky venkovnímu prostředí.

Tento krb s vysokým leskem byl vyroben pro nejnáročnější klienty. Je charakterizován
svou mohutností a izolovaným komínem. Společně s přídavnými dvířky vytvoříte
nejbezpečnější a nejunikátnější gril

Model Galaxy je navržen stejně kvalitně jako ostatní produkty Passions. Jeho mohutná
konstrukce z nerezové oceli a 12 mm silnou horní ocelovou deskou Vám poskytuje
jedinečně zdravou přípravu jídla a extrémně dlouhou životnost-

Konstrukce z nerezové oceli dává krbu
dlouhou životnost a díky designu 
sopouchu nádhernou eleganci. Vyrábí 
se pouze v jedné velikosti, ale splní 
všechny vaše očekávání.
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Rošt
Základní prvek pro
každé grilování.
Vyrobeno z nerezu

Pizza pec
Vestavná pícka
pro přípravu
pizzy.

Elektrické příslušenství
Pro perfektní grilování
s přáteli.

Pánev
Lze použít jako gril
a vaření na pánvi i jako
kolektor díky použitému
oleji, dva v jednom.

Dvířka
Ochranná dvířka
proti jiskrám. Díky
jemnému pletivu
již žádné popálení
a škody.

Držák na špízy
Perfektní přípravek
pro grilování špízů.
Již žádné popálení

Pánev Wok
Základní příslušenství
pro vaření zeleniny
a asijských jídel.

Pánev Paella
Základní příslušenství
pro vaření velkého
množství jídla, ideální
pro rodinná setkání.

Závěsná deska
Když potřebujete
mít všechno při ruce,
když vaříte.

Ochranná deska
Pro základní ochranu
spodní části krbu proti
poškrábání.
Při manipulaci se 
dřevem.

Desková pánev
Pro vaření všech
druhů jídla a hlavně 
masa.

Příslušenství 

Nerez                  Černá                 Šedá

Dodáváme v těchto barvách



Charakteristika

1. Lapač jisker
ochrání váš krb a zabraňuje úniku
jisker. Chrání okolní majetek.

2. Kouřovod
Kouřovod se vyrábí v různých výškách

3. Sopouch
Vyrobený z dvojitého opláštění.
Udržuje stabilní teplotu a bezpečně
odvádí spaliny a jiskry. Ochraňuje
celý váš krb před deštěm.

4. Komora
Dvojitá komora s izolační vatou
udržuje konstantní teplotu a dokonale
připraví vaše jídlo. Jediný dvojitý
gril na trhu.

5. Panty
Praktické masivní panty pro uchycení
příslušenství nebo dvířek. Vše pohodlně
při ruce.

6. Ohniště
Kvalitní šamot topeniště zajistí 
špičkové hoření.

7. Úložný prostor
K ukládání dřeva nebo uhlí.

8. Kolečka
Umožní grilovat všude na zahradě.
Na zimu pohodlně uschováte.
Jednoduchý pohyb.
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Venkovní krby Passionsgrill jsou vyrobeny 
z nerezové oceli. Díky kvalitě svých materiálů 
a jejich modernímu designu zaručují dlouhou 
životnost a bezchybný provoz.  

S příslušenstvím (wok, gril, elektrické příslušenství)
zažijete nezapomenutelné kulinářské zážitky 
a zároveň si užijete teplo pro vaše večery venku.  

Venkovní krby Passiongrill  kombinují funkci 
krbu a grilu s vařičem.  Budou skutečným 
zdrojem světla a tepla na vaší terase nebo 
na vaší zahradě, osvětlí vaše večery a vytvoří 
atmosféru v salonu.

V chladných dnech a večerech venkovní krby 
Passionsgrill zahřejí atmosféru.  

Budete rádi, když používáte gril pro venkovní 
přípravu jídla.Prožijte zážitek venkovního ohně 
na terase nebo na zahradě pomocí venkovních 
krbů Passionsgrill.  

Jsou přizpůsobeny jak velkým zahradám, tak 
malým terasám.  Passionsgrill venkovní krby 
mají čtyři kola umožňující jejich pohyb a 
přizpůsobení se směru větru.  V průběhu vaření
nebo topení pohodlně otáčíte celý krb, aby jste 
si užili příjemné teplo  a atmosféru.

Rovnoměrné rozdělení tepla  je zajištěno 
žáruvzdornými cihlami umístěnými ve spalovací 
komoře.
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