
KATALÓGUS  2019 / 20
KERTI GRILLEK    •    TERASZMELEGÍTŐK

BOGRÁCSOK    •    TARTOZÉKOK

MASTERCOOK
C T I V A

B A R B E C U E
C T I V A

HEAT COMFORT



2

Fa
sze

ne
s k

er
ti 

gr
ille

k VALENCIA
öntöttvas grillhordó

8 990 Ft
Alkalmas: 4 fő részére

Grillező felület: átmérő 35 cm  

Grillrács: öntöttvas

Méret: 35 x 36 x 45 cm

Rendelési szám: 10300

Súly: 5,9 kg

A Valencia grillhordó ideális kiskertekbe, erkélyekre vagy teraszokra. Ellentétben az olcsó lemez grillsütőkkel, ennek a terméknek az egész felépítése 
öntöttvasból készül, így biztosan hosszú ideig kiszolgálja Önt. Öntöttvasból készül a négy pozícióba állítható grillrács és a tűzrács is. A grill alján szellőző 
található, mellyel beállíthatja a huzatot, ezzel szabályozva a parázs hőmérsékletét. A grillsütő és a grillrács is fa fogantyúkkal van ellátva a könnyű áthelyezés 
és kezelés érdekében. A felső sütőfelület levétele után a grilltestet használhatjuk nyitott tűztérként is. A kiváló minőségű Valencia grillsütő tulajdonságait, 
annak biztonságát és kivitelezését a GS minőségi tanúsítvány odaítélésével minősítette a tekintélyes, német tanúsító és ellenőrző intézet is.

ANGULATUS
faszenes grillsütő

75 990 Ft
Alkalmas: 14 fő részére

Grillező felület: 70 x 46 cm

Grillrács: zománcozott bevonattal    

Melegítő rács: krómozott

Méret: 136 x 63 x 152 cm

Rendelési szám: 11250   

Súly: 43 kg

Grillrács: zománcozott bevonattal    

A  komplett felszereléssel ellátott, nagy grillsütő alkalmas nagyobb társaságok igényeinek kielégítésére is. Ezzel a  grillel könnyedén és nagyon gyorsan 
megvendégelhet akár 14 főt is. A  klasszikus dizájnnal ellátott grillsütő könnyen kezelhető, és számos praktikus tartozékkal rendelkezik. A  grillsütő 
fémfelületei minőségi, hőálló festékkel, a nagy, osztott grillrács zománcozott felülettel, a melegítő rács pedig krómozott felülettel van ellátva. Az elkészült 
grillételeket a sütőrács fölött található melegítő rácsra helyezheti, vagy fedéllel kombinálva használhatja indirekt grillezéshez is. A hőmérséklet szabályozása 
többféle módon lehetséges. Egyrészt a fedélben és grilltestben elhelyezett 2 - 2 levegőszabályozó segítségével, másrészt a tűztér állítható magasságával. 
Az állítókarral az izzó faszenet szükség szerint közelebb, vagy távolabb helyezheti el a grillezendő ételtől. A faszén további adagolását megkönnyíti, grillezés 
közben is, a grilltest elülső részén elhelyezett nagy ajtó. A grillsütő alsó részében található a kivehető hamutálca. A hőmérő a hőmérséklet meg� gyeléséhez 
a  fedélben helyezkedik el. A  további praktikus tartozékok közül kiemelhetjük a  két oldalsó polcot, a  grilleszközök elhelyezését megkönnyítő kampókat, 
a beépített sörnyitót, a fűszerkosarat, és egy további polcot a grillsütő alsó részében. A grillsütő a négy masszív lábnak köszönhetően nagyon stabil, és a két 
kereke segítségével könnyen mozgatható. A két oldalsó polcot, a tárolás megkönnyítése érdekében, egyszerűen leszerelhetjük..

ANGULAR
faszenes grillsütő

45 990 Ft
Alkalmas: 12 fő részére 

Grillező felület: 42 x 56 cm 

Grillrács: zománcozott bevonattal 

Melegítő rács: krómozott 

Méret: 108 x 70 x 116,5 cm 

Rendelési szám: 11245 A

Súly: 28 kgSúly: 28 kg

Alkalmas: 12 fő részére 

Grillező felület: 42 x 56 cm 

Grillrács: zománcozott bevonattal 

Melegítő rács: krómozott 

Méret: 108 x 70 x 116,5 cm 

Rendelési szám: 11245 A

45 990 Ft

Amennyiben nagy rajongója a  faszenes grillsütésnek, akkor Önnek készíti a  német Activa cég az XXL-es Angular grillsütőt, amely alkalmas akár 12 
fő vendéglátására is. A  klasszikus, gyönyörű dizájnnal ellátott grillsütő nemcsak könnyen kezelhető, de számos praktikus tartozékkal is rendelkezik. 
A grillsütő fémfelülete minőségi hőálló festékkel, a nagy, osztott grillrács zománcozott felülettel, a melegítő rács pedig krómozott felülettel van ellátva. Az 
elkészült grillételeket a sütőrács fölött található melegítő rácsra helyezheti, vagy a fedéllel kombinálva használhatja indirekt grillezéshez is. A hőmérséklet 
szabályozása többféle módon lehetséges. Egyrészt a fedélben és grilltestben elhelyezett 2 - 2 levegőszabályozó segítségével, másrészt a tűztér állítható 
magasságával. A  forgókar segítségével az izzó faszenet szükség szerint közelebb vagy távolabb helyezheti el a  grillezendő ételtől. A  faszén további 
adagolását megkönnyíti grillezés közben is, a  grilltest elülső részén elhelyezett nagy ajtó A  grillsütő alsó részében található a  kivehető hamutálca. 
A hőmérő, a megfelelő hőmérséklet megállapításához, a fedélben helyezkedik el. A további praktikus tartozékok közül kiemelhetjük a nagy tároló polcot, 
kiegészítve 4 darab kampóval a  grilleszközök elhelyezésére, a  beépített sörnyitót, a  kiegészítő oldalsó fogantyút pl. grillcsipesz elhelyezésére, és egy 
további polcot a grillsütő alsó részében. A grillsütő a négy masszív lábnak köszönhetően nagyon stabil, és két kereke segítségével könnyen mozgatható.
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Faszenes kerti grillek
ACTIVA 
faszenes grillsütő 
Ø 43 cm

8 490 Ft
Alkalmas: 6 fő részére

Grillező felület: Ø 41,5 cm

Grillrács: krómozott

Méret: 78 x 52 x 45 cm

Rendelési szám: 19340

Súly: 4 kg

Amennyiben megfelel Önnek egy alapszintű, de jól felépített 
grill, akkor az Activa egyszerű és könnyen kezelhető grillsütő 
segítségével könnyedén vendégül láthatja a barátait. A grillsütő 
mindent tartalmaz, ami szükséges egy � nom, grillezett étel 
elkészítéséhez. Stabil acélkonstrukcióval rendelkezik, a fedele és 
a tűztér is zománcozott felületű (nemcsak lakkozott), állítható 
szellőzőnyílásokkal és krómozott hamutálcával, grillrácsál és 
tűztérrel van ellátva. A grill alsó részében egy praktikus tároló polc 
van elhelyezve. A masszív lábak biztosítják a grillsütő stabilitását. 
A praktikus fogantyú és a kerekek elősegítik a könnyű szállítást. 
Kompakt méreteinek köszönhetően könnyen tárolható.  

ACTIVA
faszenes grillsütő
Ø 47 cm

21 990 Ft
Alkalmas: 7 fő részére

Grillező felület: Ø 44 cm

Grillrács: krómozott

Méret: 100 x 69 x 52 cm

Rendelési szám: 19401

Súly: 7,2 kg

Amennyiben szereti a  faszenes grillezést, akkor Önnek készítette el az 
Activa cég a nagyon jól felszerelt és könnyen kezelhető grillsütőt, amelynek 
köszönhetően könnyedén vendégül láthatja a barátait vagy családtagjait. 
A  grillsütő mindennel ellátott, ami szükséges egy � nom, grillezett étel 
elkészítéséhez. Stabil acélkonstrukcióval rendelkezik, a fedele és a tűztér is 
zománcozott felületű (nemcsak lakkozott), állítható szellőzőnyílásokkal, 
fedett hamutálcával, krómozott grillráccsal és tűztérrel van ellátva. 
Tapintásra kellemes fafogantyúkkal rendelkezik. A  grill alján praktikus 
tároló polc helyezkedik el. A  két stabil, és egy harmadik U  alakú láb 
biztosítják a grillsütő megfelelő stabilitását, és jelentősen növelik a masszív 
felépítését. A  praktikus fogantyúk és a  kerekek biztosítják a  könnyű 
szállítását. A kompakt méreteinek köszönhetően könnyen tárolható.  

CUBA
faszenes grillsütő 
Ø 66 cm

38 990 Ft
Alkalmas: 12 fő részére 

Grillező felület: Ø 66 cm 

Grillrács: krómozott 

Melegítő rács: krómozott 

Méret: 100 x 71 x 66 cm 

Rendelési szám: 19025 

Súly: 16,8 kg

Amennyiben nagy rajongója a  faszenes grillsütésnek, akkor 
Önnek készítette el a  német Activa cég az XXL-es Cuba grillsütőt, 
amely alkalmas akár 12 fő vendéglátására is. A  gömbgrilleknél 
az egyik probléma a nagy fedél kényelmetlen kezelése a grillezett 
ételek ellenőrzésekor. Az Activa egyszerűen megoldotta ezt 
a  gondot. A  grillkészüléket ellátta csuklós fedéllel, így az mindig 
kényelmesen lehajtható. Ráadásul ez a  megoldás lehetővé teszi 
még egy melegítő rács elhelyezését is, amely alkalmas a húsok és 
zöldségek indirekt grillezésére, illetve a  már elkészült grillételek 
melegen tartására. A  grillező fémfelületei minőségi és tartós, 
zománcozott bevonattal rendelkeznek, a grill lábai és a grillrácsok 
krómozottak. A  grillsütő alján helyezkedik el a  szellőzőnyílással 
ellátott, kivehető hamutálca. A  másik, állítható, hőmérsékletet 
szabályozó szellőzőnyílás a  grill fedelében van. A  grillező alján 
található a praktikus fűszertartó, és még egy további rácsos tároló 
polc. A négy láb biztosítja a grillsütő stabilitását, a két kerék pedig 
a könnyű mozgatását.

