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Doporučené použití: jako kterýkoli jiný standardní gril na dřevěné uhlí, nemusíte se ale nijak omezovat. Dá se 
použít také jako samostatný gril, lze jej používat na pláži, na sněhu, na místech určených pro grilování
nebo kdekoli chcete, pokud při tom dodržíte základní pravidla pro práci s ohněm. Své jídlo můžete dokonce 
na EcoGrillu připravovat jen tak, bez použití roštu. A až skončíte? Jakmile popel vychladne, můžete jej
nasypat ke svým zahradním rostlinám, popel z listnatých stromů (olše) je pěkně prohnojí. Dobrou chuť!

Chuť přírody! 

Plochý povrch 
umožňuje snadné 

používání 
hrnců, pánví 
a konviček 

Špičkové 
dřevěné uhlí 
ze dřeva 

olše, 
hoří čistě 
a hladce.

Eco 
zapalovač 
je součástí 

dodávky, jeho 
zapálení je velice 

rychlé, takže se váš 
EcoGrill rozhoří 

během okamžiku

Eco 
zapalovač je 
vyroben z 
lisovaných

pilin a 
rostlinného oleje

EcoGrill se 
vyrábí ze

dřeva tmavé a šedé
olše, o kterém 

je známo, že je to 
nejlepší dřevo

na grilování, zejména 
díky své

kouřové vůni

Výjimečný a 
patentovaný
prořezávaný

je vytvořen tak, 
aby rovnoměrně 
rozváděl teplo

a zajistil rovnoměrné 
prohoření.

Vyrobeno v Lotyšsku 
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Chuť přírody! 

Rozměry Průměr 
(cm)*

Hmotnost 
(kg)

Doba 
hoření (h)

Počet ks 
na paletě

Cena za
kus (€)**

M 16-20 1-1.3 1.5+ 300 3.90

L 20-24 1.4-1.8 2+ 200 4.95

XL 24-28 1.9-2.3 2.3+ 170 5.30

Logistika a čísla:

*  Výška: 10 cm
** V ceně je zahrnuta doprava na jednotlivá místa v rámci Evropy
    Minimální odběr – 2 palety

Výrobek je dodáván zabalený ve
smršťovací fólii a nálepkou dokola. 
Privátní nálepka: 
minimální odběr 3000 ks.

• Standardní paleta 100x120cm /120cm vysoká
• Na paletě 10 vrstev, pro bezpečný transport

oddělených kartonem 
• Zabalena plastovým obalem s možností

dvojitého přeložení 

• Europalety možné – na 1 lze naložit 240 grilů 
velikosti M nebo 180 velikosti L
Minimální odběr 4 europalety

• Displeje velikosti ¼ a ½ Europalety
k dispozici, nutno objednat zvlášť 

• Cena dle objednaného množství 
a velikosti grilů 

Vyrobeno v Lotyšsku 
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