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GRILY NA DŘEVĚNÉ UHLÍ
Tradiční metoda grilování, která dodává pokrmům nezaměnitelnou
chuť a aroma, díky čemuž se tato metoda stále drží na vrcholu.

PRO CHARCOAL CART
PRO22K-CART-2

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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kompaktní gril s kolečky usnadňující přesun
grilovací plocha Ø57 cm (2300 cm2)
otočné sklopné víko s vrstvou porcelánového smaltu, s rohovým pantem
zabudovaný teploměr ACCU PROBE®
sklopná nerezová polička
robustní li nový rošt, nastavitelný ve 3 polohách
vyjímatelný vysokokapacitní ocelový lapač popela s regulací vzduchu
nádoby na brikety pro nepřímé grilování
úložný prostor ve spodní čás grilu
rozměry (š x h x v): 113 x 62 x 107 cm
výška při otevřeném víku: 151 cm, hloubka: 63 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

GRILY NA DŘEVĚNÉ UHLÍ
CHARCOAL KETTLE
NK22K-LEG-2

·
·
·
·
·
·
·
·
·

kompaktní gril s kolečky usnadňující přesun
2
grilovací plocha Ø57 cm (2300 cm )
sklopné víko s vrstvou porcelánového smaltu, s rohovým pantem
zabudovaný teploměr ACCU PROBE®
nerezový průduch ve víku pro snadnou a přesnou regulaci teploty uvnitř grilu
robustní li nový rošt, nastavitelný ve 3 polohách
vyjímatelný vysokokapacitní ocelový lapač popela s regulací vzduchu
úložný prostor ve spodní čás grilu
rozměry (š x h x v): 72 x 60 x 100 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
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GRILY NA DŘEVĚNÉ UHLÍ
Tradiční metoda grilování, která dodává pokrmům nezaměnitelnou
chuť a aroma, díky které se tato metoda stále drží na vrcholu.

CHARCOAL PRO
5475

·
·
·
·
·
·
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·
·
·
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kompaktní gril s kolečky usnadňující přesun
grilovací plocha Ø54,5 cm
umožňuje přímé i nepřímé grilování
víko s teploměrem a duálním systémem průduchů
držadla grilu a víka z termoplastu
nerezová nádoba na popel
součás balení je košík pro nepřímé grilování včetně nerezové odkapávací misky a závěsná
lišta na grilovací náčiní
chromovaná drátěná odkládací plocha ve spodní čás grilu
vyrobeno ze smaltovaného plechu o síle 0,9 mm, všechny hrany víka i kotle jsou pokryty
dvojitou vrstvou, která důkladně chrání pro korozi
smaltovaný grilovací rošt
rozměry (š x h x v): 64,2 x 63,5 x 97,5 cm
ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

GRILY NA DŘEVĚNÉ UHLÍ
CHARCOAL MATE
5455

·
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kompaktní gril s kolečky usnadňující přesun
grilovací plocha Ø54 cm
umožňuje přímé i nepřímé grilování
víko s duálním systémem průduchů
držadla grilu a víka z termoplastu
chromovaná drátěná odkládací plocha ve spodní čás grilu
vyrobeno ze smaltovaného plechu, všechny hrany víka i kotle jsou pokryty
dvojitou vrstvou, která důkladně chrání pro korozi
smaltovaný grilovací rošt
rozměry (š x h x v): 64,5 x 64,5 x 93 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz
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PLYNOVÉ GRILY
Žádné skladování briket a uhlí, jejich rozpalování a zdlouhavá příprava.
Stačí otočit kolečkem a vše je připraveno na grilování.

PRESTIGE PRO™ 825
PRO825RSBIPSS-3-RC

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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velký plynový gril s mimořádně silným výkonem, spoustou hořáků a luxusním příslušenstvím
gril je vybaven 4 hlavními trubkovitými hořáky z nerezové oceli, 2 keramickými hořáky SIZZLE
ZONE, 1 zadním infračerveným hořákem a hořákem umístěným v zásuvce na dřevní štěpku
griluje se na velkém zvlněném roštu WAVE z masivní li ny o celkové velikos 5 474 cm2
k základnímu roštu ještě navíc ohřívací rošt
dvě víka, každé s vlastním zabudovaným teploměrem
na každé straně sklápěcí odkládací plocha
součás je i miska na led a krájecí prkénko
druhý pul k obsahuje boční hořák s plotýnkou, který lze využít k přípravě různých omáček a příloh
i-GLOW podsvícení ovládacích knoﬂíků
dvě velká kola pro snadnou manipulaci
provedení na propan-butan
systém zapalování JET-FIRE
rozměry (š x h x v): 239 x 65 x 130 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

