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מעשנות
גריל פלט 

עצי  גרילי  בתחום  החלוצה   Z GRILLS
הפלט בעולם, הדור החדש של הגרילים...

הכל במכשיר אחד: בישול, צליה, ברביקיו, עישון, צריבה, 
אפיה, וכל זה בתוספת ארומה ועישון של עצי פלט מגוונים 

- תפוח, דובדבן, אלון, מסקיט...

מגוון  מאפשרת  בטמפרטורה  ממוחשבת  שליטה  מערכת 
סוגי עבודה בטווח של 80-230 מעלות.

איכותיים  גלם  חומרי  עם  משולב  ומדויק  נקי  עיצוב 
בסטנדרט הרכבה גבוה, רשת צליה מצופה אמייל + רשת 

עליונה.

עיצוב מפואר משולב 2 צבעים
תכולת פלט: 9 ק"ג

שטח צליה מרכזי: 66x50 ס"מ
ארונית מלאה + 4 גלגלים

משקל: 66 ק"ג
מידות מורכב: 123x57x129 ס"מ

222907ZPG-700D מעשנת

&3,999

עיצוב מפואר בצבע שחור
תכולת פלט: 9 ק"ג

שטח צליה מרכזי: 66x50 ס"מ
עגלה + 2 גלגלים

משקל: 50 ק"ג
מידות מורכב: 123x57x129 ס"מ

122906ZPG-7002B מעשנת

&3,490

עיצוב קלאסי בצבע שחור
תכולת פלט: 6.8 ק"ג

שטח צליה מרכזי: 66x38 ס"מ
עגלה + 2 גלגלים
משקל: 36.7 ק"ג

מידות מורכב: 120x51x114 ס"מ

122905ZPG-550B מעשנת

&2,990
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כיסוי למעשנת
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גבר מי שמעשן...
סדרת מעשנות העץ לכל סוגי הבשר

למעשנים מתחילים ועד מעשנים כבדים, 
אומנות עישון הבשר במעשנת עץ בשימוש 
לכם  תאפשר  שונים  בטעמים  עץ  שבבי 

לחוות טעמי בשר כמו שלא הכרתם...

מעשנות מסיביות משולבות גריל, 
לעישון וצליה. 

תא קטן להפקת חום ועשן משולב עם תא צליה גדול.
קדמי  מדף  ארובה,  פתח  בעזרת  מתבצע  חום  ויסות 
מד  כולל  מסיבי  מכסה  עבודה,  למשטח  משמש 
טמפרטורה וידיות הרמה מבודדות חום. המעשנת בנויה 

על עגלה + 2 גלגלים לניוד קל מהיר.

מעשנות מדפים משולבות עישון וצליה.
מדפים בקוטר 42.5 ס"מ, כולל טבעת ווי תליה עליונה 

לבשר, מאפשר עישון מגוון בשרים בו זמנית.

מידות: 123x61x120 ס"מ
משקל: 27.5 ק"ג

שטח צליה מרכזי: 70x33 ס"מ
רשת צליה - מתכת מצופה אמייל )3 יח'(

132019FAT BOY 123

&999

L מעשנת
מידות: 102x67x145 ס"מ

5 מדפים בקוטר 42.5 ס"מ 
משקל: 57.5 ק"ג

כולל 2 גלגלים וידית לניוד קל

132021SLIM - HP חבית

&1,990

מידות: 70x63x108 ס"מ
3 מדפים בקוטר 42.5 ס"מ 

משקל: 32.5 ק"ג
קומפקטית וניידת

132022SLIM חבית

&1,390

מידות: 155x78x135 ס"מ
משקל: 61 ק"ג

שטח צליה מרכזי: 90x40 ס"מ
רשת צליה - ברז יצוק )3 יח'(

232020FAT BOY 155

&1,990

מעשנות
פחמים

FAT BOYSLIM
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עישון במעשנת 
פחמים/גז

סטנדרטי  למינגול  בניגוד  משתלמת,  סבלנות 
שצולים בו בשר בחום גבוה ומהר, עישון בשר נועד 
להתבצע בחום נמוך ולאורך זמן כאשר את הטעם 

המעושן הייחודי מעניקים שבבי העץ.