Amennyiben rajongója a  faszenes grillsütésnek, akkor Önnek készítette 
el a  német Activa cég a  teljes körűen felszerelt, luxuskivitelű Rockford 
grillsütőt, amely alkalmas akár 10 személy vendéglátására is. A  tűztér 
és a  grill fedele is tartós, zománcozott bevonatú acél konstrukcióval 
rendelkezik. A  grillrács krómozott, két oldalra nyitható, ami elősegíti 
a  további faszéntartó kosarak könnyű elhelyezését, így biztosítva 
az ételek indirekt, oldalsó grillezését. A  grillsütő alján helyezkedik el 
a  szellőzőnyílással ellátott, kivehető hamutálca. A  másik, állítható, 
hőmérsékletet szabályozó szellőzőnyílás a grill fedelébe van a praktikus 
hőmérővel együtt. A fedelet, a nagy kampónak köszönhetően könnyedén 
elhelyezheti a grillező oldalán, így szabaddá teheti a kezeit. A grill alján 
található a  praktikus, krómozott fémtároló. A  három láb biztosítja 
a  grillsütő stabilitását, a  nagy fogantyúk és a  kerekek pedig a  könnyű 
szállítását. 

2 x faszéntartó kosár az oldalsó  
grillezéshez az árban

ROCKFORD
faszenes grillsütő
Ø 57 cm

45 990 Ft
Alkalmas: 10 fő részére

Grillező felület: Ø 55 cm

Grillrács: krómozott 

2 x faszéntartó kosár oldalsó 

grillezéshez: igen

Méret: 103 x 65 x 73 cm

Rendelési szám: 11035

Súly: 14,2kg

XL 

10 SZEMÉLYNEK

XXL
 

12 SZEMÉLYRE
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faszenes grillsütő

38 990 Ft
Alkalmas: 6 fő részére

Grillező felület: 44 x 36 cm

Grillrács: zománcozott acél

Melegítő rács: krómozott

Méret: 100,6 x 68 x 86 cm

Rendelési szám: 19425

Súly: 18 kg

Amennyiben rajongója a faszenes grillsütésnek, akkor Önnek készítette el a német Activa cég a klasszikus kivitelű, bevált, henger alakú Atlas grillsütőt, 
amely alkalmas hat személy gyors kiszolgálására. A grillező formája biztosítja a hő egyenletes eloszlását, és szinte az egész világon népszerű. Néhol, mint 
például a latin amerikai térségben, elegendő a kiváló eredmény eléréséhez egy félbe vágott hordó is, de természetesen az Activa cég ezt a grillezőt egy 
sokkal komfortosabb kivitelben készíti el Önnek. A grillező teste hőálló festékbevonattal van ellátva, a grillrács és a tűztér zománcozott felülettel rendelkezik, 
amely jelentősen meghosszabbítja az élettartamát. A grill krómozott melegítő rácsa biztosítja az indirekt grillezési lehetőséget, vagy az elkészült étel  
melegen tartását. A faszéntartó rács magasságát szükség szerint be lehet állítani, így elérhető az adott típusú grillezett ételhez az ideális hőmérséklet. A grill 
fedelében beépített hőmérő segítséget nyújt a megfelelő hőfok ellenőrzésében. A további hőmérséklet szabályozását, a fedélben és grilltestben elhelyezett 
szabályozható nyílások teszik lehetővé. A grill bal oldalán egy praktikus tároló polc van, egy további polc a grill alsó részében található. A fedél leemelését 
segíti a nagy, stabil famarkolatú fogantyú. Az erős lábak biztosítják a grillező stabilitását, és a kerekek gondoskodnak a könnyű szállításról.

4 típusú grillezési lehetőség

Az Activ cég többfunkciós, nagyon praktikus, kerti grillkészüléke érdekes formájával és a választható, különböző típusú, grillezési lehetőségével kitűnik 
társai közül. A grillezőn nemcsak klasszikusan, közvetlenül lehet grillezni, hanem lehetőség van a nagyon egészséges, indirekt grillezésre, a lassú amerikai 
barbecue stílusú sütésre és füstölésre is. Minden attól függ, hogyan kombinálja a lehetőséget, amit a két tűztér és a két grillező felület (a nagyobb osztott 
ráccsal) kínál. A lassú sütésnél és a füstölésnél fontos a hőfok ellenőrzése, ezért a grillsütő fedelében beépítettek egy hőmérőt. A grillsütő tartozékai 
között megtalálhatók a nagy fogantyúk, a fő grillhenger előtt elhelyezkedő nagy tároló polc, a grill alján található rácsos tároló és a levegőszabályo-
zóval ellátott kis kémény. A másik levegőszabályozó a kisebb tűztér oldalfalán helyezkedik el. Két kerék biztosítja a grill könnyű mozgatását. A grillező 
minőségi, tűzálló lakkal van bevonva, a grillrácsok pedig kemény zománc felülettel rendelkeznek. A grillben a faszénen túl használhat brikettet vagy 
hagyományos fát is. A kiváló minőségű Activa grillsütő tulajdonságait, annak biztonságát és kivitelezését GS minőségi tanúsítvány odaítélésével minő-
sítette a tekintélyes, német tanúsító és ellenőrző intézet is.

4 típusú grillezési lehetőség

SPRINGFIELD
grill füstölővel 4 az 1 ben

104 990 Ft
Alkalmas: 8 fő részére

Grillező felület mérete: 44 x 30,5 cm

Rács mérete a füstölőben: 

Ø 38,5 cm (5x) 

Kampók: 15 x

Grillező rács és kampók: krómozott

Méret: 146 x 52,5 x 142 cm

Rendelési szám: 11230

Súly: 54 kg

A füstölt termékek szerelmeseinek kínálja az Activa cég a praktikus, 
mobil füstölőt, párosítva grillezési lehetőséggel, amellyel 
egyszerre akár 8 személyt is vendégül láthat. A grillezőn nemcsak 
klasszikusan, közvetlenül lehet grillezni, hanem a  nagy 
füstölőkamra lehetővé teszi az indirekt grillezést is, 
továbbá a  lassú amerikai barbecue stílusú sütést 
és a  füstölést. A  grillező minőségi tűzálló lakkal 
van bevonva, az összes grillrács pedig krómozott. 
A  tűztérben kétrészes, nagy rostély található, 
a  füstölőhengerben a  meleg levegő beáramlása 
alatti részén pedig a zsírgyűjtő tálca helyezkedik 
el. Az 5 darab 38,5 cm átmérőjű grillrács 
egymás felett helyezkedik el. A  készülék 
tetejére még 15 darab kampót építettek 
be, amelyek alkalmasak például a  halak 
felfüggesztésére. A  grillsütő tartozéka a  praktikus 
tároló polc, a  szállítást megkönnyítő fogantyúk, 
a nagy acélkerekek, a széles, stabil lábak, a beépített 
hőfokmérő és a  tűztérben, valamint a  kéményben 
elhelyezett levegőszabályozó. A  grillben a  faszénen 
túl használhat brikettet vagy hagyományos fát is. 

KIVÁLÓ 
LEVEGŐ-

ÁRAMLÁS

4 AZ 1 

‐ BEN

4 AZ 1 

‐ BEN

ACTIVA
Többfunkciós grill füstölővel 4 az 1 ben

38 990 Ft
Alkalmas: 6 fő részére

Grillező felület mérete- kisebb: 23 x 30 cm

Grillező felület mérete- nagyobb: 52 x 30 cm  

Grillező felület: zománcozott bevonattal

Méret: 113 x 60 x 114 cm    

Rendelési szám: 11225

Súly: 25 kg
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Faszenes kerti grillek, füstölők, bográcsok

A füstölt termékek szerelmeseinek kínálja az Activa cég 
a mobil füstölőszekrényt. A füstölő acéllemezből készül, 
és tűzálló lakkbevonattal van ellátva. A készülék alján 
található a kivehető tűztér a zománcozott füstölőtálcával, 
ami vizes füstölőchips alkalmazását teszi lehetővé, egymás 
felett helyezkedik el továbbá a három darab 36 x31 cm-es 
rostély. A füstölő tartozékát képezi a két darab kampótartó 
rúd (mind 6 kampó elhelyezési lehetőséggel), a három 
állítható, légáramlás szabályozó, és a beépített hőmérő, 
amely a pontos hőmérséklet beállítását szolgálja. A széles 
lábak biztosítják a füstölőszekrény megfelelő stabilitását, 
az oldalsó markolatoknak köszönhetően, pedig könnyen 
lehet mozgatni.

A  stílusos Oklahoma Smart grillsütővel 
könnyedén kiszolgál 6, vagy akár több 
személyt is. A  grillező, amely kiváló 
acélból készül, masszív, háromlábú 
állványon helyezkedik el. A  minőségi, 
acél tűztér, zománcozott felülettel 
van ellátva, amely meghosszabbítja 
az élettartamát. A  grillrács krómozott 
acélból készül. A  készülék előnyei közé 
tartozik, hogy a  grillrács magassága 
nagyon egyszerűen beállítható.

A kiváló minőségű, 14 literes bogrács 
lakkozott acélból készül. A belseje- az 
élettartam növelése érdekében- kemény 
zománc réteggel van ellátva. A bogrács 
tartozéka a felfüggeszthető fül, a fedő és 
a rozsdamentes merőkanál.

