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O NÁS
V dnešní době je Napoleon® jedničkou v prodeji venkovních grilů v Kanadě a své postavení v TOP dvojici výrobců si také drží ve Spojených Státech
Amerických. Na produkty společnosti Napoleon® sází již více než 200.000 spokojených zákazníků v Evropě k nimž každoročně přibývají desetitisíce dalších.
Všechno to začalo v roce 1976, kdy malá firma rodiny Schroeterových začala vyrábět ocelové zábradlí v městečku Barrie, ve státě Ontario v Kanadě.
V té době si nikdo nedokázal představit, jaká budoucnost čeká firmu Wolf Steel Ltd. dnešní Napoleon®. V roce 1981, vznikl obchodní název společnosti –
Napoleon® a spolu s ním také první grily. Tento krok se později ukázal jako průlomový a díky jemu je dnes značka Napoleon® známa po celém světě.
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TVŮRČÍ DUCH,
VÝKON A KVALITA
Napoleon® je rodinná kanadská společnost, která poskytuje komfort pro vaši domácnost již více než 30 let.
Svým přístupem k zákazníkovi a strategií, se zavázala vyrábět jen ty nejlepší produkty s maximální účinností a elegantním designem.
Špičková technologie, skvělý výkon, vyvážený design a bezkonkurenční služby zákazníkům jsou charakteristickým znakem značky Napoleon®.
Grily Napoleon® jsou navrženy tak, aby vám nabídly nevšední gurmánský zážitek a pomohly vám vytvořit dokonalé MENU skvělé chuti,
které oceníte nejen vy, ale všichni vaši hosté.

CO JE „GRILOVÁNÍ”?
Grilování je historicky nejstarším a nejrozšířenějším způsobem tepelného zpracování masa a později i ovoce a zeleniny na světě. Po staletí bylo
využíváno pouze ve své praktické podobě nad přímým plamenem, která zůstala dodnes zachována i přes to, že z hlediska kvality úpravy pokrmů
není vůbec ideální a neprospívá ani našemu zdraví. Naštěstí se společně s rozvíjející se gastronomií a nároky zákazníků vyvíjí také technologie, díky
nimž dnes dokáže připravit hovězí steak, jehněčí kotlety, nebo filet z lososa na svém grilu prakticky každý a dosáhne stejného výsledku, jako
profesionální kuchař. Společnost Napoleon® neustále inovuje své produkty a právě díky tomu dosahuje každý z jejich uživatelů takových výsledků.
Napoleon® je jedna z nejprodávanějších značek grilů na světě.
Grilování již dávno není pouhou úpravou masa, či zeleniny, ale pojem pod kterým se skrývá představa skvěle stráveného volného času s rodinou,
či přáteli a jak jinak, než s dokonalým gurmánským zážitkem. Důkazem toho jsou tisíce spokojených zákazníků, pro které se díky grilům Napoleon®
stalo grilování koníčkem a společenskou událostí. Nic nepotěší víc, než když jako kuchař na vaší grill party odvedete 100% práci a jste všemi
chváleni. Ne nadarmo se totiž říká, že „láska prochází žaludkem“.
My vám dáme nástroj,se kterým se stanete tím nejlepším kuchařem, ale co budete svým hostům servírovat na stůl je už jen na vás.
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FRISCHEN
BEEREN
FRISCHEN
BEEREN
• 1 Napoleon Zedernholzplanke,
• 1eine
Napoleon
mindestens
Stunde Zedernholzplanke,
in Wasser eingeweicht
®

®

mindestens eine Stunde in Wasser eingeweicht

• 2 x 125g Stücke Brie oder Camembert

• 2 x 125g Stücke Brie oder Camembert

• 250 ml Erdbeeren, geputzt und geviertelt

• 250 ml Erdbeeren, geputzt und geviertelt

• 250 ml frische Beeren
• 250Himbeeren
ml frische Beeren
(Blaubeeren,
oder Brombeeren)

(Blaubeeren, Himbeeren oder Brombeeren)

• 125 ml Himbeermarmelade

• 125 ml Himbeermarmelade

• 60 ml Sauvignon Blanc-Weißwein

• 60 ml Sauvignon Blanc-Weißwein

• Salz und• grob
Pfeffer, nach
Geschmack
Salzgemahlener
und grob gemahlener
Pfeffer,
nach Geschmack