PLYNOVÉ GRILY
PRESTIGE PRO™ 665
PRO665RSIBPSS-3-RC

·
·
·
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celkem 8 hořáků (6x hlavní nerezové trubicové hořáky, 1x zadní infračervený
hořák, 1x boční infračervený keramický hořák)
2
grilovací plocha 94 x 46 cm (4 324 cm )
dvouvrstvé nerezové víko se zabudovaným teploměrem ACCU-PROBE™
vysoké víko s místo šetřícím otevíráním LIFT-EASE®
systém zapalování JETFIRE™
zabudovaná miska na led a krájecí prkénko
nerezové vlnité rošty WAVE 9,5 mm
přídavný nerezový ohřívací rošt
i-GLOW podsvícení ovládacích knoﬂíků
vysoce kvalitní nerezový materiál
hliníkové obruby a chromované doplňky
odkládací skříňka ve spodní čás grilu se zamykáním, dveře s dovíráním
dvě velká kola pro snadnou manipulaci
provedení na propan-butan
rozměry (v x š x h): 195 x 65 x 130 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz
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PLYNOVÉ GRILY
LEGEND LD410
LD410SBPSS-1-RC

·
·
·
·
·
·
·
·
·

3 nerezové trubkové hořáky
2
grilovací plocha 59 x 43 cm (2 537 cm )
1 boční hořák o průměru 20 cm
li nový grilovací vlnitý rošt
odkládací skříňka s nerezovými dveřmi
sklopné boční odkládací a pracovní plochy
systém zapalování JET FIRE™
4 kolečka s aretací pro snadnou a bezpečnou manipulaci
rozměry (š x h x v): 128 x 56 x 114 cm

PRESTIGE PRO500
PRO500RSIBPSS-3-RC

7

PRESTIGE PRO500
PRO500RSIBPSS-3-RC
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PLYNOVÉ GRILY
Žádné skladování briket a uhlí, jejich rozpalování a zdlouhavá příprava.
Stačí otočit kolečkem a vše je připraveno na grilování.

MERIDIAN WOODY RANGE
20163-33-01-EU

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

vysoce kvalitní plynový gril s designem v evropském stylu
3 hořáky z nerezové oceli + 1 boční hořák (ø 28 cm)
piezo zapalování pro každý hořák zvlášť
2 nárazuvzdorná kola s gumou a 2 menší kolečka s aretací pro snadnou manipulaci a zabrždění
grilovací plocha: 1x rošt 11x49 cm, 1x rošt 26,3x49 cm, 1 grilovací deska 26,5x49 cm
hlavní grilovací plocha 3185 cm²
dvouvrstvé nerezové víko se zabudovaným teploměrem
vyjímatelná miska na odkapávající tuk s odpadní trubicí
1 boční plocha s hořákem a krytem
designováno z vysoce kvalitního výběrového dřeva Rhinowood
výkon: 12,5kW, spotřeba: 910 g/hod při maximálním výkonu
rozměry (š x h x v): 147,7 x 60 x 115,5 cm
ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz
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PLYNOVÉ GRILY
MERIDIAN 4+1 nerezový
98512-43-01-EU

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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vysoce kvalitní plynový gril s designem v evropském stylu
3 hořáky z nerezové oceli + 1 boční hořák (ø 28 cm)
piezo zapalování pro každý hořák zvlášť
2 nárazuvzdorná kola s gumou a 2 menší kolečka s aretací pro snadnou manipulaci a
zabrždění
grilovací plocha: 2x rošt 26,3x49 cm cm, 1 grilovací deska 26,5x49 cm
hlavní grilovací plocha 3 900 cm²
přídavný ohřívací rošt
dvouvrstvé nerezové víko se zabudovaným teploměrem
vyjímatelná miska na odkapávající tuk s odpadní trubicí
1 boční odkládací a pracovní plocha (sklopná) a 1 boční plocha s hořákem a krytem
(nesklopná)
pevná nerezová odkládací skříňka s magne ckým zavíráním
výkon: 15,3kW, spotřeba: 1 100 g/hod při maximálním výkonu
rozměry (š x h x v): 162,7 x 63,5 x 110,2 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