ACTIVA
zománcozott bogrács 14 l

11 790 Ft 
Űrtartalom: 14 l

Méret: 22 x 34 x 34 cm

Rendelési szám: 11110  

Súly: 3,9 kg

OKLAHOMA SMART 
háromlábú állványos 
grillsütő Ø 53 cm

29 990 Ft
Alkalmas: 6 fő részére 

Grillező felület: Ø 53 cm 

Méret: 177 x 89 x 89 cm 

Rendelési szám: 19547

Súly: 19 kg

KIVÁLÓ 

HALAK 

FÜSTÖLÉ-

SÉRE IS

ACTIVA
mobil füstölőszekrény

45 990 Ft
Rácsok méretei: 36 x 31 cm (3x)  

Grillrács és kampók: krómozott

Méret: 101 x 48,5 x 55 cm

Rendelési szám: 11280

Súly: 18 kg

ZOMÁN-

COZOTT

KLASSZIKUS 

DIZÁJN  
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gulyásfőző üst 
14 l

32 790 Ft
Űrtartalom: 14 l

Kivitel: zománcozott, rozsdamentes

Méret: 92,5 x 49 x 46 cm

Rendelési szám: 11275

Súly: 8,5 kgSúly: 8,5 kg

Űrtartalom: 14 l

Kivitel: zománcozott, rozsdamentes

Méret: 92,5 x 49 x 46 cm

Rendelési szám: 11275

32 790 Ft

Fa- és gáztüzelési
lehetőség is

Kellemes perceket a barátokkal nemcsak grillezéssel 
lehet eltölteni. Egyre népszerűbbek az olyan 
összejövetelek, ahol egytálételek készülnek. Legyen 
szó akár gulyáslevesről, sűrűbb levesekről, zaftos 
húsokról, vagy disznóvágáskor készült ételekről. 
Ebben az üstben kiválóan elkészítheti a forralt italokat 
is: forralt bort, grogot, valamit a többi alkoholos és 
alkoholmentes italt. A minőség számít, ezért az Activa 
cég acél gulyásfőző üstje kemény zománc réteggel 
van bevonva, amely lényegesen meghosszabbítja 
az élettartamát és ellenáll a rozsdásodásnak is. 
Természetesen a terjedelmes, 14 literes bogrács, a fedő 
és az egész tűztér is zománcozott felülettel van ellátva. 
A füstkivezető kémény tartós, rozsdamentes acélból 
készül. A tűztérben használhat faszenet, fát, brikettet, 
vagy akár fűthet gázégővel is. A készlet tartozéka 
a rozsdamentes merőkanál és a nagy, kivehető 
hamutálca. Az üst és a bogrács is fogantyúval van 
felszerelve, így könnyebben lehet mozgatni és kezelni.

MADRID 
hordozható tűzrakó hely

25 990 Ft
Tűzrakó tál mérete:  Ø 75,5 cm

Kivitel: rozsdamentes acél

Méret: 45 x 75,5 cm  

Rendelési szám: 15000

Súly: 9,2 kg

A  tűz már az ősidők óta lenyűgözi az embert, 
hozzátartozik a  kellemes hangulat kialakításához, 
a  barátokkal való találkozásokhoz. A  Madrid 
hordozható tűzrakó hely nemcsak kellemes fényforrást 
és meleget biztosít a  kertben, a  teraszon, vagy 
a  szabadban, hanem használhatja a  klasszikus 
kolbászkák, vagy szalonna sütéséhez is. A  tűztér 
rozsdamentes acélból készül, így nagyon hosszú 
élettartammal rendelkezik. Ráadásul a tűzrakó 
hely lábai és a rostély is fekete festékkel vagy 
lakkal van bevonva. A  tűztér megfelelő 
magasságban helyezkedik el a talaj fölött, így 
csökkentve annak károsodását. A tűztér nagy 
75,5 cm-es átmérővel és elegendő mélységgel 
rendelkezik ahhoz, hogy elég helyet kínáljon 
nagyobb tűz kialakítására, amely ráadásul védve van 
a széltől is. A tűzrakó hely alapfelszereléséhez tartozik 
a  fém védőrács, amely felfogja a  szikrákat és növeli 
a biztonságot.
A  védőrács biztonságos használatához hozzátartozik 
még a fanyéllel ellátott kampó is.

a  barátokkal való találkozásokhoz. A  Madrid 
hordozható tűzrakó hely nemcsak kellemes fényforrást 
és meleget biztosít a  kertben, a  teraszon, vagy 
a  szabadban, hanem használhatja a  klasszikus 
kolbászkák, vagy szalonna sütéséhez is. A  tűztér 
rozsdamentes acélból készül, így nagyon hosszú 

rendelkezik ahhoz, hogy elég helyet kínáljon 
nagyobb tűz kialakítására, amely ráadásul védve van 
a széltől is. A tűzrakó hely alapfelszereléséhez tartozik 
a  fém védőrács, amely felfogja a  szikrákat és növeli 

A  védőrács biztonságos használatához hozzátartozik 

SICILIA II 
hordozható tűzrakó hely 

32 790 Ft
Tűzrakó tál mérete:  Ø 80 cm

Kivitel: vastagfalú acél

Méret: 24 x 80 x 88 cm

Rendelési szám: 14833

Súly: 18,7 kg

A  tűz már az ősidők óta lenyűgözi az embert, 
hozzátartozik a  kellemes hangulat kialakításához, 
a  barátokkal való találkozásokhoz. A  Sicilia 
könnyű, hordozható tűzrakó hely nemcsak kellemes 
fényforrást és meleget biztosít a  kertben, 
a  teraszon, vagy a  szabadban, 
hanem másképpen is hasznosítható. 
Például a  klasszikus szalonna és 
kolbászsütéshez, továbbá a  grillrács, 
illetve a  háromlábú állvány segítségévvel 
grillezéshez, vagy bográcsfőzéshez is. A tűztér 
2,5 cm-es, vastag falú, sötét acélból készül, 
így nagyon stabil és masszív. A  három lábnak 
köszönhetően, megfelelő magasságban helyezkedik 
el a  talaj fölött, így csökkentve annak károsodását. 
A  tűztér nagy 80 cm-es átmérővel és elegendő 
mélységgel rendelkezik ahhoz, hogy elég helyet 
kínáljon nagyobb tűz kialakítására, amely ráadásul 
védve van a széltől is. KLASSZIKUS 

DIZÁJN  

ZOMÁN-

COZOTT
ROZSDA-

MENTES

MODERN 

DIZÁJN  
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Gázgrillek oldalsó égőfejjel
HALIFAX
lávaköves gázgrill 
oldalsó gázégővel

57 990 Ft
Alkalmas: 8 fő részére

Grillező felület mérete: 48 x 37 cm

Gyújtószerkezet: piezo gyújtással

Égőfejek száma: 2, rozsdamentes acél

Teljesítmény: 5,5 kW

Oldalsó égőfej: igen, alumíniumozott acél

Teljesítmény: 2,5 kW

Méret: 100 x 53 x 98 cm

Rendelési szám: 11993

Súly: 19,6 kg

A PB gáztömlő, a nyomásszabályozó, 
a lávakövek és a takaróponyva
13 290 Ft értékben az árban

CALIFORNIA 
gázgrill oldalsó 
gázégővel

65 990 Ft 
Alkalmas: 10 fő részére

Grillező felület mérete: 50 x 37 cm

Gyújtószerkezet: piezo gyújtással

Égőfejek száma: 3, rozsdamentes acél

Teljesítmény: 8,7 kW

Oldalsó égőfej: igen, alumíniumozott acél

Teljesítmény: 2,5 kW

Méret: 104 x 55 x 97 cm

Rendelési szám: 19788

Súly: 22 kg

A PB gáztömlő és a nyomásszabályozó
4 290 Ft értékben az árban

A California gázgrillező akár 8-10 személy számára elegendő ételmennyiséggel képes élvezetesebbé tenni a kerti partikat. A grillezőt a német Activa cég 
minden szükséges tartozékkal felszerelte, ami az egészséges és kényelmes grillezéshez szükséges. Három darab, rozsdamentes acél égővel rendelkezik, 
ami lényegesen megnöveli az élettartamát. Mindegyik égőfej fedél alatt helyezkedik el, és zsírelvezetővel látták el, amelynek köszönhetően a lecsepegő 
zsiradék a lángon kívül távozik. Az étel így mindig káros anyagoktól mentes, egészséges marad. A grillező oldalába beépített égőfej alkalmas például 
a köretek, a szószok, vagy a forró italok elkészítéséhez. A gázégőket a kapcsolókban integrált, piezo gyújtás segítségével kényelmesen be lehet kapcsolni. 
A készülék négyrészes, minőségi, zománcozott grillráccsal rendelkezik, és további melegítő ráccsal is fel van szerelve, amely alkalmas a húsok, zöldségek 
indirekt grillezésére, illetve a már elkészült ételek melegen tartására. A grill minőségi lakkozással van bevonva, a fedele alumínium fogantyúval készül, 
beépített hőmérővel, mindkét oldalán tároló polccal és továbbá a  grill alatt elhelyezkedő praktikus, tároló szekrénnyel rendelkezik. Nagy kerekei 
megkönnyítik a grillsütő egyszerű mozgatását. Ellentétben több más grillezővel, a készülék már alapvetően felszerelték a szükséges szerelvényekkel az 
5 vagy 10 kg-os gázpalackok csatlakozásához.