Zedernholzplanke mindestens eine Stunde in kaltem Wasser
Zedernholzplanke
mindestens
eine Stunde in kaltem
Wasser
einweichen.
Die runden Brieoder Camembertstücke
gleichmäßig
7 - Existe en modèle au propane
Die runden Brieoder Camembertstücke
gleichmäßig
verteilt einweichen.
auf dem eingeweichten
Holzbrett
auflegen. Alle Beeren
in
verteilt aufgeben,
dem eingeweichten
Holzbrett
auflegen.
Alle Beeren
eine Rührschüssel
Weißwein und
Marmelade
zugeben
und in
einevermischen.
Rührschüssel
geben,
WeißweinmitundSalz
Marmelade
und
vorsichtig
Nach
Geschmack
und grobzugeben
gemahlenem
vorsichtig
vermischen.
Nach
Geschmack
mit
Salz
und
grob
gemahlenem
schwarzen Pfeffer würzen. Grill auf mittlerer Einstellung vorheizen. Die
schwarzen Pfeffer würzen. Grill auf mittlerer Einstellung vorheizen. Die
Beerenmischung gleichmäßig über den beiden Käsestücken verteilen.
Hergestellt in Kanada
Beerenmischung gleichmäßig über den beiden Käsestücken verteilen.
Hergestellt in Kanada
Die Holzplanke auf den vorgeheizten Grill legen und Deckel schließen.
1 - EASY
SET™ auf
- knoflíky
připojené
Die Holzplanke
den vorgeheizten
Grill legen kundmosazným
Deckel schließen.ventilům pro přesnou regulaci teploty
1 –DenEASY
– knoflíky
připojené
Käse aufSET™
dem Holzbrett
10-12 Minuten
grillen bis kdiemosazným
Seiten leicht 		
Den Käse auf dem Holzbrett 10-12 Minuten grillen bis die Seiten leicht
pro
přesnou
teploty
aussehen
und
goldbraunregulaci
sind.
Vom Holzbrett
nehmen und
Hergestellt
in Kanada
2ausgestülpt
- ventilům
spolehlivé
elektronické
zapalování
ausgestülpt aussehen
und goldbraun
sind. Vom Holzbrett nehmen und
Hergestellt in Kanada
mit frischem
Baguette
oder
Kräckern
servieren.
Halten
Sie
mit frischem Baguette oder Kräckern servieren. Haltenausreichend
Sie ausreichend
23–Servietten
elektronické
zapalování/JET
FIREa® boční hořák v jednom
bereit!
- Spolehlivé
3,8kW
infračervéná
SIZZLE
ZONE™ - gril
Servietten
bereit!

ANATOMIE PERFEKTNÍHO GRILU

Für 6 Personen
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6

poli et poignée

5 - 4 -Plans
de travail
latéraux
en acier
inoxydable avec compartiment
Système
de cuisson
en acier
inoxydable
boissons
et bac
à glaceenavec
à découper,
5 -pour
Plans
de travail
latéraux
acierplanche
inoxydable
avec compartiment
porte-torchons
chromeà découper,
poli
pour boissonsetetporte-ustensiles
bac à glace avecenplanche
6 - Roulettes
à blocage
dissimulées en chrome poli
porte-torchons
et porte-ustensiles
la baseàdublocage
piédestal
6 -dans
Roulettes
dissimulées
dansenlamodèle
base duau
piédestal
7 - Existe
propane

FürkW
6 Personen
34–- 3,8
infračervéná
SIZZLEoceli
ZONE™ – gril a boční
Vyjímatelná
police z nerez
hořák v jednom
5 - Integrovaný teplotní senzor ACCU-PROBE™
4 – Vyjímatelná police/rošt z nerez oceli
6 - LIFT AESE™ víko z nerez oceli s trubkovým madlem

5 – Integrovaný teplotní senzor ACCU-PROBE™
7 - Patentovaný nerezový zadní infračervený hořák
6 – LIFT EASE™ víko z nerez oceli s trubkovým madlem
8 - Universální grilovací jehla z nerez oceli
79–- Patentovaný
infračervený hořák
Chladící boxnerezový
a krájecízadní
prkénko

DIE EXPERTEN
expert
na plynové
a infračervené
FÜR
GAS- UND
grilování
INFRAROTGRILLEN

DIEEXPERTEN
EXPERTEN
DIE
EXLUSIVNÍ
GRILOVÁNÍ S NAPOLEON®

FÜRGASGAS-UND
UND
FÜR
Infračervená technologie

INFRAROTGRILLEN
INFRAROTGRILLEN
K vytvoření infračerveného záření používá

810
– Univerzální
grilovací
jehlasez zásobníkem
nerez oceli na koření a úchyty pro příslušenství
- Boční nerezová
polička
- Grilovací
rošty
z masivní
litiny
911
– Chladící
box
a krájecí
prkénko
Patentované zvlněné grilovací rošty
10 – Boční nerezová polička se zásobníkem na koření
Patentované žárové čištění
a úchyty pro příslušenství
-