הכלל הראשון: חשוב ביותר לקנות בשר בקר   
שאנטריקוט  למרות  מקומי.  מגידול  וטרי  איכותי 
אפשר  בעישון  הראשונה,  הבחירה  הם  וסינטה 
להשתמש בחלקים גם פחות יקרים כמו האסאדו, 
נתחים  עם  לעבוד  מומלץ  פיקניה.  צוואר,  חזה, 
שיישארו  לנתח  קילו   2-3 של  במשקל  גדולים 

עסיסיים במהלך הצלייה.

הכלל השני: מקור האש חייב להיות פחמים   
לוואי  חומרי  פולטים  ולא  לאט  שנשרפים  טובים 
שייכנסו לבשר, מומלץ להשתמש בפחמים דחוסים 
או בפחמים מתוצרת מקומית שמקורם בעצי הדר. 

הדלקת הפחמים תעשה אך  הכלל השלישי:   
בעירה  מטליות  או  עיתון  נייר  מבער,  בעזרת  ורק 
בעירה  בחומרי  משימוש  להימנע  יש  חדשניות. 
כמו דלק, פחמי הדלקה ושאר חומרי הדלקה לא 
טבעיים שיחדרו במהלך הצלייה לבשר ויותירו שם 

רעלנים וטעמי לוואי.

1

2

3

תורת 
העישון

העישון הוא צליה איטית בטמפ' 
נמוכה בין 80-120 מעלות צלזיוס, 

למשך מספר שעות.
יש מספר דרכים לעישון:

גז, פחם ושבבי פלט. טעם העישון 
הייחודי מתקבל משילוב שבבי פלט 
או שבבי העץ המתבלים את הבשר 

בארומה וטעמים ייחודיים )תפוח, 
דובדבן מסקיט, פקאן, היקורי וכו'(.

הכנסת בשר למעשנת רק לאחר שגחלים לוחשות,   .1
או מעשנת הגיעה לטמפרטורה רצויה במעשנת גז.

מעלות   80-130 שבין  בחום  מומלץ  בשר  עישון   .2
ובדר"כ בין 4-5 שעות.

חובה  לכן  הראשונות  בשעות  נספג  בבשר  הטעם   .3
להוסיף שבבי העץ בשלב זה.

)למנוע  שניתן  ככל  דלתות  מפתיחת  להימנע  יש   .4
בריחת חום ועשן(, שימוש במד טמפרטורה פנימי 
העשייה  רמת  על  ובקרה  שליטה  יאפשר  לבשר 

הרצויה.
מומלץ להניח בשר בצורה מאוזנת ולא בתליה, על   .5

מנת לקבל צליה אחידה.

טיפים לעישון איכותי

132011020

כיסוי למעשנת מרובעת

&149

גז/פחם
מעשנות

מידות: גובה 105 × עומק 35.5 × רוחב 40 ס“מ
חימום שבבי עץ באמצעות מבער, כולל 4 מדפים, 

קערה לרטבים.

מעשנת גז שחורה132011

&1,399

מידות: גובה 105 × עומק 46 × רוחב 50 ס"מ
2 מדפים  כולל  חימום שבבי עץ בעזרת פחם, 

לנשיאת בשר, קערה לרטבים וקערה לפחם.

מעשנת פחם132009

&999

מעשנת גז נירוסטה132015

&1,799

מעשנת גז משולבת132012

&1,599

מעשנת פחם משולבת132013

&1,099

הדור החדש של עישון הבשר, הטכנולוגיה שמאפשרת לנו לעשן בנוחות קלות ולהגיע לתוצאות עישון 
אופטימליות. המעשנת עובדת על עצי פלט דחוסים )ניתן לרכוש במגוון עצים וטעמים(, עצי הפלט 
מנוע המעשנת  בצד המעשנת,  הזנה  לתא  מוכנסים  עצי הפלט  מגיעים מארה"ב,  ביותר  האיכותיים 
מזרים עצי הפלט למרכז המעשנת לתא בעירה שמצית ומפקח על עוצמת החום בהתאם לטמפרטורה 
רצויה שהוזנה בפאנל הפיקוד, העישון מבוסס על טמפרטורה נמוכה קבועה לאורך זמן ללא חשיפה 
לאש גלויה, המנגנון המיוחד מאפשר שליטה מלאה בטמפרטורה רצויה )בפיקוח מינימלי(, כמו כן כל 
הנוזלים מתנקזים למגש ויוצאים מהמעשנת מהר ולא חוזרים לבשר )בגריל רגיל היו מטפטפים ישירות 
על האש ויוצרים אש חוזרת(, מכיוון שאין מגע ישיר עם האש הבשר לא יכול לקבל כוויות שריפה 
כמו בגריל רגיל והכי חשוב בהליך העישון האיטי עצי הפלט מעניקים ארומה של טעמים עשירים 
הנספגים לתוך הבשר. תחזוקת המעשנת פשוטה, ניקוי של רשת צליה ומדף איסוף נוזלים, כמו כן 

מכיוון שמדובר במערכת חשמלית חובה לוודא שהמעשנת מכוסה כאשר לא בשימוש.