INGYEN 

TARTOZÉKOKKAL

INGYEN 

TARTOZÉKOKKAL 

+ TAKARÓ

 

A  lávaköves grillezők nagyon közkedveltek, mivel hogy egyesítik a  gázgrillek egyszerű használatát a  faszenes grillezés hangulatával. A  természetes 
lávakövek gyorsan közvetítik a  hőt az égőfejektől a  grillezett ételekhez, amelyek így megtartják a  zamatosságukat. A  lávakövek pórusai felszívják 
a  lecsöpögő zsiradékot, és ezzel megakadályozzák a  nem kívánt égést és a  káros anyagok keletkezését. Az Activa cég lávaköves grillsütője kiválóan 
felszerelt. Két darab rozsdamentes acél égővel rendelkezik, ami lényegesen megnöveli a  készülék élettartamát, továbbá az oldalán helyezkedik 
el a  beépített harmadik gázégő is, amely alkalmas például a  köretek, a  szószok, vagy a  forró italok elkészítéséhez. A  grillező minőségi zománcozott 
grillráccsal rendelkezik, amely kiegészül egy melegen tartó grillráccsal is az indirekt grillezéshez, vagy a  már elkészült ételek melegen tartásához. 
A  grill fedelét nagy ellenőrző ablakkal látták el, a  további kiegészítők között megtaláljuk a  beépített hőmérőt, a  praktikus fűszertartót és a  modern, 
karbantartásmentes piezo gyújtószerkezetet. Nagy kerekei megkönnyítik a mozgatását. Ellentétben több más grillezővel, már alapvetően felszerelték 
a  szükséges szerelvényekkel az 5 vagy 10 kg-os gázpalackok csatlakozásához, valamint a  lávakövekkel és a  takaróponyvával. Az Activa lávaköves 
grillsütő a neves, német Intertek ellenőrző intézet minőségbiztonsági tanúsítványával rendelkezik. Tartalom: lávaköves gázgrill, lávakövek, PB tömlő, 
nyomásszabályzó, takaróponyva.
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NEBRASKA
gázgrill oldalsó
gázégővel 

78 890 Ft
Alkalmas: 10 fő részére

Grillező felület mérete: 52 x 38 cm

Gyújtószerkezet: piezo gyújtással

Égőfejek száma: 3, rozsdamentes acél

Teljesítmény: 8,4 kW

Oldalsó égőfej: igen, alumíniumozott acél 

Teljesítmény: 2,8 kW

Méret: 105 x 50,5 x 112 cm

Rendelési szám: 19740

Súly: 23 kg

A PB gáztömlő és a nyomásszabályozó  
4 290 Ft értékben az árban

Az elegáns Nebraska gázgrillező a  modern, formás dizájnjával akár 10 személy számára is elegendő ételmennyiséggel képes élvezetesebbé tenni 
a kerti partikat. A grillezőt a német Activa cég minden szükséges tartozékkal felszerelte, ami az egészséges és kényelmes grillezéshez kell. Három darab 
rozsdamentes acél égővel rendelkezik, ami lényegesen megnöveli az élettartamát. Minden egyes égőfejet a fedél alatt helyezték el, ezek zsírelvezetővel 
rendelkeznek, aminek köszönhetően a  lecsepegő zsiradék a  lángon kívül távozik, így megakadályozzák a  nem kívánt égést és a  káros anyagok 
keletkezését. Az étel így mindig egészséges marad. A grillező az oldalán beépített égővel is rendelkezik, amely alkalmas például a köretek, a szószok, vagy 
a forró italok elkészítéséhez. A gázégőket a kapcsolókban integrált, piezo gyújtás segítségével kényelmesen be lehet begyújtani. A készülék háromrészes, 
minőségi, zománcozott grillráccsal rendelkezik, és további melegítő ráccsal is fel van szerelve, amely alkalmas a húsok, zöldségek indirekt grillezésére, 
illetve a már elkészült ételek melegen tartására. A grill minőségi lakkozással van bevonva, a fedele alumínium fogantyúval készül, beépített hőmérővel, 
mindkét oldalán tároló polccal és továbbá a grill alatt praktikus tároló szekrénnyel láttak el. Nagy kerekei megkönnyítik a grillsütő egyszerű mozgatását. 
Ellentétben több más grillezővel, a készülék már alapvetően fel van szerelve a szükséges szerelvényekkel az 5 vagy 10 kg-os gázpalackok csatlakozásához. 
Tartalom: gázgrillező, PB tömlő, nyomásszabályzó. 
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NEVADA
gázgrill oldalsó 
gázégővel

91 990 Ft
Vhodný pro počet osob: 12

Rozměr grilovací plochy: 63 x 38 cm

Zapalování: piezo

Počet hořáků: 4, nerezová ocel

Výkon: 11,2 kW

Boční vařič: ano, aluminizovaná ocel

Výkon: 2,8 kW

Rozměr: 106 x 50,5 x 123 cm

Objednávkové číslo: 19751

Hmotnost: 26,5 kg

A PB gáztömlő és a nyomásszabályozó
4 290 Ft értékben az árban

Az elegáns Nevada gázgrillező a  modern, formás dizájnjával akár 12 személy számára elegendő ételmennyiséggel képes élvezetesebbé tenni a  kerti 
partikat. A grillezőt a német Activa cég minden szükséges tartozékkal felszerelte, ami az egészséges és kényelmes grillezéshez szükséges. Három darab, 
rozsdamentes acél égővel rendelkezik, ami lényegesen megnöveli az élettartamát. Mindegyik égőfej fedél alatt helyezkedik el, és zsírelvezetővel látták 
el, amelynek köszönhetően a  lecsepegő zsiradék a  lángon kívül távozik. Az étel így mindig káros anyagoktól mentes, egészséges marad. A  grillező 
oldalába beépített égőfej alkalmas például a köretek, a szószok, vagy a forró italok elkészítéséhez. A gázégőket a kapcsolókban integrált, piezo gyújtás 
segítségével kényelmesen be lehet kapcsolni. A készülék négyrészes, minőségi, zománcozott grillráccsal rendelkezik, és további melegítő ráccsal is fel 
van szerelve, amely alkalmas a húsok, zöldségek indirekt grillezésére, illetve a már elkészült ételek melegen tartására. A grill minőségi lakkozással van 
bevonva, a fedele alumínium fogantyúval készül, beépített hőmérővel, mindkét oldalán tároló polccal és továbbá a grill alatt elhelyezkedő praktikus, 
tároló szekrénnyel rendelkezik. Nagy kerekei megkönnyítik a grillsütő egyszerű mozgatását. Ellentétben több más grillezővel, a készülék már alapvetően 
felszerelték a szükséges szerelvényekkel az 5 vagy 10 kg-os gázpalackok csatlakozásához. 
Tartalom: gázgrillező, PB tömlő, nyomásszabályzó.

INGYEN 
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TARTOZÉKOKKAL
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A PB gáztömlő és a nyomásszabályozó 
4 290 Ft értékben az árban

Az Alabama gázgrill a német Activa cég terméke, amely megfelelő a gyors és � nom ételek elkészítéséhez, akár 10 személy számára is. Az Alabama grillsütő 
kiválóan felszerelt. Három darab rozsdamentes acélégővel rendelkezik, ami lényegesen megnöveli az élettartamát. Minden egyes égőfejet a  fedél alatt 
helyeztek el, ezek zsírelvezetővel rendelkeznek, aminek köszönhetően a lecsepegő zsiradék a lángon kívül távozik, így megakadályozva a nem kívánt égést és 
a káros anyagok keletkezését. Az étel így mindig egészséges marad. A grillezőt az oldalt beépített praktikus égő alkalmassá teszi például a köretek, a szószok, 
vagy a forró italok elkészítésére. A gázégőket kényelmesen be lehet begyújtani a kapcsolókban integrált, piezo gyújtás segítségével. A készülék kétrészes, 
minőségi, zománcozott öntöttvas grillráccsal rendelkezik, és további melegítő ráccsal is fel van szerelve, amely alkalmas a  húsok, zöldségek indirekt 
grillezésére, illetve a már elkészült ételek melegen tartására. A grillt minőségi lakkozással vonták be, a fedele rozsdamentes acél fogantyúval készül, beépített 
hőmérővel, mindkét oldalán tároló polccal és továbbá a grill alatt praktikus, tároló szekrénnyel rendelkezik. Nagy kerekei megkönnyítik a grillsütő egyszerű 
mozgatását. Ellentétben több más grillezővel, a  készülék már alapvetően fel van szerelve a  szükséges szerelvényekkel az 5 vagy 10 kg-os gázpalackok 
csatlakozásához. 
Tartalom: gázgrillező, PB tömlő, nyomásszabályzó. 

ALABAMA II
gázgrill oldalsó 
gázégővel

91 990 Ft
Alkalmas: 10 fő részére    

Grillező felület mérete: 55 x 40 cm

Gyújtószerkezet: piezo gyújtással

Égőfejek száma: 3, rozsdamentes acél

Teljesítmény: 9,6 kW

Oldalsó égőfej: igen, alumíniumozott acél

Teljesítmény: 3,2 kW

Méret: 105,5 x 53 x 126 cm    

Rendelési szám: 19789

Súly: 30 kg

Gázgrillek oldalsó égőfejjel

DAKOTA II
gázgrill oldalsó 
gázégővel

104 990 Ft
Alkalmas: 12 fő részére

Grillező felület mérete: 64 x 40 cm

Gyújtószerkezet: piezo gyújtással

Égőfejek száma: 4, rozsdamentes acél

Teljesítmény: 12,8 kW

Oldalsó égőfej: igen, alumíniumozott acél

Teljesítmény: 3,2 kW

Méret: 105,5 x 53 x 136 cm

Rendelési szám: 19784

Súly: 34 kg

A PB gáztömlő és a nyomásszabályozó  
4 290 Ft értékben az árban

A Dakota gázgrill a német Activa cég terméke, amely megfelelő a gyors és � nom ételek elkészítéséhez, akár 12 személy számára is. A Dakota grillsütő 
kiválóan felszerelt. Négy nagy teljesítményű, rozsdamentes acélégővel rendelkezik, ami lényegesen megnöveli az élettartamát. Minden egyes égőfejet 
a fedél alatt helyezték el, és zsírelvezetővel rendelkeznek, amelynek köszönhetően a lecsepegő zsiradék a lángon kívül távozik egy külön edénybe, így 
megakadályozva  a nem kívánt égést és a káros anyagok keletkezését. Az étel így mindig egészséges marad. A grillezőbe oldalt egy praktikus égőt is 
beépítettek, amely alkalmas például a  köretek, a  szószok vagy a  forró italok elkészítéséhez. A  készülék kétrészes, minőségi, zománcozott öntöttvas 
grillráccsal rendelkezik és további krómozott, melegítő ráccsal is fel van szerelve, amely alkalmas a húsok, zöldségek indirekt grillezésére, illetve a már 
elkészült ételek melegen tartására. A  grill minőségi lakkozással van bevonva, a  fedele rozsdamentes acél fogantyúval készül, beépített hőmérővel, 
mindkét oldalán tároló polccal és továbbá a  grill alatt praktikus tároló szekrénnyel rendelkezik. Nagy kerekei megkönnyítik a  grillsütő egyszerű 
mozgatását. Ellentétben több más grillezővel, a készülék már alapvetően fel van szerelve a szükséges szerelvényekkel az 5 vagy 10 kg-os gázpalackok 
csatlakozásához. Tartalom: gázgrillező, PB tömlő, nyomásszabályzó.
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l FLORIDA
gázgrill oldalsó 
gázégővel