-

12 - EASY ROLL™ zajišťovací kolečka
11 – Grilovací rošty z nerezu
®
zvlněné
grilovací
rošty WAVE
13 - Patentované
umístění plynové
lahve
a dostatečný
odkládací
prostor
Patentované žárové čištění
14 - Silnostěnná, pozinkovaná, nerezová konstrukce
Trvanlivé silnostěnné nerez hořáky

12 – EASY ROLL™ zajišťovací kolečka
13 – Umístění plynové lahve a dostatečný 			
odkládací prostor
14 – Silnostěnná, pozinkovaná, nerezová konstrukce

Ebita voluptur, con cum qui culpa cuptaer ionsequam, sit essi blata aut et res maximus
re platusa dolecaeprat dolor alitibus ullorep ererupta que lati blab in perum volorrum
aspellectem quam laborese cus esciis qui utem vid que ea volo tem endandebissi berore
liquatet invelisti sam utature
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Boční infračervený
hořák SIZZLE ZONE™

NAPOLEON® u příslušných grilů keramické hořáky
s tisíci malých otvorů pro plamínky.
Energie plamínků je pohlcena keramikou, která se
rozžhaví a vytvoří teplotu až 980 °C. Díky tomuto
žáru ze SIZZLE ZONETM bude grilovaná surovina
rychle zapečena, zůstane šťavnatá a plná chuti.
Výsledek je nezaměnitelný: šťavnaté pokrmy
za krátkou dobu grilování. To šetří plyn a peníze.

Upravte si Váš plynový gril na uhelný!
Vyjímečné příslušenství od NAPOLEON®: s touto
vložkou na dřevěné uhlí a vonné dřevěné šupiny
můžete jednoduše měnit plyn za uhlí.
Vyjměte grilovací rošt a kryty hořáků a položte
tuto vložku přímo na hořáky. Naplňte ho uhlím
popř. vonnými šupinami a zapalte ho dle potřeby
pomocí těchto plynových hořáků. Vložte zpět
grilovací rošt a užívejte nostalgické grilování
na dřevěném
uhlí! GRILLSYSTEM AUS EDELSTAHL –
MASSIVES

5 – Integrovaný teplotní
5 - Integrovaný teplotní
senzor ACCU-PROBE™
senzor ACCU-PROBE™
4 – Vyjímatelná
police/rošt
4 - Vyjímatelná
police
z nerez oceli
z nerez oceli

3 – 3,8 kW infračervená
3 - 3,8kW infracervená
SIZZLE ZONE™ – gril a boční
SIZZLE ZONE™ - gril a bocní
hořák v jednom
horák v jednom

6 – LIFT EASE™ víko z nerez
6 - LIFT AESE™ víko z nerez
oceli s trubkovým madlem
oceli s trubkovým madlem
7 – Patentovaný nerezový
7 - Patentovaný nerezový
zadní infračervený hořák
zadní infracervený horák
8 -–Universální
Univerzálnígrilovací
grilovací
8
jehla
z
nerez
oceli
jehla z nerez oceli

2 – Spolehlivé elektronické
2 - spolehlivé
elektronické
zapalování
nebo systém
JET FIRE™
zapalování
Chladící box
box aa krájecí
krájecí
99–- Chladící
prkénko
prkénko

1 – EASY SET™ – knoflíky
1 - EASY SET™
- knoflíky
připojené
k mosazným
pripojenépro
k mosazným
ventilům
přesnou
ventilum teploty
pro presnou
regulaci
regulaci teploty

yr

ob e n
o

v

ka nad

ě

v

14 – Stabilní silnostěnná
pozinkovaná a nerezová
konstrukce
13 – Umístění plynové
láhve a dostatečný
13 - umístení plynové
odkládací prostor
lahve a dostatecný odkládací prostor
12 – EASY ROLL™ zajišťovací
12 - EASY ROLL™ zajištovací
kolečka
kolecka

10 –- Bocní
Boční nerezová
nerezová policka
polička
se zásobníkem na koření
korení a
a
úchyty
pro
příslušenství
úchyty
pro
príslušenství
11
Grilovací rošty
rošty z nerezu
11 –- Grilovací
Patentované
zvlněné
z masivní litiny
grilovací rošty WAVE®
Patentované zvlnené
Patentované žárové cištění
grilovací rošty
Trvanlivé,
silnostěnné nerez hořáky
Patentované žárové cištení