PLYNOVÉ GRILY
STRATOS 4+1 černý
98700-43-04-EU

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

kvalitní a spolehlivý gril, výhodná koupě
4 hořáky z nerezové oceli + 1 boční hořák (ø 28 cm)
piezo zapalování pro každý hořák zvlášť
kolečka s aretací pro snadnou manipulaci a zabrždění
grilovací plocha: 3x rošt 20,5x41,7 cm, 1 grilovací deska 20,3x41,7 cm
hlavní grilovací plocha 3 130 cm²
lakované víko se zabudovaným teploměrem
boční odkládací a pracovní plocha (sklopná) a 1 boční plocha s hořákem a krytem (nesklopná)
sběrný plech na odkapávající tuk
přídavný ohřívací rošt
pevná lakovaná odkládací skříňka s magne ckým zavíráním
výkon: 14,4kW, spotřeba: 1 050 g/hod při maximálním výkonu
rozměry (š x h x v): 144,6 x 49,7 x 105,5 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz
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PLYNOVÉ GRILY
ENTERTAINER ELEGANCE 3+1 černý
98250-33B04-EF

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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kvalitní a dostupný plynový gril
3 hořáky z nerezové oceli + 1 boční hořák (ø 28 cm)
piezo zapalování pro každý hořák zvlášť
2 nárazuvzdorná kola s gumou a 2 kolečka s aretací pro snadnou manipulaci a zabrždění
grilovací plocha: 2x rošt 31x42 cm
hlavní grilovací plocha 2 750 cm²
dvouvrstvé lakované víko se zabudovaným teploměrem
přídavný ohřívací rošt (82 cm²)
vyjímatelná miska na odkapávající tuk s odpadní trubicí
výkon: 13,3kW, spotřeba: 969 g/hod při maximálním výkonu
rozměry (š x h x v): 128,5 x 61 x 110,2 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

PLYNOVÉ GRILY
CITI CHEF 50
20162-20-EU
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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kompaktní a dostupný plynový gril
průměr grilovací plochy 46 cm
rozměr grilovací plochy 2 750 cm²
snadno omyvatelný
vysoce odolné lakované víko se zabudovaným teploměrem
nepřilnavý povrch grilovací plochy
4 kolečka s aretací pro snadnou manipulaci a zabrždění
poniklovaný stojan
oválná skříň chránící plynovou bombu (5 kg)
piezo automa cké zapalování
vymyvatelná miska na odkapávající tuk
výkon: 3,7kW, spotřeba: 270 g/hod při maximálním výkonu
rozměry (š x h x v): 55,5 x 86 x 102 cm

MERIDIAN 4+1 šedý
98512-43-11-EF

ENTERTAINER WOODY 3+1
98250-33W04-EU

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz
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CESTOVNÍ GRILY
Ať již hledáte kompaktní gril na balkon, terasu nebo na cestu, tak
cestovní grily jsou m ideálním pomocníkem.

TRAVELQ™ PRO285X
PRO285X-BK-RC

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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2 trubicové nerezové plynové hořáky jednotlivě zapalovatelné systémem JET-FIRE
smaltovaný li nový vlnitý rošt
rozměr grilovací plochy 54 x 37 cm, 1 840 cm²
uzamykatelné vysoké víko z hliníkové sli ny v černé barvě s teploměrem ACCU-PROBE
boční police s madlem a háčky na příslušenství
sklopný skládací vozík s velkými kolečky a s možnos zavěšení na zeď
standardní připojení pro plynové láhve, včetně poutačů pro uchycení malé láhve k nohám grilu
možnost rozšířit o li novou desku místo jednoho roštu
výkon: 4,1kW
rozměry (š x h x v): 108 x 50 x 44 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

CESTOVNÍ GRILY
TRAVELQ™ 285
TQ285-BK-1-RC
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2 trubicové plynové nerezové hořáky jednotlivě
zapalovatelné systémem JET-FIRE
zabudovaný teploměr ACCU-PROBE
zajišťovací víko
masivní půlený li nový vlnitý rošt s nepřilnavovu
úpravou
sklopné stabilní nohy
ochrana pro větru
lepší odolnost pro větru udržuje vnitřní teplotu
vyjímatelná miska na odkapávající tuk umožňuje
snadné čištění
možno připojit na plynové kartuše
ergonomické ucho pro snadné přenášení
výkon: 4,1kW
rozměry (š x h x v): 61 x 48,9 x 25,6 cm

TRAVELQ™ PRO285E
PRO285E-BK-CE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

kompaktní design pro nenáročné skladování
2
velká obdélníková vlnovková grilovací plocha 54 x 37 cm (1 840 cm )
2dílný li nový rošt opatřený vrstvou odolného porcelánu
výkonné elektrické těleso o výkonu 1 500 W
napájení 230 V
termostat pro op mální nastavení a kontrolu teploty
ochrana pro větru
integrovaný teploměr ACCU-PROBE ve víku
vyjímatelná miska na odkapávající tuk umožňuje
snadné čištění
výška při otevřeném víku 64 cm
ergonomická madla pro snadné přenášení
rozměry (š x h x v): 74,9 x 47x 37,5 cm

TRAVELQ™ STAND FOR PRO285
PRO285-STAND
·

·
·
·

pojízdný stolek s odnímatelnými policemi
a závěsy na nářadí či utěrku je vhodným příslušenstvím
a perfektním rozšířením mobilního grilu Travel Q PRO285.
integrovaná polička na kořenky
otvírák láhví
rozměry (š x h x v): 74,9 x 47x 37,5 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz
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CESTOVNÍ GRILY
Žádné skladování briket a uhlí, jejich rozpalování a zdlouhavá příprava.
Stačí otočit kolečkem a vše je připraveno na grilování.