הטרנד החדש בעולם הקרניבורים, צליה איטית בטמפרטורה נמוכה למשך 
מספר שעות מאפשרת להגיש בשר עסיסי בטעמים עשירים שלא הכרתם

עישון במעשנת פלט

מידות: גובה 90 × קוטר 43 ס"מ
אפשרות להפוך את המעשנת לגריל פחמים

122005MECO מעשנת פחם

&599
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ייעודשבבי עץ / מק"ט

היקורי
22888

עישון קלאסי שמתאים במיוחד לבשר בקשר ועוף
בעל ארומה לא חזקה מידי עם מתקתקות עדינה

 מסקיט

22889

עישון נוסח טקסס בדגש על בשר בקר איכותי
טעם עשיר ומודגש , מתאים גם לבשר כבש

דובדבן

22890

עישון מתקתק עם טעם מתון שעושה את ההבדל. מוסיף גוון אדמדם-ורדרד לבשר. 
מומלץ לערבב עם שבבי עץ פרי אחר לקבלת טעמים יחודיים

מתאים במיוחד לצמחוניים שאוהבים - דגים וירקות

אפרסק

22892 

עישון בנוסח דרומי עם ארומה עדינה ומתקתקות נעימה
מתאים במיוחד לבשרים קלים וירקות, ובשרים מתובלים

תפוח

22893

העישון הפופולארי בארה"ב, עישון שאי אפשר לפספס. טעם של עישון עדין מהול 
מתיקות שלא ניתן לשכוח. מתאים במיוחד לבשר עדין, בשילוב עם היקורי ופקאן 

מתאים לבשר בקר איכותי.

פקאן

22894

עישון קלאסי, מזכיר את ההיקורי רק מעט יותר מתוק
מתאים לבשרים כבדים כמו בקר וכבש.

JACK DANIELS

22895

עישון שעוד לא הכרתם. שבבי עץ אלון מחביות ויסקי של המותג ג'ק דניאלס.
העץ בחביות ספג לאורך השנים את הויסקי וכתוצאה מכך השתנה צבעו וטעמו 

כאשר תמיד נשאר חלק מהנוזל בעץ. עישון לכל סוגי הבשר והירקות.

שבבי עץ בטעמים שונים שנועדו לשימוש בגרילים ומעשנות. העישון נועד לתת לבשר טעמים 
ייחודיים בהליך צליה איטי וממושך בטמפרטורה נמוכה לאורך זמן, טעמי העשן של העץ 
האמריקאית   WESTERN חברת  הכרתם.  שלא  כמו  ייחודים  טעמים  ונותנים  בבשר  נספגים 
WESTERN - מלווה את התחום מראשיתו, תשאלו כל אמריקאי עם מי כדאי לעשן והוא יענה

ייעודעץ פלט / מק"ט

** היקורי
22900

BBQ -התערובת המסורתית לכל סוגי ה
מתאימה לבשר בקר ועופות

** אלדר
22901

תערובת קלאסית
מתאימה בעיקר לדגים, בשר ועופות

** דובדבן
22902

תערובת שנותנת ארומה פירותית עדינה
בשילוב צבע ורוד קל בבשרים 

* תערובת תפוח
22903

תערובת תפוח ואלון אדום הנותנת ארומה מתקתקה עדינה
מתאימה לעוף

* תערובת 
קלאסית
22904

תערובת קלאסית של מייפל דובדבן והיקורי
מתאימה לכל סוגי הגריל ועישון

טבעת עישון
זוהי טבעת ורודה שנוצרת במהלך עישון 
בעזרת  ונוצרת  הבשר  דפנות  סביב  איטי 
מוגלובין, פרוטאין שנותן לבשר את הצבע 
טעמים  בבשר  לוכד  העישון  האדום, 
רגיל.  מגריל  לקבל  ניתן  שלא  עסיסיים 

** בהכנת הפלט משתמשים גם 
בקליפת העצים עם בסיס העץ , 
מה שמשמר את הטעם המרכזי 
חזקה  ארומה  ונותן  העץ  של 

ומרוכזת יותר.