PRO600RSIB
5

PRESTIGE PRO PRO500
®

·· Celkem 6 hořáků
(4 nerezové trubicové hořáky, boční infra hořák 				
SIZZLE ZONE™, zadní nerezový infra hořák)

24.2 kW
>> 22,5
kW | 6 hořáků
PRO500RSIB

·· Dvouvrstvé nerezové víko se zabudovaným teploměrem
ACCU-PROBE®
·· Elektronické zapalování hořáků JET FIRE® 					
+ crossover propojení
·· i-GLOW podsvícené ovládací knoflíky
·· prémiové boční odkládací plochy s integrovaným 			
držákem nápojů, utěrky a nářadí
·· Zabudovaná miska na led a krájecí prkénko
·· Nerezové rošty WAWE® + ohřívací rošt
·· Odkládací skříňka ve spodní části grilu 					
s antikorozní úpravou
·· Podstavec s krytými zamykatelnými kolečky
·· President’s Limited Lifetime Warranty/záruka
·· Rozměry (š x h x v) : 169 x 71 x 131 cm
·· Váha 99,8 kg
·· Celkový výkon 2,5 kW
·· Celková grilovací plocha: 71 x 45 cm
·· Boční hořák: 24 x 37 cm

yr

ob e n
o

v

·· K dispozici i na zemní plyn

Stabilní nerez rošt
WAVE®

ě

v

ka nad

2stupňové nerez
Bezpečný systém
Zabudovaná miska
®
kryty hořáků
zapalování
JET
FIRE
na led –
MASSIVES GRILLSYSTEM AUS EDELSTAHL

Boční infračervený
Zadní infračervený
™
hořák SIZZLE ZONEHOOGWAARDIG
hořák
ROESTVRIJSTALEN KOOKSYSTEEM –
71 cm
24 cm
37 cm

InfraInfrarotčervený
Seitenboční
brenner
hořák

grilovací
Hauptgrillfläche
45 cm
>Hlavní
24.2
kW plocha
| 6
PRO500RSIB

169 cm x 67 cm x 131 cm | 99.8 kg
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PRESTIGE P500
®

·· Celkem 6 hořáků 			
(4 nerezové trubicové hořáky, 		
boční infra hořák SIZZLE ZONE™ 		
s litěným roštem, zadní nerezový 		
infra hořák)

>
> 24.2
22,5 kW
kW | 6 hořáků
P500RSIB

·· Nerezové nebo smaltované víko 		
se zabudovaným teploměrem 		
ACCU-PROBE®
·· Elektronické zapalování hořáků
·· Masivní nerez rošty WAWE® 			
+ nerez ohřívací rošt
·· Nerezové boční police s poličkou
na koření
·· Odkládací skříňka ve spodní části
grilu s antikorozní úpravou nebo 		
práškovou barvou
·· President’s Limited Lifetime
Warranty/záruka
·· Rozměry (š x h x v): 163 x 67 x 128 cm
·· Váha 87,1 kg
·· Celkový výkon 2,5 kW
·· Celková grilovací plocha: 71 x 45 cm

yr

ob e n
o

v

·· K dispozici i na zemní plyn

Stabilní nerez rošt
WAVE®

2stupňové nerez
kryty hořáků

ě

v

ka nad

Bezpečný systém
zapalování JET FIRE®

Zadní infračervený
hořák

Infračervený boční
hořák SIZZLE ZONE™
24 cm

37 cm

InfraInfrarotčervený
Seitenboční
brenner
hořák

71 cm

Hauptgrillfläche
Hlavní
grilovací plocha

163 cm x 67 cm x 128 cm | 87.1 kg

45 cm

11
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·· 3
silnostěnné
Postranní
infratrubicové
hořák hořáky 			
nerezu infra zadní hořák
Keramický
 z
pro grilování
rožniSIZZLE ZONE™
·· Postranní
infrana
hořák
Boční odkládací
plochyhořák		
z nerezu s
·· Keramický
infra zadní
integrovaným
závěsem
pro
grilování na
rožni na náčiní
Zabudovaná
miska
na led
a krájecí
·· Boční
odkládací
plochy
z nerezu
		