CITI CHEF 40 BLACK
5610-20-04-EF

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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kompaktním stolní plynový gril s velkou grilovací plochou
vhodný na každou zahradu, terasu, balkon i do kempu
vybaven oboustrannou grilovací deskou
automa cké piezo zapalování pro rychlé a snadné zapálení
víko se zabudovaným teploměrem
připojení na propanbutanové láhve (regulátor není součás balení)
přenosná a ukládací taška v ceně
dostupné i v modré a zelené variantě
výkon 2,7 kW, spotřeba 196 g plynu/hod. při maximálním výkonu
rozměry (Ø x v): 42,2 x 32,4 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

CESTOVNÍ GRILY
CARRI CHEF 2 Barbecue/Sko el
8910-30-EU

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

přenosný skládací univerzální gril
obsahuje základní modul grilu (nohy, odkládací plastová plocha a těleso hořáku
s ovládáním), poniklovaný stojan pod hrnec (Ø 46 cm), grilovací desku (Ø 46 cm), pánev
Sko el a víko grilu
nylonová, tepelně odolná rukojeť
plynový hořák (0-3,7 kW) se snadnou, přesnou a variabilní regulací tepla
automa cké piezo zapalování pro rychlé a snadné zapálení
tělo grilu s vrstvou porcelánového smaltu
nohy z eloxovaného hliníku
odkládací plastová plocha ve spodní čás grilu
určeno pro kontaktní grilování, smažení a vaření
připojení na propanbutanové láhve (regulátor není součás balení)
přenosná a ukládací taška v ceně
výkon 3,7 kW a spotřeba 270 g/hod. při maximálním výkonu
rozměry (Ø x v): 69,6 x 93,4 cm
ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

16

CESTOVNÍ GRILY
2-COOK II DELUXE
202P1-20-EU
·
·
·
·
·
·
·
·

kompaktní, lehký plynový dvouvařič
piezo zapalování
nerezové tělo usnadňuje čištění
ochranný plech ve spodní čás zabraňuje poškození
povrchu pracovní desky
pomocí regulátoru (není součás balení) se připojuje
na propan-butanovou lahev
2 li nové desky (žebrovaná a hladká) s nepřilnavou povrchovou úpravou
určené pro grilování, přípravu vajec, zeleniny a dalších pokrmů
výkon 2,1 kW, spotřeba 151 g/hod při maximálním výkonu obou hořáků
rozměry (š x h x v): 57 x 31 x 10 cm

2-COOK II STOVE
202M0-10-EU
·
·
·
·
·
·
·
·
·

kompaktní, lehký plynový dvouvařič
nerezové tělo usnadňuje čištění
ochranný plech ve spodní čás zabraňuje poškození
povrchu pracovní desky
pomocí regulátoru (není součás balení) se připojuje na
propan-butanovou lahev
dodáván se dvěma stojany na hrnce
gumové nohy
nemá piezoelektrické zapalování a je dodáván bez přenosné tašky
výkon 2,1 kW, spotřeba 151 g/hod při maximálním výkonu obou hořáků
rozměry (š x h x v): 57 x 31 x 10 cm

2-COOK II CLASSIC STOVE
202P0-10-EU
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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kompaktní, lehký plynový dvouvařič
nerezové tělo usnadňuje čištění
ochranný plech ve spodní čás zabraňuje poškození
povrchu pracovní desky
pomocí regulátoru (není součás balení) se připojuje na
propan-butanovou lahev
dodáván se dvěma stojany na hrnce
gumové nohy
nemá piezoelektrické zapalování a je dodáván bez přenosné tašky
výkon 2,1 kW, spotřeba 151 g/hod při maximálním výkonu obou hořáků
rozměry (š x h x v): 57 x 31 x 10 cm
ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

CESTOVNÍ GRILY
SAFARI CHEF 2 HP
6540H1-10-EU
·
·
·
·
·

pracuje na plynové kartuše dle normy EN417
průměr: 30 cm
nízká hmotnost (cca 3,6 kg)
piezoelektrické zapalování
obsahuje: víko použitelné jako pánev, grilovací rošt,
grilovací deska, podstavec pod hrnce, včetně přenosné a ukládací tašky

SAFARI CHEF 2 LP
6540H1-10-EU
·
·
·
·
·

pracuje na propan-butanové lahve
průměr: 30 cm
nízká hmotnost (cca 3,6 kg)
piezoelektrické zapalování
obsahuje: víko použitelné jako pánev, grilovací rošt,
grilovací deska, podstavec pod hrnce, včetně přenosné a ukládací tašky

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz
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VENKOVNÍ KUCHYNĚ - VESTAVNÉ GRILY
Modulární venkovní kuchyně, které si můžete postavit z jednotlivých
komponentů přesně podle Vašich představ.