לא  הפלט  תערובת  בהכנת   *
העצים  בקליפת  משתמשים 
מה  העץ,  בבסיס  רק  אלא 
שמשמר את הטעם המרכזי של 
מקסימלית  בעירה  ומנצל  העץ 

עם כמות אפר קטנה.

הטעם האמיתי של כל עץ חי נמצא בגזע בשכבות הפנימיות. אנו מתגאים בזה שאנחנו 
משתמשים רק בגזעים של עצים שזה עתה נכרתו על מנת להבטיח טעם אמיתי, כמו 
פעם. אנו לעולם לא משתמשים בעצים יבשים, נסורת או כל שילוב אחר. לכן מי שעישן 

אותנו לא יוותר עלינו... 

עצי הפלט
לגרילים הטובים בתעשיה

LUMBER JACK

&49

תכולת שקית:
2.94 ליטר

&99

משקל שקית:
9 ק"ג

WESTERN
100% NATURAL WOOD
שבבי עץ

&119
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אמגזית בונה ביום אחד

מטבח הגינה המושלם להרכבה בשלל צורות. משולב במקרר, כירת בישול, 
ברז וכיור, מישטח עבודה גדול וגריל גז איכותי לצליה מהירה ומיטבית.

חווית אירוח
לשנים רבות מטבח גינה

חיפוי עליון
מושלם, מצופה

אבן גרניט טבעית

גריל גז איכותי
גריל סיגניצ'ר איכותי עם 4 בוערים יצוקים. 
מכסה צמוד קיר עם חלון, הצתת קוורץ. 

להשיג בנירוסטה או אמייל שחור. כיור וברז
כיור וברז מנירוסטה איכותית,

ניתן לחבר לצנרת מים
חמים וקרים.

מסגרת המטבח
מסגרת המטבח

חזקה מאלומיניום.
מידות רחבות,
המסגרת ניתנת
לצביעה חוזרת.

נירוסטה 304
כל חלקי הנירוסטה במטבח: דלתות, כיור, 

ידיות וברז, מנירוסטה 304 איכותית

מקרר
עם שתי דלתות בעלות זיגוג כפול הנסגרות מעצמן 

ואף ניתנות לנעילה. תאורה פנימית מרהיבה.
מגיע לטמפרטורה של 7°C מעלות בצל.

צג טמפרטורה דיגיטלי מעוצב.
מודולרימתאים לעבודה בתנאי חוץ חמים במיוחד.

מטבח גינה מודולרי, ניתן לרכוש כל יחידה בנפרד.
יחידת גריל, או יחידת מקרר, הרכבה ישרה או בצורה ר.

מטבח סיגניצ'ר נירוסטה636060

מטבח סיגניצ'ר שחור636050

&35,000 - &39,000

פינה למטבח סיגניצ'ר136070

&4,900

שטח צליה: 80/48 ס"מ
BTU 87,000 :תפוקת חום

ולאכול  בחצר  למנגל  אוהבים  אתם  אם 

חובה. הינו  איכותי  גז  גריל  טוב,  בשר 

BEEFEATER נולד בשבילכם.
מודרני,  עיצוב  עם  פונקציונאלי  עיצוב 

זמן. לאורך  וביצועים  גבוהה  עמידות 

המותג האוסטרלי הותיק שהופך כל אירוח 

בחצר למסיבת טעמים.
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מטבח גינה דיסקברי 
מטבח גינה יוקרתי
עשוי נירוסטה/מתכת

גריל עוצמתי עם חלון זכוכית קדמי, 2 ארונות 
איחסון בשילוב מדף אמצעי, כיור גדול וכירת 
ומאסיבית  יצוקה  רשת  הכוללת  מובנית  גז 
להנחת כלים גדולים וכבדים. מכסה הגריל 
המטבח  את  להצמיד  ומאפשר  בולט  אינו 
לקיר. לגריל מבערים יצוקים, מפזרי להבה 
מנירוסטה, רשת צליה יצוקה ורשת חימום 

מצופה אמייל.