129 990 Ft 
Alkalmas: 12 fő részére

Grillező felület mérete: 73 x 40 cm

Gyújtószerkezet: piezo gyújtással

Égőfejek száma: 6, rozsdamentes acél

Teljesítmény: 15  kW

Oldalsó égőfej: igen, alumíniumozott acél

Teljesítmény: 3,2 kW

Méret: 158 x 54 x 106 cm

Rendelési szám: 19786

Súly: 36,5 kg

A PB gáztömlő és a nyomásszabályozó
4 290 Ft értékben az árban

Nagy gázgrill hat gázégővel kiváló áron – ez a Florida modell a német Activa cégtől, amely megfelelő a gyors és � nom ételek elkészítéséhez, akár 12 
személy számára is. Alapja a hat modern kiváló lapos gázégő. Minden egyes égőfejet a fedél alatt helyeztek el, ezek zsírelvezetővel rendelkeznek, aminek 
köszönhetően a lecsepegő zsiradék a lángon kívül távozik, így megakadályozva a nem kívánt égést és a károsanyagok keletkezését. Az étel így mindig 
egészséges marad. A grillezőt az oldalt beépített praktikus égő alkalmassá teszi például a köretek, a szószok, vagy a forró italok elkészítésére. A gázégőket 
kényelmesen lehet begyújtani a kapcsolókban integrált, piezo gyújtás segítségével. A készülék kétrészes, minőségi, zománcozott öntöttvas grillráccsal 
rendelkezik, és további melegítő ráccsal is fel van szerelve, amely alkalmas a húsok, zöldségek indirekt grillezésére, illetve a már elkészült ételek melegen 
tartására. A grillt minőségi lakkozással vonták be, a fedele rozsdamentes acél fogantyúval készül, beépített hőmérővel, mindkét oldalán tároló polccal 
és továbbá a grill alatt praktikus, tároló szekrénnyel rendelkezik. Nagy kerekei megkönnyítik a grillsütő egyszerű mozgatását. Ellentétben több más 
grillezővel, a készülék már alapvetően fel van szerelve a szükséges szerelvényekkel az 5 vagy 10 kg-os gázpalackok csatlakozásához.

A német Activa cég által gyártott Montana II típusú, nagy gázgrillezővel nagyszerű ételeket készíthet akár 14 személy számára is. A Montana grillsütő 
kiválóan felszerelt. Négy, nagy teljesítményű, modern égőfejjel rendelkezik, fedéllel kiegészítve, amelynek köszönhetően a lecsepegő zsiradék a lángon 
kívül távozik egy külön edénybe, így megakadályozva a  nem kívánt égést és a  káros anyagok keletkezését. Az étel így mindig egészséges marad. 
A  grillezőben, az oldalt beépített, praktikus, öntöttvas égő alkalmas például a  köretek, a  szószok, vagy a  forró italok elkészítéséhez. A  gázégőket 
kényelmesen be lehet begyújtani a kapcsolókban integrált, piezo gyújtás segítségével. A készülék kétrészes, minőségi öntöttvas grillráccsal rendelkezik, 
kombinálva továbbá egy öntöttvas melegítő ráccsal és még egy melegítő ráccsal, amely alkalmas a húsok, zöldségek indirekt grillezésére, illetve a már 
elkészült ételek melegen tartására. A  grill minőségi lakkozással van bevonva, a  fedele rozsdamentes acél fogantyúval készül, beépített hőmérővel, 
mindkét oldalán tároló polccal és továbbá a grill alatt praktikus, tároló szekrénnyel és beépített grilleszköz tartókkal rendelkezik. Kerekei megkönnyítik 
a grillsütő egyszerű mozgatását. Ellentétben több más grillezővel, a készülék már alapvetően fel van szerelve a szükséges szerelvényekkel az 5 vagy 10 
kg-os gázpalackok csatlakozásához. 
Tartalom: gázgrillező, PB tömlő, nyomásszabályzó.

A PB gáztömlő és a nyomásszabályozó  
4 290 Ft értékben az árban

MONTANA II
gázgrill oldalsó 
égőfejjel

144 990 Ft
Alkalmas: 14 fő részére

Grillező felület mérete: 46,5 x 80 cm

Gyújtószerkezet: piezo gyújtással

Égőfejek száma: 4 alumíniumozott acél

Teljesítmény: 14 kW

Oldalsó égőfej: igen, öntvény

Teljesítmény: 3,2 kW

Méret: 148 x 56 x 107 cm

Rendelési szám: 19785

Súly: 50 kg
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Luxus kivitelű gázgrillek

Amennyiben egy kompakt, kompromisszummentes, minőségi kivitelű grillsütőt keres, akkor azt megtalálja a Lord 200 típusú, luxuskivitelű grillezőben. 
A nagyon masszív grillező lakkozott vagy zománcozott acéllemezből és pro� lokból készül, és kiváló a felszereltsége. Tartozékai között megtalálhatóak 
a következők: két oldalsó tároló polc, egy fedél nagy, rozsdamentes fogantyúval, beépített hőmérő, 2 nagy teljesítményű, fokozatosan állítható, 
lángvédővel ellátott, rozsdamentes égőfej, öntöttvas grillrács, rozsdamentes melegítő rács az indirekt grillezéshez vagy az ételek melegítésére, 
zománcozott védőbevonatú tűztér, zsiradék elvezető, komfortos piezo gyújtószerkezet, tágas, alsó tároló szekrény rozsdamentes fogantyúval és négy 
rögzíthető kerék a könnyű mozgatáshoz. A Lord 200 grillezővel problémamentesen, rövid időn belül kiszolgál akár 8 személyt is. Ellentétben több más 
grillezővel, a készülék már alapvetően fel van szerelve a szükséges szerelvényekkel az 5 vagy 10 kg-os gázpalackok csatlakozásához. 
Tartalom: gázgrillező, PB tömlő, nyomásszabályzó.

LORD 200
luxuskivitelű gázgrill

104 990 Ft
Alkalmas: 8 fő részére   

Grillező felület mérete: 43 x 42cm

Gyújtószerkezet: piezo

Égőfejek száma: 2, rozsdamentes acél

Teljesítmény: 7,0 kW

Méret: 115 x 54 x 111 cm

Rendelési szám: 12002

Súly: 33 kg

A PB gáztömlő és a nyomásszabályozó  
4 290 Ft értékben az árban

Amennyiben szeretne egy csúcsminőségű anyagokból készült, erős grillsütőt, amellyel egyszerűen megvendégelhet akár 12 személyt is, akkor azt 
megtalálja a luxuskivitelű Lord 302 típusú grillezőben. A nagyon masszív grillező lakkozott, vagy zománcozott acéllemezből és pro� lokból készül, és 
kiváló a felszereltsége. Tartozékai között megtalálhatóak a következők: két oldalsó tároló polc, egy nagy fedél rozsdamentes fogantyúval, beépített 
hőmérő, 3 nagy teljesítményű, fokozatosan állítható, lángvédővel ellátott rozsdamentes égőfej, praktikus, beépített oldalsó öntöttvas égőfej, amely 
alkalmas például a köretek, a szószok, vagy a forró italok elkészítéséhez, öntöttvas rostély, rozsdamentes melegítő rács az indirekt grillezéshez vagy 
az ételek melegítésére, zománcozott tűztér, zsiradék elvezető, komfortos piezo gyújtószerkezet, tágas, alsó tároló szekrény rozsdamentes fogantyúkkal 
és négy rögzíthető kerék. Ellentétben több más grillezővel, a készülék már alapvetően fel van szerelve a szükséges szerelvényekkel az 5 vagy 10 kg-os 
gázpalackok csatlakozásához. 
Tartalom: gázgrillező, PB tömlő, nyomásszabályzó.

LORD 302
luxuskivitelű gázgrill 
oldalsó gázégővel

129 990 Ft
Alkalmas: 12 fő részére

Grillező felület mérete: 54 x 42 cm

Gyújtószerkezet: piezo gyújtással

Égőfejek száma: 3, rozsdamentes acél

Teljesítmény: 10,5 kW

Oldalsó égőfej: igen, öntvény

Teljesítmény: 3,2 kW

Méret: 115 x 54 x 122 cm

Rendelési szám: 12003

Súly: 42 kg

A PB gáztömlő és a nyomásszabályozó  
4 290 Ft értékben az árban
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Amennyiben szeretne egy csúcsminőségű anyagokból készült tágas, erős grillsütőt, amellyel egyszerűen megvendégelhet akár 16 személyt is, akkor azt 
megtalálja a luxuskivitelű Lord 501 típusú grillezőben. A nagyon masszív grillező lakkozott, vagy zománcozott acéllemezből és pro� lokból készül, és 
kiváló a felszereltsége. Tartozékai között megtalálhatóak a következők: két oldalsó tároló polc, nagy fedél rozsdamentes fogantyúval, beépített hőmérő, 
5 nagy teljesítményű, fokozatosan állítható, lángvédővel ellátott, rozsdamentes égőfej, praktikus, beépített oldalsó öntöttvas égőfej, amely alkalmas 
például a köretek, a szószok, vagy a forró italok elkészítéséhez, öntöttvas rostély, rozsdamentes melegítő rács az indirekt grillezéshez vagy az ételek 
melegítésére, zománcozott tűztér, zsiradék elvezető, komfortos piezo gyújtószerkezet, tágas, alsó tároló szekrény rozsdamentes fogantyúkkal és négy 
rögzíthető kerék. Ellentétben több más grillezővel, a készülék már alapvetően fel van szerelve a szükséges szerelvényekkel az 5 vagy 10 kg-os gázpalackok 
csatlakozásához. Tartalom: gázgrillező, PB tömlő, nyomásszabályzó.