VESTAVNÝ PRESTIGE PRO™ 825
BIPRO825RBIPSS-3-CE

·
·
·
·
·

·
·
·
·
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luxusní plynový gril určený pro vestavění do konstrukce venkovní kuchyně
plynový gril je vybaven 5 hlavními nerezovými hořáky trubkovitého tvaru, 2 keramickými hořáky
SIZZLE ZONE, 1 hořákem na uzení a zadním infračerveným hořákem
hořáky dohromady dosahují výkonu 33,3 kW
griluje se na zvlněném li novém roštu WAVE o celkové velikos 5 474 cm²
kromě základního grilovacího roštu patří do výbavy vestavěného Napoleonu také ohřívací rošt,
který najde využi při rozpékání hamburgerových housek, či při dopékání nebo ohřívání masa a
dalších pokrmů
gril je vybaven podsvícenými regulačními knoﬂíky a osvětlením grilovací plochy, takže jej můžete
pohodlně využívat i při snížené viditelnos nebo v pozdních večerních a nočních hodinách
gril má dvě samostatná víka, přičemž v každém z nich je zabudován teploměr s ciferníkem, pro
snadné sledování teploty uvnitř grilu
systém zapalování JET-FIRE
rozměry (š x h x v): 142 x 64 x 65 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

VENKOVNÍ KUCHYNĚ - VESTAVNÉ GRILY
VESTAVNÝ PRESTIGE PRO™ 665
BIPRO665RBPSS-3-CE

·
·
·
·
·

·

·
·
·

luxusní plynový gril určený pro vestavění do konstrukce venkovní kuchyně
plynový gril je vybaven 5 hlavními nerezovými hořáky trubkovitého tvaru, 1 zadní hořák pro
rožeň a 1 hořák na uzení
hořáky dohromady dosahují výkonu až 25,2 kW
griluje se na zvlněném li novém roštu WAVE o celkové velikos 4 324 cm2
kromě základního grilovacího roštu patří do výbavy vestavěného Napoleonu také ohřívací
rošt, který najde využi při rozpékání hamburgerových housek, či při dopékání nebo ohřívání
masa a dalších pokrmů
gril je vybaven podsvícenými regulačními knoﬂíky a osvětlením grilovací plochy, takže jej
můžete pohodlně využívat i při snížené viditelnos nebo v pozdních večerních a nočních
hodinách
dvouvrstvé nerezové víko se zabudovaným teploměrem ACCU-PROBE
systém zapalování JET-FIRE
rozměry (š x h x v): 101 x 64 x 65 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz
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VENKOVNÍ KUCHYNĚ - VESTAVNÉ GRILY
VESTAVNÝ PRESTIGE PRO™ 500
BIPRO500RBPSS-3-CE

·
·
·
·
·

·

·
·
·
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luxusní plynový gril určený pro vestavění do konstrukce venkovní kuchyně
plynový gril je vybaven 4 hlavními nerezovými hořáky trubkovitého tvaru + 1 zadní infrahořák
hořáky dohromady dosahují výkonu až 21,7 kW
griluje se na zvlněném li novém roštu WAVE o celkové velikos 3 266 cm2
kromě základního grilovacího roštu patří do výbavy vestavěného Napoleonu také ohřívací
rošt, který najde využi při rozpékání hamburgerových housek, či při dopékání nebo ohřívání
masa a dalších pokrmů
gril je vybaven podsvícenými regulačními knoﬂíky a osvětlením grilovací plochy, takže jej
můžete pohodlně využívat i při snížené viditelnos nebo v pozdních večerních a nočních
hodinách
dvouvrstvé nerezové víko se zabudovaným teploměrem ACCU-PROBE
systém zapalování JET-FIRE
rozměry (š x h x v): 82 x 63 x 61 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

VENKOVNÍ KUCHYNĚ - VESTAVNÉ GRILY
Modulární venkovní kuchyně, které si můžete postavit z jednotlivých
komponentů přesně podle Vašich představ.