שטח צליה: 65/48 ס"מ
BTU 69,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 114 × עומק 60 × רוחב 169 ס"מ

3 בוערים שחור דגם 3370041100

&8,900

שטח צליה: 80/48 ס"מ
BTU 87,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 114 × עומק 60 × רוחב 178 ס"מ

&13,900

4 בוערים נירוסטה דגם 3370031100

שטח צליה: 96/48 ס"מ
BTU 105,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 114 × עומק 60 × רוחב 206 ס"מ

&14,900

5 בוערים נירוסטה דגם 3370011100

מבער יצוק

BTU 18,000
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שטח צליה: 80/48 ס"מ
BTU 87,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 114 × עומק 60 × רוחב 178 ס"מ

&9,900

4 בוערים שחור דגם 3370021100
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גרילי גז

דיסקברי

רשתות צליה יצוקות מסיביות,

בוערים יצוקים מסיביים.

מכסה אינטגרלי הכולל שעון חום.

הצתת קווארץ ייחודית.

כירת צד הכוללת הצתה נפרדת.

ארון היקפי לאחסנה. מדף תבלינים,

מדפים קדמיים עשויים נירוסטה

הניתנים לפירוק על מנת לנקותם.

&3,990

שטח צליה: 65/49 ס"מ
BTU 69,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 114 × עומק 61 × רוחב 143 ס“מ )כולל ידיות(

דיסקברי 3 בוערים עם כירת צד231024

שטח צליה: 96/49 ס"מ
BTU 105,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 114 × עומק 61 × רוחב 175 ס“מ )כולל ידיות(

&5,990

דיסקברי 5 בוערים עם כירת צד 231026

&4,990

שטח צליה: 81/49 ס"מ
BTU 87,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 114 × עומק 61 × רוחב 158 ס“מ )כולל ידיות(

מרום 4 בוערים עם כירת צד231025

מבער יצוק

BTU 18,000
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לכן כל מוצרינו נבנים ללקוחות שמעריכים 
חדשני.  ועיצוב  ביצועים  גבוהה,  איכות 
הגרילים של החברה מיוצרים מחומרי הגלם 
האיכותיים ביותר בקווי ייצור מודרניים, מה 
שנותן ללקוחותינו זמן לצלות בשר טוב בלי 
הלקוחות  כל  את  מגבים  אנו  דאגות.  שום 

שלנו עם אחריות ל-5 שנים.
מבערי נירוסטה איכותיים 	•

זוג רשתות צליה יצוקות ברזל 	•
גוף עשוי יציקת אלומיניום 	•

גרילי גז ברויל שף

DUKE
DUKE FOX 2 בוערים

גריל קומפקטי ונייד למרפסת ולטיולים
שטח צליה: 44/48.5 ס"מ
BTU 15,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 38 × עומק 52 × רוחב 66 ס“מ
משקל: 13 ק"ג

מתקפל למזוודה + תופסני נעילה וידית נשיאה

132061

&1,590

DUKE 100 בוער מרכזי
גריל קומפקטי ונייד למרפסת וחצר

שטח צליה: 43/37.5 ס"מ
BTU 11,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 39 × עומק 48 × רוחב 106 ס“מ
מדפים מתפרקים לאחסון קל ומהיר

132062

&1,390

אנו מתמקדים
רק בדבר אחד:
לייצר לכם את 

הסטייק המושלם
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DUKE 200 2 בוערים
גריל מפואר בעיצוב חדשני למרפסת וחצר

שטח צליה: 56/46.5 ס"מ
BTU 22,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 49 × עומק 60 × רוחב 136 ס“מ
מדפים מתפרקים לאחסון קל ומהיר

132060

&1,990
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מטבח גינה

מטבח גינה

מטבח גינה שגיב 4 בוערים שחור

שטח צליה: 80/49 ס"מ
BTU 75,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 121 × עומק 61 × רוחב 264.5 ס“מ

• 5 מבערי צינור מנירוסטה
• 5 כפתורי הפעלה הכוללים הצתה אינטגרלית

• 5 מפזרי להבה לפיזור חום אחיד
• כירת צד מסיבית הכוללת כפתור עם הצתה אינטגרלית

• קרש חיתוך
רשתות צליה יצוקות, מדף חימום/הפשרה עשוי נירוסטה, כיור מים 

הכולל ברז ומערכת סיפון. מדפי צד להגדלת שטח עבודה.

הוד

שגיב

שטח צליה: 64.5/50 ס"מ
BTU 64,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 115 × עומק 63 × רוחב 175 ס“מ

• 4 מבערי צינור מנירוסטה
• 4 כפתורי הפעלה הכוללים הצתה אינטגרלית

• 4 מפזרי להבה לפיזור חום אחיד
• כירת צד מסיבית הכוללת כפתור עם הצתה

 אינטגרלית
• קרש חיתוך

רשתות צליה יצוקות, מדף חימום/הפשרה, כיור 
מים הכולל ברז ומערכת סיפון.