A PB gáztömlő és a nyomásszabályozó  
4 290 Ft értékben az árban

LORD 501
luxuskivitelű gázgrill 
oldalsó égőfejjel

169 990 Ft
Alkalmas: 16 fő részére

Grillező felület mérete: 80,5 x 42 cm

Gyújtószerkezet: piezo gyújtással

Égőfejek száma: 5, rozsdamentes acél

Teljesítmény: 17,5 kW

Oldalsó égőfej: igen, öntvény

Teljesítmény: 3,2 kW

Méret: 115 x 54 x 148,5 cm

Rendelési szám: 12501

Súly: 51 kgLu
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Az Olymp 6 luxuskivitelű gázgrill a német Activa legjobban felszerelt grillkészüléke. Rendelkezik mindennel, amit egy grillimádó csak kívánhat. 
A  grill teste roszdamentes acéllemezekből van kialakítva. A  magas teljesítmény alapja az összesen 15 kW teljesítményű négy roszdamentes 
acél, fedéllel ellátott gázégő és a  grill hátsó falán elhelyezett modern lapos kerámia égő. Ez a  hő tökéletes eloszlását látja el, mind az egyszerű 
grillezésnél, mind pedig a  forgónyárs használatánál. A  lecsöpögő zsiradék a  lángon kikerülve, egy speciális zománcozott tartályba terelődik. 
Az étel így mindig káros anyagoktól mentes, egészséges marad. A grillező oldalába beépített 3,2 kW-os égőfej alkalmas például a köretek, a szószok, vagy 
a forró italok elkészítéséhez. A gázégőket a kapcsolókban integrált, piezo gyújtás segítségével kényelmesen be lehet kapcsolni. A kapcsolók gyönyörű kék 
és vörös alsó megvilágítással vannak ellátva. A készülék többrészes, minőségi, zománcozott öntvény „Grid in Grid” grillráccsal rendelkezik. Ez a grillrács 
kivehető, kör alakú része, amely helyére behelyzhető pl. pizzakő, öntvény lap, vagy serpenyő. A készülék egy további, kifordítható melegítő ráccsal is fel 
van szerelve, amely alkalmas a húsok, zöldségek indirekt grillezésére, illetve a már elkészült ételek melegen tartására. A grill magas, rozsdamentes acél 
duplafalú fedéllel (jobb hőszigetélés), nagy rozsdamentes acél fogantyúval, beépített hőmérővel, mindkét oldalán tároló polccal és továbbá a grill alatt 
elhelyezkedő praktikus, tároló szekrénnyel rendelkezik. Különleges ingyenes tartozékként most a grill része az elektromos motorral ellátott forgónyárs. 
4 kereke (2 fékezhető) megkönnyíti a grillsütő egyszerű mozgatását. Ellentétben több más grillezővel, a készülék már alapvetően felszerelték a szükséges 
szerelvényekkel az 5 vagy 10 kg-os gázpalackok csatlakozásához.

A PB gáztömlő és a nyomásszabályozó
4 290 Ft értékben az árban

OLYMP 6
Toledo edition
luxuskivitelű gázgrill 
oldalsó égőfejjel

196 990 Ft 
Alkalmas: 14 fő részére

Grillező felület mérete: 71,5 x 45 cm

Gyújtószerkezet: piezo gyújtással

Égőfejek száma: 4, rozsdamentes acél

Teljesítmény: 15  kW

Oldalsó égőfej: igen, 

alumíniumozott acél

Teljesítmény: 3,2 kW

Méret: 142 x 58 x 113 cm

Rendelési szám: 12610

Súly: 52 kg

Megvilágított gombok

Oldalsó 
kerámia 
égő

Forgatható 
rostély
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Hibrid gáz és faszenes grillsütő oldalsó égőfejjel

A PB gáztömlő és a nyomásszabályozó 
4 290 Ft értékben az árban

COMBO II
Hibrid gáz és faszenes grillsütő 
oldalsó égőfejjel

223 990 Ft
Alkalmas: 12+8 fő részére 

Gázgrillező felület mérete: 62 x 43 cm 

Gyújtószerkezet: piezo 

Égőfejek száma: 3, rozsdamentes acél 

Teljesítmény: 10,5 kW 

Oldalsó égőfej: igen, acél 

Teljesítmény: 3,5 kW 

Faszenes grillező felület 

mérete: 42 x 43 cm 

Méret: 120 x 61 x 160 cm 

Rendelési szám: 19760 

Súly: 72 kg

A  gázgrillsütők használata nagyon kényelmes és előnyös, mégis előfordulhat, hogy Ön előnybe részesítené a  romantikus, faszenes grillsütést. Az Activa 
Combo grillkészüléknek köszönhetően, nem kell kompromisszumot kötni. Ebben a nagy grillsütőben lehetősége van grillezni gázzal, és külön faszénnel is. 
Az ételek típusa, vagy csupán az Ön pillanatnyi kedve dönti el, hogy az egyik vagy a másik grillezési módot választja, de lehetőség van mindkét grillezőben 
a párhuzamos sütésre is. A grillező tökéletes felszereléshez hozzátartozik egy oldalsó égőfej is, amely alkalmas például a köretek, a szószok, vagy a forró 
italok elkészítéséhez. A  grillező gázzal használatos része három nagy teljesítményű, modern égőfejjel rendelkezik, egy fedéllel kiegészítve, amelynek 
köszönhetően a lecsepegő zsiradék a lángon kívül távozik egy külön edénybe, így megakadályozva a nem kívánt égést és a káros anyagok keletkezését. 
Az étel így mindig egészséges marad. A  gázégőket kényelmesen be lehet begyújtani a  kapcsolókban integrált, piezo gyújtás segítségével. A  készülék 
kétrészes, minőségi zománcozott bevonatú, öntöttvas grillráccsal rendelkezik, amelynek a kivehető körgyűrűje helyére elhelyezhető például a wok, vagy más 
tartozék is. A faszenes grillező rész, szintén minőségi zománcozott, osztott ráccsal és elülső, billenő, faszén adagolóval van ellátva annak érdekében, hogy 
adagolni lehessen a faszenet. Az izzó faparazsat egy fogantyú segítségével, közelebb vagy távolabb helyezheti a grillező ételtől. A grillkészülék mindkét része 
további melegítő rácsot tartalmaz, amely alkalmas a húsok vagy zöldségek indirekt grillezéséhez vagy az ételek melegítéséhez. A grill minőségi lakkozással, 
nagy rozsdamentes fogantyúkkal ellátott fedéllel, beépített hőmérővel, több tároló polccal, beépített grilleszköz tartókkal és egy praktikus grill alatti tároló 
szekrénnyel rendelkezik. Négy kereke megkönnyíti a  grillsütő egyszerű mozgatását. Ellentétben több más grillezővel, a  készülék már alapvetően fel van 
szerelve a szükséges szerelvényekkel az 5 vagy 10 kg-os gázpalackok csatlakozásához. Tartalom: gáz és faszenes grillsütő, PB tömlő, nyomásszabályozó.
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ACTIVA
kültéri gázüzemű 
hősugárzó 8,3 kW

52 590 Ft
Teljesítmény: 5-8,3 kW (Eco-Plus égőfej)

Gyújtószerkezet: piezo gyújtással

Méret: 215 x 76 cm

Rendelési szám: 13800

Súly: 16 kg

Az Activa cég kültéri gázüzemű hősugárzója 
kiválóan alkalmas a kellemes légkör és hőérzék 
elérésére a barátokkal történő grillezéskor vagy 
társalgásnál. Gazdaságos Eco-Plus égővel van 
felszerelve, amely alacsonyabb gázfogyasztás 
mellett ugyanakkora hősugárzási teljesítményre 
képes. Az eredmény a  nem elhanyagolható gá-
zmennyiség megtakarítása, és az alacsonyabb 
CO2 kibocsátása. A  készülék könnyen begyúj-
tható a  piezo gyújtás segítségével, a  teljesít-
ménye  fokozatmentesen állítható. A  készülék 
felépítménye rozsdamentes acélból készül. 
A  fényvisszaverő felülete könnyű alumíniumból 
készül. Kis kerekei elősegítik a könnyű mozgatá-
sát. A hősugárzó gáztömlővel és nyomás szabá-
lyzóval kerül forgalomba. Tartalom: hősugárzó, 
PB gáztömlő, nyomásszabályozó.

Gá
zü

ze
mű

 te
ra

sz
me

leg
ítő

k ACTIVA
kültéri gázüzemű 
hősugárzó 12 kW

62 990 Ft
Teljesítmény: 5-12 kW 

Gyújtószerkezet: piezo gyújtással

Méret: 215 x 76 cm

Rendelési szám: 13850

Súly: 16,3 kg

Az Activa cég kültéri gázüzemű hősugárzó-
ja kiválóan alkalmas a  kellemes légkör és 
hőérzék megteremtésére a  barátokkal történő 
grillezéskor vagy meghitt beszélgetéseknél. 
Gazdaságos Eco-Plus égővel van felszerelve, 
amely alacsonyabb gázfogyasztás mellett 
ugyanakkora hősugárzási teljesítményre képes. 
Az eredmény a  nem elhanyagolható gázmen-
nyiség megtakarítása, és az alacsonyabb CO2 
kibocsátása. A  készülék könnyen begyújtható 
a  piezo gyújtás segítségével, a  teljesítménye 
fokozatmentesen állítható. A teraszfűtő rozsda-
mentes acélszerkezetű. A fényvisszaverő felülete 
könnyű alumíniumból készül. A  kis görgők 
elősegítik a  könnyű mozgatását. A  hősugárzó 
gáztömlővel és nyomás szabályzóval kerül for-
galomba. Tartalom: hősugárzó, PB gáztömlő, 
nyomásszabályozó.

ACTIVA
kültéri gázüzemű hőgomba 
13 kW RATAN

 104 990 Ft
Teljesítmény: 5-13 kW 

Gyújtószerkezet: piezo gyújtással 

Méret: 208 x 79,5 cm 

Rendelési szám: 14100 

Súly: 17 kg

Az Activa cég kültéri gázüzemű hősugárzója 
kiválóan alkalmas a kellemes légkör és hőérzék 
megteremtésére a  barátokkal történő grille-
zéskor vagy meghitt beszélgetéseknél. A legma-
gasabb, 13 kW-os égővel van felszerelve, amely 
gyorsan kifűti a környezetét még az alacsonyabb 
hőmérsékleteknél is. Az égő magától kikapcsol 
a  készülék megdőlésénél vagy felborulásánál. 
A készülék könnyen begyújtható a piezo gyújtás 
segítségével, a  teljesítménye fokozatmente-
sen állítható. A  teraszfűtő rozsdamentes acél-
szerkezetű, igényes dekoratív műanyag rattan 
burkolattal készül, amely ellenáll az időjárási 
viszontagságainak. A  fényvisszaverő felülete 
könnyű alumíniumból készül. A  kis görgők 
elősegítik a  könnyű mozgatását. A  hősugárzó 
gáztömlővel és nyomás szabályzóval kerül for-
galomba. Tartalom: hősugárzó, PB gáztömlő, 
nyomásszabályozó.