VESTAVNÝ MERIDIAN 4
982241-EU
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4 hořáky z nerezové oceli
piezo zapalování pro každý hořák zvlášť
grilovací plocha: 2x rošt 26,3 x 49 cm,
1 grilovací deska 26,5 x 49 cm
zepředu vyjímatelná miska na odkapávající tuk
přídavný ohřívací rošt
dvouvrstvé nerezové víko se zabudovaným teploměrem
pro skluzové nohy umožňující grilu samostatně stát
výkon 12,4 kW, spotřeba 889 g /hod při maximálním výkonu
rozměry (š x h x v): 86,3 x 59,6 x 50,1 cm

VESTAVNÝ MERIDIAN 3
982231-EU
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3 hořáky z nerezové oceli
piezo zapalování pro každý hořák zvlášť
grilovací plocha: 1x rošt 11x49 cm, 1x rošt 26,3x49 cm,
1 grilovací deska 26,5x49 cm
zepředu vyjímatelná miska na odkapávající tuk
přídavný ohřívací rošt
dvouvrstvé nerezové víko se zabudovaným teploměrem
pro skluzové nohy umožňující grilu samostatně stát
výkon 9,6 kW, spotřeba 687 g/hod při maximálním výkonu
rozměry (š x h x v): 71,3 x 59,6 x 50,1 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz
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VENKOVNÍ KUCHYNĚ - MODULY
Modulární venkovní kuchyně, které si můžete postavit z jednotlivých
komponentů přesně podle Vašich představ.

ŠKŘÍŇ POD GRIL CAB-825
IM-UGC825-CN
·
·
·

speciálně navrženo pro vestavný
gril PRESTIGE PRO™ 825
4 zásuvky
rozměry (š x h x v): 139,5 x 90 x 61 cm

ŠKŘÍŇ POD GRIL CAB-665
IM-UGC665-CN
·
·
·

speciálně navrženo pro vestavný
gril PRESTIGE PRO™ 665
2 zásuvky
rozměry (š x h x v): 103 x 90 x 61 cm

ŠKŘÍŇ POD GRIL CAB-500
IM-UGC500-CN
·
·
·

23

speciálně navrženo pro vestavný
gril PRESTIGE PRO™ 500
2 zásuvky
rozměry (š x h x v): 88 x 90 x 61 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

VENKOVNÍ KUCHYNĚ - MODULY
TROJZÁSUVKA
IM-3DC-CN
·
·

3 zásuvky
rozměry (š x h x v): 61 x 61 x 90 cm

DVOJZÁSUVKA
IM-2DC-CN
·
·

2 zásuvky a falešná vrchní zásuvka
rozměry (š x h x v): 61 x 61 x 90 cm

ZÁSUVKA MULTI S DRŽÁKEM
IM-WDC-CN
·
·

1 výklopná zásuvka s vyjímatelným
odpadkovým košem
rozměry (š x h x v): 61 x 61 x 90 cm

SKŘÍŇ NA PB LAHEV
IM-UTC-CN-CE
·
·

výsuvná police s držákem na PB lahev
rozměry (š x h x v): 61 x 61 x 90 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz
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VENKOVNÍ KUCHYNĚ - MODULY
UNIVERZÁLNÍ SKŘÍŇ
IM-UDC-CN
·
·

otočná dvířka
rozměry (š x h x v): 61 x 61 x 90 cm

KRYCÍ SADA PRO LEDNICI
IM-FEP-CN
·
·

pro sestavu s lednicí neumístěnou na kraji
rozměry (š x h x v): 61 x 5 x 89 cm

KRYCÍ SADA PRO LEDNICI
IM-FMP-CN
·
·

pro sestavu s lednicí umístěnou na kraji
rozměry (š x h x v): 61 x 61 x 89 cm

PŘECHODOVÝ KUS 45°
IM-45T-CN
·
·
·

25

pro napojení skříněk a vytvoření úhlu 45°
možnost vytvořit úhel 90° při použi 2 ks
rozměry (š x h x v): 47 x 6,5 x 89 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

VENKOVNÍ KUCHYNĚ - MODULY
UKONČUJÍCÍ PANEL
IM-FMP-CN
·
·

na zakončení sestavy
rozměry (š x h x v): 61 x 5 x 78,5 cm

DRŽÁK NA KÝBL S LEDEM
IM-IBA
·
·

pasuje na horní stranu skříněk
rozměry (š x h x v): 49 x 41 x 3 cm

MEZIKUS MEZI STĚNU A SKŘÍŇKU
IM-WSF-CN
·
·

skrývá mezeru mezi skříňkou a stěnou
rozměry (š x h x v): 4 x 17,8 x 89 cm

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz
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VENKOVNÍ KUCHYNĚ - VZOROVÉ SESTAVY

27

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

VENKOVNÍ KUCHYNĚ - MODULY
Modulární venkovní kuchyně, které si můžete postavit z jednotlivých
komponentů přesně podle Vašich představ.