&4,999

&7,999

33201010

מטבח גינה הוד 5 בוערים 331029

W
ARRAN TY

ם
רי
בע

אחריות על מ

W
ARRAN TY
YEARS
3PR

EM

IU
M QUALITY PRODUCT

מידות: גובה 115 × עומק 63 × רוחב 250 ס“מ

שטח צליה: 64.5/50 ס"מ
BTU 64,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 115 × עומק 63 × רוחב 250 ס“מ

• 4 מבערי צינור מנירוסטה
• 4 כפתורי הפעלה הכוללים הצתה אינטגרלית

• 4 מפזרי להבה לפיזור חום אחיד
• כירת צד מסיבית הכוללת כפתור עם הצתה

 אינטגרלית
• קרש חיתוך

רשתות צליה יצוקות, מדף חימום/הפשרה, כיור 
מים הכולל ברז ומערכת סיפון. מכסה בעל דופן 

כפולה לבידוד מקסימלי בציפוי אמייל.

מטבח שגיב דלתות - 4 בוערים

332010200

&6,999

תוספת משטח עבודה פינתי למטבח שגיב דלתות - 4 בוערים
מידות: גובה 115 × עומק 63 × רוחב 225 ס“מ. עומק פינה 155 ס"מ

מטבח שגיב פינתי - 4 בוערים 43201060

&7,999
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גריל נירוסטה עם עגלה בעיצוב חדשני
• מבערי צינור מנירוסטה

• כפתורי הפעלה הכוללים הצתה אינטגרלית
• מפזרי להבה לפיזור חום אחיד

• רשתות צליה יצוקות
• מדף חימום/הפשרה עשוי נירוסטה

מפזרי להבה מצופים אמייל 	•
• מכסה עם בידוד כפול למניעת אבדן חום

• כפתורי הפעלה עם מנגנון לבקרת הלהבה
• מדף ניקוז שמנים לכלי קיבול

• מד טמפרטורה

גרילי גז

שניר

שניר 5 בוערים

שטח צליה: 80/42 ס"מ
BTU 55,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 112 × עומק 59 × רוחב 144 ס“מ

שניר 3 בוערים

שטח צליה: 60/42 ס"מ
BTU 33,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 112 × עומק 59 × רוחב 122 ס“מ

132043

132045

&1,690

&2,290

שניר 4 בוערים

שטח צליה: 70/42 ס"מ
BTU 44,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 112 × עומק 59 × רוחב 133 ס“מ

132044

&1,990

אופציה לרכישה

פלנצ'ה למעורב
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גרילי גז

איתן

אופציה לרכישה

פלנצ'ה למעורב, 
שיפוד מסתובב.

איתן 3 בוערים עם כירת צד

שטח צליה: 60/42 ס"מ
BTU 40,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 115 × עומק 55 × רוחב 130 ס“מ

132033

&1,990

שטח צליה: 70/42 ס"מ
BTU 50,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 115 × עומק 55 × רוחב 140 ס“מ

איתן 4 בוערים עם כירת צד 132034

&2,390

שטח צליה: 80/42 ס"מ
BTU 60,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 115 × עומק 55 × רוחב 150 ס“מ

איתן 5 בוערים עם כירת צד 132035

&2,790

גריל נירוסטה עם עגלה בעיצוב חדשני
כולל כירת צד

• מבערי צינור מנירוסטה
• כפתורי הפעלה הכוללים הצתה אינטגרלית

• מפזרי להבה לפיזור חום אחיד
• רשתות צליה יצוקות

• מדף חימום/הפשרה עשוי נירוסטה
מפזרי להבה מצופים אמייל 	•

• מכסה עם בידוד כפול למניעת אבדן חום
• כפתורי הפעלה עם מנגנון לבקרת הלהבה

• מדף ניקוז שמנים לכלי קיבול
• מד טמפרטורה
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שטח צליה: 63/34 ס"מ
BTU 26,000 :תפוקת חום

מידות: גובה 25 × עומק 34 × רוחב 63 ס״מ

משטח צליה מצופה אמייל, הגבהה היקפית למניעת נזילת 
שומנים. מתאים לצליית בשר וירקות בנתחים קטנים מאוד

וגדולים ולשימוש במרינדות בעת הצלייה.
נירוסטה  עשויים  ועוצמתיים  גדולים  עגולים  מבערים   3

לפיזור חום אחיד. כוס לאיסוף נוזלים עודפים.