sprkénko
integrovaným závěsem na náčiní
Integrované světlo
·· Zabudovaná
miskave
navíku
led 			
 a
3 krájecí
silnostěnné
trubicové
hořáky
prkénko
z
nerezu
·· Integrovaná světla 220 V uvnitř grilu
i-GLOW®
® podsvícení ovládacích
·· i-GLOW
podsvícení ovládacích 		
knoflíků
knoflíků
Dvouvrstvé víko
víko nerez
se zabudovaným
·· Dvouvrstvé
nebo 		
teploměremse
ACCU-PROBE®
smaltované
zabudovaným 		
 teploměrem
PozinkovanáACCU-PROBE
konstrukce vozíku
®
s
dlouhou
životností
·· Pozinkovaná konstrukce vozíku 			

masivní životností
litinové rošty
s2 dlouhou

Odkládací
skříňkarošty
ve spodní
·· 2 masivní litinové
WAVE® 			
části
grilu rošt
+
ohřívací

Víko a dvířka skříňky z nerezu
·· Odkládací skříňka ve spodní 		

Rozměry
části
grilu(š x h x v):
155 x 68 x 121 cm
·· Víko a dvířka skříňky z nerezu 		

Celkový výkon 22,2 Kw
nebo černý lak

Celková grilovací plocha:
·· Rozměry (š x h x v): 			
68 x 46 cm
155 x 68 x 121 cm
Ohřívací rošt: 65 x 18 cm

·· Celkový výkon 22,2 kW
Boční infra hořák: 24 x 37 cm

·· Celková grilovací plocha:
·· 68 x 46 cm
·· Ohřívací rošt: 65 x 18 cm
·· Boční infra hořák: 24 x 37 cm
·· K dispozici i na zemní plyn

Integrované vnitřní
osvětlení

Zadní keramický
infračervený hořák

dostupný v černém smaltu,
nebo nerezové oceli

LE3 SERIE
keramický
keramickýinfračervený
infračervený
zadní
pro rožeň
zadníhořák
hořák

integrovaná vnitřní světla
WAVE® grilovací rošty
ze smaltované litiny

SIZZLE ZONE™
gril a boční hořák

podsvícené ovládací
podsvícené
ovládacíknoflíky
knoflíky
i-GLOW™

integrovaný chladící box
s krájecím prkénkem

Integrovaná miska
na led

I-GLOW® podsvícení
ovládacích knoflíků

Infračervený boční
hořák SIZZLE ZONE™

Doplňkový kuchyňský
modul
68 cm

OD-KSM 100

46 cm
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> 22.2 kW | 5 hořáků
LE485RSIB

Hlavní
grilovací plocha
Hauptgrillfläche

24 cm
InfraInfrarotčervený
Seitenboční
brenner
hořák

155 cm x 68 cm x 121 cm | 79.8 kg

37 cm

TRIUMPH SERIE
®

·· Silnostěnné trubicové hořáky z nerezu
·· Postranní hořák na přípravu příloh
·· Boční odkládací plochy s integrovaným
závěsem na náčiní

> 10.4 kW | 3 hořáky
T325SB

·· Víko černé smaltované se zabudovaným
teploměrem ACCU-PROBE®

> 14.4 kW | 4 hořáky
T410SB

>18.4 kW | 5 hořáků
T495SB

·· Masivní litinové smaltované rošty
·· Zapalování JETFIRE®
·· Zamykatelná kolečka
·· Ohřívací rošt
·· Průměr boční plotýnky: 20 cm

Využijte otočný rožeň

T495SB

T325SB

Díky otáčení rožně se maso vaří ve vlastní
šťávě, zůstává šťavnaté a bude rovnoměrně
a křupavě opečené. Tato metoda se hodí
obzvláště pro větší kusy masa jako pečeně,
drůbež, jehněčí kýty. Maso z rožně je
všeobecně šťavnatější, protože se vaří
pomalu a s vlastní šťávou.