SKŘÍŇKA NA LEDNICI
Ik1
·
·
·
·

skříňka navržená pro lednici, kterou také dodáváme
možné dodat téměř z jakéhokoliv druhu dřeva
varianty s kolečky nebo rek ﬁkační nohy
rozměry (š x h x v): 50 x 60 x 76 cm (bez koleček a
nožiček)

SKŘÍNKA S DVÍŘKY A ŠUPLÍKY
IK2
·
·
·
·
·

1 otočná dvířka
3 zásuvky
možné dodat téměř z jakéhokoliv druhu dřeva
varianty s kolečky nebo rek ﬁkační nohy
rozměry (š x h x v): 96 x 60 x 76 cm (bez koleček
a nožiček)

SKŘÍNKA POD VESTAVNÝ GRIL
Ik3
·

·
·

skříňka navržená pod gril Cadac Meridian 4,
který dodáváme možné dodat téměř z
jakéhokoliv druhu dřeva
varianty s kolečky nebo rek ﬁkační nohy
rozměry (š x h x v): 91,5 x 60 x 76 cm (bez
koleček a nožiček, bez grilu)

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz
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VENKOVNÍ KUCHYNĚ - MODULY
SKŘÍŇKA S DVÍŘKY
Ik4
·
·
·
·

1 otvíravá dvířka
možné dodat téměř z jakéhokoliv
druhu dřeva
varianty s kolečky nebo rek ﬁkační
nohy
rozměry (š x h x v): 50 x 60 x 76 cm
(bez koleček a nožiček)

SKŘÍŇKA S DŘEZEM
Ik5

·
·
·
·
·

1 otvíravá dvířka
nerezový dřez s vodovodní baterií
možné dodat téměř z jakéhokoliv druhu dřeva
varianty s kolečky nebo rek ﬁkační nohy
rozměry (š x h x v): 50 x 60 x 76 cm (bez koleček a
nožiček)

SKŘÍŇKA S VÝČEPNÍM ZAŘÍZENÍM
IK6
·
·
·
·
·
·
·

29

2 otvíravá dvířka
výčepní zařízení s 1-3 otvory pro napojení více
druhů nápojů
kompresorové chlazení
zapuštěná odkapní miska
možné dodat téměř z jakéhokoliv druhu dřeva
varianty s kolečky nebo rek ﬁkační nohy
rozměry (š x h x v): 96 x 60 x 76 cm (bez
koleček a nožiček, bez výčepního zařízení)
ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

VENKOVNÍ KUCHYNĚ - VZOROVÉ SESTAVY

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz
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PÁRTY STOLY
Dokonalým doplňkem Vašeho venkovního obytného prostoru, ať se jedná
o terasu, zahradu, balkon či zimní zahradu, se stane stůl HAMPTON.

STŮL HAMPTON OBDÉLNÍKOVÝ
HAMP1-GY-RC
·
·
·
·
·
·
·

výkon až 11,7 kW
nastavitelná výška plamene
provoz na propan-butan
dekora vní skleněná drť
výškově stavitelné nožičky
rozměr vrchní desky je 133 x 81 cm, výška
desky od země 64 cm
úložný prostor (bez dna) s dvířky, kam
můžete umís t plynovou láhev (do 7 kg) a
další příslušenství

STŮL HAMPTON ČTVERCOVÝ
HAMP2-GY-RC
·
·
·
·
·
·
·
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výkon až 11,7 kW
nastavitelná výška plamene
provoz na propan-butan
dekora vní skleněná drť
výškově stavitelné nožičky
rozměr vrchní desky je 106 x 106 cm,
výška desky od země 64 cm
úložný prostor (bez dna) s dvířky, kam
můžete umís t plynovou láhev (do 7 kg) a
další příslušenství