CHEOPS  
kültéri gázüzemű hősugárzó

157 990 Ft
Teljesítmény: 10,5 kW 

Gyújtószerkezet: piezo gyújtással

Méret: 223 x 53 x 53 cm

Rendelési szám: 13600

Súly: 31,5 kg

A  német Ativa cég kültéri, gázüzemű, dizájnos 
hősugárzója, nemcsak, hogy gyönyörűen néz ki, 
hanem az átgondolt technológiai részleteknek 
köszönhetően, megfelelően funkcionális is. Han-
gulatos nemcsak a  kertekben és az erkélyeken, 
hanem a  végéglátó egységek és hotelek terasza-
in is. A  hőérzéket nemcsak a  magas hő kibocsátó 
forrás növeli, hanem az „ élő tűz „ látványa is, amely 
tökéletes optikai e� ektekre képes. Az Activ cég hő-
sugárzóját a felhasznált anyagok minősége és élet-
tartama különbözteti meg a többitől. A hősugárzó 
lelke a  kiváló, német SCHOTT cég által gyártott, 
hőálló üvegpiramis. Csak az ilyen magas minőségű 
termék képes ellenállni a hirtelen hőmérséklet vál-
tozásnak (például, ha a forró üvegfelület érintkezik 
az esővízzel), ráadásul színtartó is. A  hősugárzó 
konstrukciójának többi része alumínium és rozsda-
mentes lemezből kézül, amely biztosítja a készülék 
hosszú élettartamát. A  hősugárzó automatikus 
lekapcsoló mechanizmussal rendelkezik, a  túlzott 
megdöntése esetén automatikusan kikapcsol. 
A  görgők megkönnyítik a  mozgatását. A  hősugá-
rzó tartozéka a  PB gáztömlő és a  nyomásszabá-
lyozó. Tartalma: kültéri hősugárzó, PB gáztömlő, 
nyomásszabályozó.

A PB gáztömlő és a nyomásszabályozó
4 290 Ft értékben az árban

A PB gáztömlő és a nyomásszabályozó
4 290 Ft értékben az árban

A PB gáztömlő és a nyomásszabályozó
4 290 Ft értékben az árban

A PB gáztömlő és a nyomásszabályozó 
4 290 Ft értékben az árban

INGYEN 

TARTOZÉKOKKAL INGYEN 

TARTOZÉKOKKAL

INGYEN 

TARTOZÉKOKKAL

INGYEN 

TARTOZÉKOKKAL



15

Takaróponyvák hőgombákhoz

ACTIVA
takaróponyva kültéri 
hősugárzóra

15 790 Ft
Rendelési szám: 13650

Minőségi, vízálló takaróponyva, 
kerti hősugárzóra. Polieszter és PVC 
kombinációja.
Alkalmas a 13600 típusú hősugárzóra.

ACTIVA
takaróponyva kültéri 
hősugárzóra

15 790 Ft
Rendelési szám: 14300

Minőségi, vízálló takaróponyva, kerti 
hősugárzóra. 
Polieszter és PVC kombinációja.
Alkalmas a 13800 és a 13850 típusú 
hősugárzóra.
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k „Grid in Grid“ rendszer
Univerzális tartozék rendszer a 30 cm-es kör alakú kivehető grillrácsrésszel rendelkező 
grillekhez. Az Activa grillek közül ilyenek az Angular, Olymp 6 és a Como II modellek.

ACTIVA
pizza kő

 11 790 Ft 
Anyag: kerámiakő zománcozott 

öntvény kerettel

Átmérő: 30 cm

Rendelési szám: 15219

Súly: 1 kg

ACTIVA
kör alakú öntvény lap

 11 790 Ft 
Anyag: zománcozott öntvény 

Átmérő: 30 cm

Rendelési szám: 15220

Súly: 3 kg

ACTIVA
öntvény wok serpenyő

 11 790 Ft 
Anyag: zománcozott öntvény 

Átmérő: 30 cm

Rendelési szám: 15552

Súly: 3 kg

Kerámiakő öntvény kerettel. Az öntvény 
keret minőségi zománcozott felület-
kezeléssel és fogantyúval van ellátva. 
Átmérője 30 cm. Alkalmas Grid in Grid 
rendszerű modellekhez (pl. Angular, 
Olymp 6 és a Como II).

Kör alakú öntvény lap minőségi zomán-
cozott felületkezeléssel és fogantyúval 
van ellátva. Átmérője 30 cm. Alkalmas 
Grid in Grid rendszerű modellekhez 
(pl. Angular, Olymp 6 és a Como II).

Öntvény wok serpenyő minőségi zomán-
cozott felületkezeléssel és fogantyúval 
van ellátva. Átmérője 30 cm. Alkalmas 
Grid in Grid rendszerű modellekhez (pl. 
Angular, Olymp 6 és a Como II).

ACTIVA
lávakő

2 390 Ft
Területi elosztás: kb. 1700 cm2

Összetétel: vulkáni kőzet

Csomag mérete: 26,5 x 12,5 x 23 cm

Rendelési szám: 17275

Súly: 3 kg

Az Activa lávakövek minden típusú láva-
köves gázüzemű grillhez használhatók.
A lávakövek átveszik a hőt az égőfejekből, 
és átadják a nyersanyagoknak. A pórusok 
felszívják a  lecsöpögő zsiradékot. A  ma-
gas hőmérséklet következményeként 
a lávakövek fokozatosan töredezni, morz-
solódni kezdenek, elnyelik a  zsiradékot, 
ezért időnként szükséges azokat lecserél-
ni (a  grillsütő használatának gyakorisá-
gától függően, egy feltöltés 1-3 szezonra 
használható). Az Activa lávakövek 3kg-os 
kiszerelésben kaphatók, ami a hagyomá-
nyos nagyságú grillek esetében 1-2 feltö-
ltésre elegendő.

ACTIVA
grill kesztyű

1 690 Ft 
Anyag: hőellenálló polieszter

Hossz: kb. 40 cm

Rendelési szám: 17100

A grillkesztyű elengedhetetlen biztonsági 
kiegészítő minden grillezésnél, sütésnél 
stb. A megfelelő hosszának köszönhetően 
megvédi Önt a keze, vagy alkarja megége-
tésétől.

ACTIVA
grillkészlet 
3 db-os

1 190 Ft
Anyaga: krómozott fém, fa

Hossza: 47 cm

Rendelési szám: 15700 

Az Activa alapszintű grillkészlete megkön-
nyíti a grillezés során a grillezett ételek ke-
zelését. Az  eszközök rozsdamentes acélból 
készülnek, szép, rusztikus, fából készült 
fogantyúval rendelkeznek. A készlet tar-
talmaz egy villát, egy grillcsipeszt és egy 
húsforgatót. Az eszközök szükség esetén 
kampóra akaszthatók.

TERMÉSZETES 

VULKÁNI 

KŐZET

FA 
MARKO-

LATTAL
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ACTIVA
comfort - grillkészlet 
3 db-os

2 590 Ft
Anyaga: rozsdamentes acél, műanyag

Hossza: 37,5 cm

Rendelési szám: 15510

Az Activa alapszintű grillkészlete megkön-
nyíti a grillezés során a grillezett ételek ke-
zelését. Az  eszközök rozsdamentes acélból 
készülnek, így hosszú ideig kiszolgálják 
Önt. Az eszközök modern,  kidolgozott 
dizájnnal rendelkeznek, ami megkönnyíti 
a  használatukat. A  készlet tartalmaz egy 
villát, egy grillcsipeszt és egy húsforga-
tót. Az eszközök szükség esetén kampóra 
akaszthatók.

ACTIVA
lux - rozsdamentes 
grillkészlet 3 db-os

4 990 Ft
Anyaga: rozsdamentes acél, műanyag

Hossza: 45 cm

Rendelési szám: 15500Rendelési szám: 15500

Anyaga: rozsdamentes acél, műanyag

Hossza: 45 cm

4 990 Ft

A  kiváló minőségű, rozsdamentes 
grillkészlet megkönnyíti a  grillezés so-
rán az ételek kezelését. A  kiegészítők 
rozsdamentes acélból készülnek, így 
nagyon sokáig fogják Önt szolgálni. Az 
eszközök nagyon modern, kidolgozott 
dizájnnal rendelkeznek, ami megkönnyíti 
a használatukat. A készlet tartalmaz egy 
villát, egy húsforgatót, és egy grillcsipe-
szt. Az eszközök szükség esetén kampóra 
akaszthatók. 

ACTIVA 
rozsdamentes grillkészlet 
5 db-os 

10 490 Ft
Anyaga: rozsdamentes acél, műanyag

Hossza: 45 cm

Rendelési szám: 16100

A  luxus kivitelű rozsdamentes grill-
készlet megkönnyíti a  grillezés során 
az ételek kezelését, és segít fenntartani 
a  grill rácsok tisztaságát. A  kiegészítők 
rozsdamentes acélból készülnek, így 
nagyon sokáig fogják Önt szolgálni. Az 
eszközök nagyon modern és kidolgozott 
dizájnnal rendelkeznek, ami megkönnyíti 
a használatukat. A készlet tartalmaz egy 
villát, egy húsforgatót, egy grillcsipeszt és
egy grilltisztító kefét. Az eszközök szük-
ség esetén kampóra akaszthatók. A grill-
készlet praktikus alumínium ko� erban 
helyezkedik el.

ACTIVA 
halsütő grillrács

1 290 Ft
Anyaga: krómozott fém, fa

Hossza: 51 cm

Rendelési szám: 16500

Minőségi, krómozott halsütő grillrács fa 
nyéllel. Használata lényegesen megkön-
nyíti a hal grillezését és annak forgatását.