T325SB

46 cm

T410SB

> 10.4 kW | 3
43 cm

boční
T325SBSeiten-

Hlavní
grilovací plocha
Hauptgrillfläche

brenner
hořák

> 14.4 kW |
Ø 20 cm

115 cm x 56 cm x 114 cm | 36.3 kg

Boční hořák
s krytem

Bezpečný systém
zapalování JET FIRE®

Integrovaný otevírák
lahví

Sklopné boční
police

T495SB

T410SB

72 cm
43 cm>

Hauptgrillfläche
Hlavní
grilovací plocha

10.4 kW | 3

T325SB

59 cm
Seitenboční
brenner
hořák>

141 cm x 56 cm x 114 cm | 46.3 kg

Ø 20 cm

Hauptgrillfläche
Hlavní
grilovací plocha

14.4 kW |434cm
T410SB

Seitenboční

Ø 20 cm

hořák
>18.4 kW | 5brenner
T495SB

128 cm x 56 cm x 114 cm | 40.8 kg
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·· Výkon až 3,5 kW
·· 2 trubkové nerez hořáky
·· Kvalitní konstrukce Napoleon® 			
s 10letou limitovanou zárukou
·· Dva nerezové hořáky se zapalováním JETFIRE™
·· Ultra kompaktní design, jednoduchá 		
skladba a použití
·· Extra velká plocha vaření 1840 cm2 		
s litěným roštem
·· Lepší odolnost proti větru udržuje vnitřní teplotu
·· Zajišťovací víko spolu se sklopnými nožičkami

Další modely a varianty:
Travel TQ285 Scissor Cart Model
·· se skládacím vozíkem

Travel TQ285

CHARCOAL
KETTLE
PROCHARCOAL
CHARCOALCART
CART
LEGMODEL
MODEL
PRO
&&LEG
NK22CK-L

Gril na dřevěné uhlí
se stolkem či nožičkami

NK22CK-C
PRO22K
NK22CK-C
PRO22K

·· Smaltované odklápěcí víko s teploměrem
ACCU PROBE™
·· Masivní litěný rošt výškově stavitelný
·· Tepelný difuzor
·· Tepelný nerez regulátor
·· Odnímatelný zásobník na popel
·· Podstavec/nožičky s kolečky

Charcoal starter
·· S použitím startéru na uhlí roztopíte
váš gril rychleji a bezpečněji.
·· Položte podpalovač pod starter, který
naplníte uhlím a zapálíte.

PRO C

·· Uhlí se komínovým efektem rozpálí.
·· Nyní můžete žhavé uhlí vysypat 		
do grilu a začít grilovat.

113 cm
113 cm

62 cm
62 cm

Ø 57 cm
Ø 57 cm
Ø 57 cm

PRO CHARCOAL CART &

Ø 57 cm
Ø 57 cm

70 cm x 60 cm x 110 cm | 26.3 kg
72 cm x 60 cm x 100 cm | 28 kg
113 cm x 62 cm x 107 cm | 38.6 kg
72 cm x 60 cm x 100 cm | 28 kg
113 cm x 62 cm x 107 cm | 38.6 kg
Odnímatelný velký
zásobník na popel

Výklopný litinový
masivní rošt

Teploměr
ACCU-PROBE™

Nerezový tepelný
difuzor

Otočné víko
s rohovým pantem

Sklopná nerezová
polička

CART

Der OriginalDer
113OriginalcmOriginalDer

PRO CHARCOAL CART & LEG MODEL
62 cm

Ø 57
cm
NK22CK-C

PRO22K
31

113 cm x 62 cm x 107 cm | 38.6 kg

72 29
cm
11
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x

CHARCOAL KETTLE
NK22CK-L
CHARCOAL KETTLE

Gril na dřevěné uhlí
s nožičkami

NK22CK-L

·· Odnímatelné víko s teploměrem ACCU
PROBE s možností zavěšení
·· Drátěný nerezový rošt
·· Tepelný difuzor
·· Odnímatelný zásobník na popel
·· Kolečka

Nerezový věšák
·· Tento masivní komfortní držák nářadí
se jednoduše zavěsí za hranu grilu.
·· Takto budou vaše kleště a jiné 		
příslušenství stále po ruce.

CHAR

Ø 57 cm
Ø 57 cm

70 cm x 60 cm x 110 cm | 26.3 kg
70 cm x 60 cm x 110 cm | 26.3 kg
Odnímatelný velký
zásobník na popel