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBRACEČKA PRUŽNÁ
70040

SADA NÁŘADÍ 2-DÍLNÁ
70032

SADA NÁŘADÍ 3-DÍLNÁ PRO
70034

SADA NÁŘADÍ 3-DÍLNÁ
70035

KRÁJECÍ PRKÉNKO S NOŽEM
70039

VIDLIČKA, TRHAČ MASA
70043

SADA NÁŘADÍ 4-DÍLNÁ
70037

NŮŽ NA PIZZU
55209

NŮŽKY PORCOVACÍ
55077

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

33

TENDERIZÉR
55204

KLEŠTĚ NEREZ PINZETOVÉ
55024

GRIL. KLEŠTĚ NEREZOVÉ
55011

KLEŠTĚ NEREZ
55017

OBRACEČKA NEREZ ŠIROKÁ
70017

OBRACEČKA NEREZ PRO
70010

SADA NÁŘADÍ 3-DÍLNÁ
70024

SADA NÁŘADÍ 5-DÍLNÁ
70031

MARINOVACÍ JEHLA
55028

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SILIKONOVÁ MAŠLOVAČKA
55009

MLÝNEK NA PEPŘ
70004

HÁK NA ROŠTY
62121

MARINOVACÍ ŠTĚTEC
55005

MLÝNEK NA SŮL
70005

SADA PIZZA KAMENŮ
70000

SADA NA BURGERY
70060

VIDLICE NA ŠPÍZY
70015

LOPATKA NA PIZZU PRO
70003

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

STARTOVACÍ SADA NA PIZZU
90002

STOJAN NA ŽEBÍRKA
70009

PEKÁČ NEREZ
70023

35

NEREZ MÍSA NA KUŘE
56024

PÁNEV NA GRILL
56003

BBQ STARTOVACÍ SADA
67020

NEREZ WOK GRIL. MÍSA
56026

SADA NA PŘÍPRAVU MASA
90001

STARTÉR NA DŘEVĚNÉ UHLÍ
67801

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VLOŽKA NA DŘEVĚNÉ UHLÍ
67732

SADA NÁDOB NA UHLÍ
67400

GRILOVACÍ DESKA LITIN.
56040

GRILOVACÍ PRKÉNKO JAVOR
67035

TŘÍSTRANNÝ KARTÁČ
62056

KARTÁČ NEREZOVÝ
62014

SADA NA ČIŠTĚNÍ HOŘÁKŮ
62050

KARTÁČ NA TRUBKY HOŘÁKŮ
62005

KARTÁČ HRUBÝ NEREZOVÝ
62009

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA GRIL
10236

37

OŠETŘENÍ NEREZU
10235

ČISTIČ GRILU 3V1
10234

KARTÁČ NA GRIL
62028

KARTÁČ ABRAZIVNÍ
62002

ŠKRABKA NA ROŠTY
62031

TEPLOMĚR BEZDRÁTOVÝ
70006

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR
61010

TEPLOMĚR KAPESNÍ
61004

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

GRIL. ROŽEŇ (TYPY DLE GRILU)
69812

GRILOVACÍ KOŠÍK
64000

KRYCÍ OBAL NA GRIL
61606

SADA VIDLIC
69001

SADA NA ŠPÍZ, KEBAB
64007

KRYCÍ OBAL NA GRIL
61825

KRYCÍ OBAL NA GRIL
62031

KRYCÍ OBAL NA GRIL
61910

TAŠKA PRO CESTOVNÍ GRIL
61285

KRYCÍ OBALY DOSTUPNÉ NA VŠECHNY TYPY GRILŮ
ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
Adresa: Okružní 757,370 01 České Budějovice,
tel: +420 774 735 566 e-mail:info@itb-ep.cz, www.itb-ep.cz

38

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PODLOŽKA POD GRIL
68001
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SADA PRO PŘÍPOJENÍ GRILU
Np01007 + NP01015

BOČNÍ HOŘÁK
N370-0504

INFRAČERVENÝ HOŘÁK
N370-0729

VĚŠÁK NA NÁŘADÍ
55100

BBQ RUKAVICE
62141

ZÁSTĚRA GRILOVACÍ
62131

ZÁSTĚRA GRILOVACÍ
62135

BBQ UTĚRKA
62150

ITB Engineering & Produc on, s. r. o.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

GRILOVACÍ MŘÍŽKA
2015013

PIZZA KÁMEN 25 CM
6544-100

GRILOVACÍ DESKA DĚLENÁ
8910-100

PIZZA KÁMEN 33 CM
98368

GRILOVACÍ DESKA
8910-101

SILIKONOVÉ KLEŠTĚ MALÉ
98320V

NEPŘILNAVÁ FÓLIE
8631

PÁNEV SKOTTEL
8910-103

OBAL NA GRIL
8626
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

HADIČNÍK S MATKOU
8154-6

41

RYCHLOUPÍNACÍ SPOJKA
338

ODTLAČNÝ PLYN. VENTIL
1205

REGULÁTOR PLYNU 30 MBAR
8510

REGULÁTOR PLYNU EN417
343

PLYNOVÁ KARTUŠE 190G
CA190

PLYNOVÁ KARTUŠE 300G
Ca300

PLYNOVÁ KARTUŠE 500G
CA190

TREKOVÝ VAŘIČ POLARIS
903107
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TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI.