ACTIVA 
halsütő grillrács  
- hármas

1 890 Ft
Anyag: krómozott acél, fa

Hossz: 52 cm

Rendelési szám: 19418

Minőségi hármas halsütő grillrács kró-
mozott acélból, fa markolattal. A grillrács 
jelentősen megkönnyíti a halak forgatá-
sát és mozgatását grillezés közben.

ACTIVA 
Univerzális öntvény lap

10 490 Ft
Anyag: zománcozott öntvény 

Méret: 30 x 26,5 cm

Súly: 2,6 kg

Rendelési szám: 20020

Négyzet alakú zománcozott öntvény 
lap, mely bármilyen grillhez alkalmas, 
mely rendelkezik megfelelő rácsméret-
tel. Kiváló húsok, steakek vagy zöldségek 
elkészítéséhez. Csökkenti az odaégés 
veszélyét, miközben segít megtartani 
a tipikus grill aromákat. A felület kialakí-
tásának köszönhetően a  hús nem páro-
lódik, hanem grilleződik, és a  felszínén 
kialakítható a tipikus rácsozat. 

ROZSDAMENTES 

ACÉL
ROZSDAMENTES 

ACÉL

ALUMÍNIUM 

KOFFER
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ACTIVA 
hamburgerhús formázó

3 290 Ft
Anyaga: Öntött alumínium 

tapadásmentes bevonattal

Átmérő: Ø 12 cm

Rendelési szám: 16477

Kiváló eszköz a hamburgerek elkészítésé-
hez. Pillanatok alatt elkészítheti a tökéle-
tes hamburgert.  Egyforma nagyságuk-
nak köszönhetően, mindegyik egyszerre 
készül el, így pontosabban kiszámítha-
tó a sütési idejük. A forma alumínium 
ötvözetből készül, és tapadásmentes 
bevonattal rendelkezik. A formázó alja 
barázdált felületű, így gyorsabban és 
jobban átsül a húspogácsa. A formázó 
fedele műanyag nyéllel van ellátva.

ACTIVA 
grillezőtál zöldséghez

2 590 Ft
Anyaga: fém tapadásmentes 

bevonattal

Méretek: 8,5 x 28 x 33 cm

Átmérő: Ø 28 cm

Rendelési szám: 15200

Kiváló segítség a sült burgonya, a padliz-
sán, a cukkini, a paprika, a paradicsom és 
egyéb grillezett zöldségek elkészítéséhez. 
A  tál fémből készül, és tapadásmentes 
bevonattal rendelkezik. A  nyílásai jelen-
tősen elősegítik a  meleg levegő áramlá-
sát, így felgyorsítják az ételek elkészítésé-
nek idejét. Előnyei közé tartozik, hogy 
a grillezés után a zöldségek hosszú ideig 
melegen maradnak.

ACTIVA
barom� sütő henger 

5 290 Ft
Anyaga: rozsdamentes

Méretek: 13 x 36 cm

Rendelési szám: 15406

Súly: kb. 1 kg

A  barom�  sütésnek ez a  formája nagyon 
népszerű. Ráadásul a  használata is egy-
szerű, helyezze a  barom� t közvetlenül 
a  hengerre, azután tegye a  grillrácsa. 
Előnye, hogy a  barom�  tökéletesen átsül, 
ropogós és zamatos lesz. A belső hengerbe 
elhelyezheti a  kedvenc páclevét (sör, bor, 
vagy bármilyen olaj és fűszer kombináci-
ója), és a barom�  belülről is zamatos lesz. 
Az Activa barom� sütője rozsdamentes 
anyagból készül, stabil, valamint a  nyí-
lásoknak köszönhetően a  meleg levegő 
közvetlenül a  grillezett barom�  közelébe 
kerül, így még a vastagabb, illetve a cson-
tok melletti részek is átsülnek, nem ma-
radnak nyersek. Két oldalsó, nagy fogan-
tyúval rendelkezik a könnyebb kezeléshez.
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ACTIVA
faszén begyújtó

2 590 Ft
Anyaga: rozsdamentes acél

Méretek: 27,5 x 17 cm

Rendelési szám: 17300

Az Activa faszén begyújtó kiváló segí-
tő eszköz a  faszén begyújtásához és 
a  faszénpárász ideális hőfokának gyors 
eléréséhez. Alkalmas bármelyik faszenes 
grillkészülékhez. Zománcozott acélból 
készül, ergonomikus, műanyag kézvédő 
fogantyúval látták el. Tekintettel az 
XXL-es méretére, akár nagyobb adag 
faszén, illetve brikett begyújtásához is 
megfelelő. Egy nem éghető felületre vagy 
közvetlenül a tűzgyújtó rácsra helyezzen 
kb.2 darab tömény gyújtótablettát, és 
helyezze fölé a  megfelelő mennyiségű 
faszénnel megtöltött hengert. A  megfe-
lelő parázs elérése után( kb. 15-20 perc 
elteltével) helyezze azt át a grillezőbe, és 
elkezdheti a grillsütést.

ACTIVA 
grilltisztító kefe 3 az 1-ben 

990 Ft
Kaparó anyaga: rozsdamentes acél

Kefe anyaga: bronz sörték

Szivacs anyaga: PVC

Méretek: 6 x 9,5 x 12 cm

Rendelési szám: 16900

Az Activa grilltisztító kefe egy praktikus 
segítő eszköz, amely nem hiányozhat 
egyetlen grillezőnél sem. Annak ellené-
re, hogy nagyon kompakt a formája, és 
a hossza is eléri a 12 cm-t, mégis három 
funkciót egyesít. A durvább szennyező-
désekre szolgál a rozsdamentes acélból 
készült kaparó, a rendszeres tisztításhoz 
használható a praktikus, bronz sörték-
kel ellátott kefe, amely védi a krómozott 
részeket a karcolástól, és a befejező rács-
tisztításhoz a PVC alapanyagú szivacsot 
használhatjuk. A praktikus nyél kényel-
mesebbé teszi a takarítást.

ACTIVA 
grilltisztító kefe, 
nyelezett 3 az 1-ben  

1 290 Ft
Kaparó anyaga: rozsdamentes acél

Kefe anyaga: bronz sörték

Szivacs anyaga: PVC

Hossz: 38 cm

Rendelési szám: 16800

Az Activa grilltisztító kefe egy prakti-
kus segítő eszköz, amely nem hiányoz-
hat egyetlen grillezőnél sem. Praktikus, 
hosszú nyéllel rendelkezik, és három 
funkciót egyesít. A durvább szennyező-
désekre szolgál a rozsdamentes acélból 
készült kaparó, a rendszeres tisztításhoz 
használható a praktikus, bronz sörték-
kel ellátott kefe, amely védi a krómozott 
részeket a karcolástól, és a befejező rács-
tisztításhoz a PVC alapanyagú szivacsot 
használhatjuk. Akasztó fülel van kie-
gészítve.

ROZSDAMENTES 

ACÉL

XXL
 

MÉRET

3       AZ 1 
‐ BEN

3       AZ 1 
‐ BEN
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ACTIVA
Grill nyárs - 4 db

990 Ft
Anyag: krómozott acél, fa

Hossz: 38 cm

Rendelési szám: 19917

4 db-os grill nyárs szett krómozott 
acélból, fa markolattal, melyek lehe-
tővé teszik a legkülönfélébb nyársételek 
elkészítését: hús, darált hús, zöldség, 
gyümölcs… csak a fantáziáján múlik.

ACTIVA
Grill nyárs - 6 db

990 Ft
Anyag: krómozott acél

Hossz: 38 cm

Rendelési szám: 17025

6 db-os grill nyárs szett krómozott 
acélból, melyek lehetővé teszik a le-
gkülönfélébb nyársételek elkészítését: 
hús, darált hús, zöldség, gyümölcs… 
csak a fantáziáján múlik.

ACTIVA 
grill védő takarók

PREMIUM S 

PREMIUM XL

PREMIUM M

PREMIUM XL OVÁLIS

PREMIUM XM 

PREMIUM L OVÁLIS

PREMIUM L

Polieszter és PVC kombinációjával készült minőségi univerzális vízálló védő takarók grillekhez. 

Alkalmas maximum 93 x 100 x 70 cm 
méretű grillekhez (pl. Halifax, Atlas)

Alkalmas maximum 187 x 108,5 x 62 cm 
méretű grillekhez (pl. Lord 501, Florida, 
Combo)

Alkalmas maximum 130 x 116 x 64 cm 
méretű grillekhez (pl. Nebraska, Nevada, 
California, Lord 200, Angular)

Alkalmas középső lábbal rendelkező, 
vagy kör alakú, maximum 60 x 90 x 
60 cm méretű grillekhez (pl. 19340, 
19401)

Alkalmas maximum 140 x 105 x 65 cm 
méretű grillekhez (pl. Dakota, Alabama, 
Lord 302, Angulatus)

Alkalmas középső lábbal rendelkező, 
vagy kör alakú, maximum 80 x 100 
x 80 cm méretű grillekhez (pl. Cuba, 
Rockford)

Alkalmas maximum 150 x 116 x 65 cm 
méretű grillekhez (pl. Montana, 
Olymp 5)

10 490 Ft
Anyag: polieszter, PVC

Rendelési szám: 85420

11 990 Ft
Anyag: polieszter, PVC

Rendelési szám: 87417

10 990 Ft
Anyag: polieszter, PVC

Rendelési szám: 12275-105

9 190 Ft 
Anyag: polieszter, PVC

Rendelési szám: 83413

10 490 Ft
Anyag: polieszter, PVC

Rendelési szám: 12275-000

5 290 Ft 
Anyag: polieszter, PVC

Rendelési szám: 85437

10 990 Ft
Anyag: polieszter, PVC

Rendelési szám: 12275-115

NÉGYZET ALAKÚ 
VÉDŐTAKARÓ

OVÁLIS VÉDŐTAKARÓ



Az ACTIVA hivatalos képviselője Magyarországon: GARLAND distributor s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín, Csehország. Cégbejegyzés helye OR u KS Hr. Králové, 
oddíl C vl. 5276. A termékek folyamatos technikai innovációjának következtében a katalógusban feltüntetett árak, a termékek megjelenése és paraméterei 
megváltozhatnak. A feltüntetett árak ajánlott árak és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

www.garland.hu, www.activa-vertrieb.de
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