פלטגזית 131035

&999

שטח צליה: 44/34 ס"מ
1400-1600W :תפוקת חום

מידות: רוחב 54 × אורך 37 × גובה 30 ס“מ
גריל נייד חשמלי בעיצוב חדשני

מבנה אובאלי )כ-1300 סמ"ר(
דרגות חום משתנות בהתאם לצורך הצלייה

פלטת צלייה משולבת, מחורצת/חלקה
כבל הזנה ארוך)2.9 מ'(

בסיס רגליים יציב
מכסה כולל מד חום
כלי לקליטת נוזלים

גריל חשמלי 200 132051

&499

O Grill שולחן הגבהה לגריל דגם
מתקפל ונוח לשימוש

O Grill שולחן 1310011

&499

שטח צליה: 42×36 ס"מ
BTU 9,450 :תפוקת חום

מידות: גובה 63 × עומק 27 × רוחב 59 ס“מ
משקל: 10.5 ק"ג

הצתה אלקטרונית
חסכוני בגז: רק 200 גר' לשעה

נח לאיחסון - פרופיל הגריל דק במיוחד,
ניתן לאחסן במצב מאונך.

מבער בצורת U עשוי נירוסטה
* חובה להשתמש בווסת 30 גר' תקני

O Grill 131001

&1,290

נייד! חסכוני!

שטח צליה גדול!

גריל נייד 
לשטח 
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לגריל המושלם צריך

ועישון  צליה  הבישול,  כלי  מגוון  את  לכם  מציגים  אנחנו 
שישלימו את חווית המינגול בפיקניק או את הגריל בחצר.

כלי עבודה מושלמים

מזלג: 39.1x3.3 ס"מ
תרבד: 44x8.9 ס"מ

מלקחיים: 41.8x5.7 ס"מ

סט 3 כלים לגריל )ידית עץ(

1222141

&79

סינר שחור
מזלג: 39.5x3.5 ס"מ

תרבד: 41x9 ס"מ
מלקחיים: 38x6 ס"מ 

זוג כפפות
מלחיה ופלפליה

סט 6 חלקים לגריל בסינר

1222142

&129

&79 מזלג: 42x3 ס"מ
תרבד: 43x8.8 ס"מ

מלקחיים: 39x7 ס"מ

סט 3 כלים לגריל )ידית פלסטיק(

1222140

מידות: 21.5x21.5 ס"מ
משקל: 484 גרם

רשת צליה ל-4 המבורגרים 1222144

&49

מידות: 63.5x25x3 ס"מ
משקל: 575 גרם

רשת צליה כפולה 1222143

&49

&49 מידות: 62x30x2.5 ס"מ
משקל: 431 גרם

רשת צליה 24x30 ס"מ 1222145

&49 מידות: 57x31x5 ס"מ
משקל: 572 גרם

רשת צליה עמוקה 25x31 ס"מ 1222146

פנס LED עם תחתית מגנטית  .1
עשוי אלומיניום, להלבשה על הגריל   

מידות: 27.5x4 ס"מ  
משקל: 138 גרם  

מד חום חשמלי לבשר   .2
 ABS עשוי אלומיניום בשילוב  

אורך: 15 ס"מ  
טווח חום 50-125 מעלות  

רזולוציית בדיקה: 0.1 מעלה  
רמת דיוק : 1 ±  

סט 2 חלקים למקצוען 122150

&129

אנחנו כאן ללוות אתכם גם בגמר הבישול.

תחזוקה ושמירה על הגריל/מעשנת תבטיח ביצועים טובים לאורך זמן.
פיתחנו בשבילכם יחד עם מעבדות מובילות בתחום, תכשירים ייעודים 

לשמירה על הכלים וחלקיהם לאורך שנים. 

של  והברקה  הגנה  לשמירה  ספריי 
נירוסטה מכל הסוגים.

על  קבוע  תקופתי  לשימוש  מומלץ 
מנת לשמר את הברק ולמנוע מנקודות 

חומות להופיע.

ספריי משמר ומבריק נירוסטה 

1222220

&59

ספריי מסיר פיח ושומנים מרשתות צליה 
500 מ"ל, לשמירה על רשת צליה )מתכת/
אקולוגיים  מחומרים  עשוי  יצוקה(. 
רשת  ניקוי  מאפשר  ומתכלים.  ידידותיים 

הצליה בגמר השימוש באופן קל ויסודי.