Drátěný výklopný
rošt

Nerezové odvětrání
s teploměrem

Nerezový tepelný
difuzor

Izolované madlo
víka

Variabilní závěsné
víko

Der OriginalDer Original-

CHARCOAL KETTLE
Ø 57 cm

NK22CK-L
31

70 cm x 60 cm x 110 cm | 26.3 kg
12
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·· 3 nerezové trubkové hořáky 			
+ 1 keramický infračervený zadní
1 - Infrared SIZZLE ZONE grill and side burner
hořák
pro otočný rožeň
2 - Optional commercial quality rotisserie kit with counter balance and 4 forks for
Přenosný
stolní
plynový
gril
delicious
restaurant style
cooking using the
rear infrared burner
3 - Deluxe high
top, space saving LIFT
EASE roll top lid with polished chrome trim
zapalování
JET-FIRE™
 ·· Systém
accents and handle
 Masivní
nerezový
trubicový
Přenosný
stolní
plynový
grilhořák
4 - Stainless
steel cooking
system
Dvojité
s teploměrem
zapalování
 ·· Piezoelektrické
5 - Premiumnerezové
stainless steel
sidevíko
shelvesgrilu
with integrated
beverage holders and ice
bucketnerezový
with cutting
board,
polished
towel bars and tool hooks
 Masivní
trubicový
hořák
Smaltovaný
litinový
rošt chrome
burner
6 - Pedestal base with hidden, locking casters
Vlnité
nerezové
rošty WAVE™
zapalování
 ·· Piezoelektrické
Sklopné
7balance
- Available
a propane
unit
rie kit with counter
andstabilní
4 as
forks
for nohy
Smaltovaný
litinový

Vyjímatelná
miska rošt
na odkapávající tuk
 infrared
ng the rear
burner
stabilní
nohy
 ·lid· Sklopné
ovládací
knoflíky
1 polished
- Infrarode
zij- en
achter-brander
met
SIZZLE
ZONEiGLOW™
withPodsvícené
chrome
trim
ASE roll top
Možno
připojit
na klasické
plynové
lahve i plynové
2 - Optionele, professionele
draaispitkit
met tegengewichttuk
en 4 bevestigingsvorken voor
miska na
odkapávající
 Vyjímatelná
kartuše
culinaire hoogstandjes bereid m.b.v. de infrarode achterbrander
připojit
nametklasické
lahve
plynové
 ·· Možno
hlavní
grilovací
plocha
69
46(š
cm
Rozměry
x 57 x plynové
32LIFTxcm
x hlenixverchroomde
výška při
3 - Luxueuze
uitvoering
plaatsbesparend
EASE
roldeksel
with integrated
beverage
holdersgrilu:
and
ice 57
kartuše
afwerking
en
handgreep
hrome towel bars
and tool hooks
vyklopených
nohách)
4 - Roestvrijstalen
kooksysteem
grilu:
57 x 57
x 32 cm (š		
x hl x výška při
asters  ·· Rozměry
Záruka
Napoleon
President´s
plocha:
oválná
x 36 cmbeker-/fleshouders
(š x hl) en
 Grilovací
5 - Hoogwaardige
roestvrijstalen
zijvakken49
met geïntegreerde
vyklopených
nohách)
Limited
ijsemmerLifetime
met snijplank,Warranty
gepolijste hand- doekstangen in chroom en houders voor uw

ergonomický držák pro
ovládání jednou rukou

VESTAVĚNÉ GRILY & OASIS™ OUTDOOR KUCHYNĚ
ergonomický držák pro
ovládání jednou rukou

™

standardní přípojka s
možností redukce pro
připojení
jaké-koli
standardní
přípojka
s
možnostíplynové
redukcelahve
pro

™

™

BILEX485RB

připojení jaké-koli
plynové lahve

™

1450 cm2 velká litinová
grilovací mřížka

™



1450 cm2 velká litinová
grilovací mřížka

Grilovací
plocha: oválná 49 x 36 cm (š x hl)
barbecuegereedschap

SIZZLE ZONE
6 - Strak gestroomlijnd onderstel met aan het zicht onttrokken, vastzetbare zwenkwieltjes
·· en
K
dispozici i na
met tegengewicht
voorzemní plyn
7 - 4 bevestigingsvorken
Beschikbaar als propaangasmodel
de infrarode achterbrander
en verchroomde
arend LIFT EASE roldeksel
1 - Barbecue
et brûleur latéral SIZZLE ZONE infrarouges
™

™

™

2 - Kit de rôtissoire robuste optionnel, avec contrepoids et 4 fourches, utilisant le
brûleur arrière infrarouge pour une cuisson savoureuse comme au restaurant
ken met geïntegreerde
3 - beker-/fleshouders
Couvercle LIFT EASEenhaut de gamme à gain d’espace avec finition en chrome
and- doekstangen in chroom
houders voor uw
poli etenpoignée
4 - Système de cuisson en acier inoxydable
5 - vastzetbare
Plans de travail
latéraux en acier inoxydable avec compartiment
an het zicht onttrokken,
zwenkwieltjes
pour boissons et bac à glace avec planche à découper,
porte-torchons et porte-ustensiles en chrome poli
ONE infrarouges 6 - Roulettes à blocage dissimulées
dans lautilisant
base dulepiédestal
vec contrepoids et 4 fourches,
7 - Existe en modèle au propane
™

BIPRO500RB

11

BILEX605RBI
sklopné
nohy pro jednoduché

OASIS™ 200

skladování
a přenositelnost
sklopné
nohy pro jednoduché
skladování a přenositelnost

™

57 cm

cuisson savoureuse comme au restaurant
e à gain d’espace avec finition en chrome

57 cm

INFRAROTGRILLEN

12

Jednoduché
čištění
- odnímatelná
miska na
- odnímatelná
miska na
nečistoty
nečistoty

49 cm x 36 cm x 32 cm 10.8 kg

49 cm x 36 cm x 32 cm 10.8 kg

PRESTIGE řada

Hergestellt in Kanada

DIE EXPERTEN
FÜR GAS- UND

PIEZO zapalovač a

PIEZO zapalovač
a trubicový hořák
nerezový
nerezový trubicový
o výkonuhořák
3,1 kW
o výkonu 3,1 kW

Jednoduché čištění

ble
oxydable avec compartiment
anche à découper,
Hergestellt in Kanada
chrome poli

expert na plynové
a infračervené
grilování

58 cm
58 cm

Výkonnost grilů (kW)
Hlavní infračervený hořák

PRO600

PRO500

LE řada
P500

LE485

Triumph řada
T495

T410

CHARCOAL – dřevěné uhlí řada
T325

NK22CK-C

NK22CK-L

PRO22K-LEG

Přenosná řada
PRO285

TQ285

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hlavní trubkový hořák

16

13,6

13,6

14,4

16,4

12

8

-

-

-

3,5

3,5

Boční hořák

3,7

3,8

3,8

3,8

2,4

2,4

2,4

-

-

-

-

-

8

5,2

5,2

4

x

x

x

-

-

-

-

-

27,7

22,6

22,6

22,2

18,4

14,4

10,4

-

-

-

-

-

187

169

163

155

141

128

115

113

70

72

71

60

Zadní infračervený hořák
Celkem
Rozměry v cm
celková délka
celková hloubka

68

67

67

68

56

56

56

62

60

60

47

49

celková výška

130

131

128

121

114

114

114

107

110

100

37

35
13

13

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO
PRO
KAŽDÝ
KAŽDÝ
DEN
DEN

67731 – vložka na dřevěné uhlí
a vonné šupiny

67400 – košíky na dřevěné uhlí

67800 – starter na dřevěné uhlí

55005 – nerez štětec se silikonovými stětinami

67011 – zásobník na vonné šupiny

56040 – litinová grilovací deska

56018 – nerezová grilovací deska

70019 – grilovací nářadí 3-díly

56011 – pekáč a stojan na žebírka
3v1

70009 – nerez stojan na žebírka

57010 – multifunkční grilovací košík

70012 – profiset krájecího prkénka

C

14

14

AROMA DŘEVĚNÉHO UHLÍ NA VAŠEM PLYNOVÉM GRILU
– s touto vložkou z příslušenství můžete vychutnat aroma a možnost grilování dřevěným uhlím na Vašem plynovém grilu.
Jednoduše vyměňte tuto vložku za krycí vložku hořáků, nasypte uhlí a zapalte pomocí plynových hořáků.

DIE EXPERTEN

56020 – 2 v 1 wok & pivní pekáč
na kuře

56021 – nerez stojan s pekáčkem

56003 – litinová pánev s odnímatelnou rukojetí na kuře

62011 – kartáč na gril s mosaznými
štětinami

64007 – otočný set na špízy

64003 – grilovací košík na rožeň

70016 – set na špízy 6-dílný

70004 – mlýnek na pepř či sůl

70011 – profi grilovací nářadí
5-dílné

55015 – nerez grilovací kleště

krycí obaly

70005 – mlýnek na pepř či sůl

INFRAČERVENÁ TECHNOLOGIE
– díky intenzivnímu žáru infračervené technologie od Napoleonu bude maso ihned zatáhnuto a neztratí svou šťavnatost
a výbornou chuť! Více jak 10.000 plamínků vytváří teplotu až 980 °C.
15

®

Ostatní Napoleon produkty

Výhradnídovozce
dovozceNapoleon
Napoleon®
Výhradní
Jarošovská
840
pro ČR a SR
377 01 Jindřichův Hradec

®

VANELLUS Energy s. r. o.
e-mail:
grily@vanellus.cz
Jarošovská
840
www.vanellus.cz
377 01 Jindřichův Hradec
e-mail: grily@vanellus.cz
www.vanellus.cz

krbová kamna a vložky • vodopády • BBQ příslušenství
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