ספריי מסיר פיח ושומנים מרשתות

622221

&29

קופסת עישון לשבבי עץ מנירוסטה  .1
מידות: 22.5x9.5x4 ס"מ  

משקל: 294 גרם  

זוג טפרים לחיתוך בשר  .2
מידות: 11.5x11.2x2.3 ס"מ  

משקל: 92 גרם  

מחבת גריל להקפצת ירקות  .3
מידות: 35x30.2x6.5 ס"מ  

משקל: 716 גרם  

כפפת סיליקון  .4

תבנית להכנת המבורגר  .5
מידות: 11.3x11.3x8 ס"מ  

משקל: 160 גרם  

סט 5 חלקים למקצוען 622149

&249

מידות: 47x17x7 ס"מ
משקל: 370 גרם

מברשת לגריל משודרגת 1222148
&49

מידות: 45x17x3 ס"מ
משקל: 182 גרם

מברשת לגריל  2422147

&19

מברשת ניקוי עשויה פליז,
אורך ידית עץ 46 ס"מ

מברשת לניקוי גריל - אמגזית 1222899

&39
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הדור החדש של הספא הנייד, גוף פנימי קשיח 

נותן מראה  עשוי מקירות  הקצפה  מבודדים 

קלאסי ויוקרתי | מנוע חיצוני קומפקטי ושקט, 

מתחבר-מתפרק בקלות.

עכשיו כל אחד יכול להנות מפינוק 

של מים חמים מבעבעים עם לגימה 

מכוס  יין טובה...

המותג המוביל באירופה 
לג'קוזי ספא נייד בעיצוב צרפתי

NETspa מציעה מגוון רחב של ג'קוזי ספא נייד 
לחצר ולמרפסת בשילוב מושלם של טכנולוגיה, 

עיצוב איכות ושרות. מטרתנו היא לאפשר לכל 

מים  בתוך  ורוגע  שלווה  בביתו  לחוות  אחד 

חמים ומבעבעים.

מפרט טכני:
מיועד עד ל-6 אנשים

מבנה: מתומן
מידות חיצוניות: 193x193 ס"מ / גובה 70 ס"מ

נפח מים: 950 ליטר
מספר חרירי בועות: 110 

קונסטרוקציה פנימית:
הקצפה קשיחה מבודדת בעובי 13 ס"מ

בד חיצוני: PVC במרקם מעוצב, עובי 0.8 מ"מ
בד פנימי: PVC בגוון פנינה, עובי 0.6 מ"מ

טמפרטורה מקסימאלית: 42 מעלות
קצב חימום: 1.5-2.5 מעלות לשעה

משקל: 35 ק"ג
טמפרטורה חיצונית נדרשת: מינימום 5 מעלות

ספא נייד

אוקטופוס 6

הערכה כוללת: תחתית + כיסוי עם בטנה 
כסופה ואבזמי נעילה + פילטר סינון
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French Design

135003

&6,999
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אנחנו כאן משנת 1968 מביאים לכם את הגזיות הטובות 

ביותר יחד עם מגוון מיכלי גז לקמפינג, טיולי שטח וגרילים. 

 ,INDOOR-ה מגמת  את  מובילים  אנו  האחרונות  בשנים 

מעבר המשפחה לבילוי זמן איכות בחצר ובמרפסת הבית, 

והתנורים. המעשנות  הגרילים,  בתחום  מותגים  במגוון 

אנו מתחייבים לספק ללקוחותינו מגוון מוצרים איכותיים 

תוך  הוגן  במחיר  המשפחתית  במסגרת  הפנאי  לשעות 

שימת דגש על שרות ואחריות בסטנדרט גבוה.

חוויה  לביתכם  יכניסו  שלנו  והמעשנות  הגרילים  מותגי 

קולינרית חדשה של בשרים וטעמים. אנו כאן כדי לפתח 

ולרגש אתכם עם מוצרים ומותגים חדשים. רכישת מוצרי 

אמגזית מבטיחה לכם שירות ואחריות לאורך שנים.

לשנת  המוצרים  מגזין  את  בפניכם  להציג  שמחים  אנו 

2019 ומאחלים לכם הנאה ושפע של חוויות עם מוצרינו.

אמגזית ד.ג. בע"מ, ת.ד. 11012, א.ת. הרטוב 99052

info@amgazit.co.il | 02-9923515.טל'.02-9999565 | פקס

לחנות הקרובה לביתך:

w w w . a m g a z i t . c o . i l


