VENKOVNÍ OHNIŠTĚ ,

Venkovní ohniště

Barrique

s možností grilování

je stylovým doplňkem pro každou venkovní zahrádku, restauraci,
vinařství, penzion i hotelový resort.
Jak už samotný název napovídá, ohniště vzniklo spojením
dubového sudu na víno a živého plamene ohně. Ohniště Barrique
je ideální pro trávení příjemných chvil venku a přesto v teple.

z vinného sudu

barová výška ke
stání

provoz na PB
lahve

Venkovní ohniště Ruben
s možností grilování

Je skvělým řešením pro milovníky grilování a relaxování na
čerstvém vzduchu. Minimalistický design tvoří čisté linie a
kvalitní materiály odolné vůči nepřízni počasí.

Ohniště je centrem posezení s přáteli a rodinou na zahradě,
terase či venkovním baru.

Pro domácí i
restaurační
využití

Provoz na PB
lahve

Volitelné
grilovací
příslušenství

Ruben Garden
Ohniště Ruben Garden obohatí svým designem a živými
plameny terasy a zahrady. Spojení zahradního stolu, ohřívače a
grilu přináší využití tři v jednom. Díky své výšce lehce nahradí

zahradní stůl a sladí se s běžným zahradním nábytkem.

Ideální pro
venkovní terasy
a balkony

Pro 4 – 6 osob

Provoz až
10 hodin

Ruben Party
Ohniště Ruben Party je navržené jako barový stůl s ohřívačem a
grilem. Je unikátním řešením pro společenské akce pod širým
nebem. Výška ocelového podstavce umožňuje sezení na barových
židličkách nebo zábavu ve stoje s oblíbeným nápojem. Rozměrná
horní deska dodá dostatek prostoru pro 6 až 8 osob.

Vhodné pro
restaurační a
hotelové
provozy

Pro 6 – 8 osob

Provoz až
15 hodin

Venkovní ohniště

Infinity

s možností grilování

udělá z každého posezení na zahradě či terase společenský a
gastronomický zážitek. Plynový stůl s ohništěm je ideálním
řešením pro dlouhé letní večery. S přicházejícím podzimem vám
prodlouží venkovní sezónu a zajistí příjemný zdroj tepla. Linie
zlatavých plamenů zútulní jakýkoliv venkovní prostor a
s doplňkovým příslušenstvím ho můžete využít i jako praktickou
venkovní kuchyni a ugrilovat si chutnou večeři.

Rychlá instalace
a jednoduchý
provoz

Pro domácí i
restaurační
využití

Provoz na PB
lahve

Infinity MAX
barové provedení
Venkovní ohniště INFINITY MAX v barovém provedení je skutečným obrem
mezi našimi produkty i mezi zahradními grily obecně. Obdélníková deska o
rozměrech 183 x 106 centimetrů poskytuje dostatečný prostor pro 6-8 osob
a je tak vhodným řešením i pro restaurační a hotelové provozy nebo
cateringové akce. Za otevíracími dvířky se kromě prostoru na PB láhev
nachází dvě praktické police, díky nimž budete mít potřebné příslušenství
ke grilování vždy po ruce.

Praktická
odkládací police

Vhodné pro
restaurační a
hotelové
provozy

Provoz až
15 hodin

Infinity R
Kulatý venkovní konferenční stůl, plynové ohniště a gril v jednom. Na
grilovacím roštu o průměru 40 cm připravíte několik pokrmů najednou.
Krycí deska o hloubce 43 centimetrů pak pohodlně poslouží jako servírovací
a jídelní prostor i pro odložení nápojových skleniček. Jedinečný hořák
vytvářející rovnoměrný a koncentrovaný plamen oživí každý venkovní
prostor. Jeho výkon 8,8 kW dokáže příjemně zahřát a lávové kameny
s možností dekorace keramickými polínky dotváří přirozený vzhled ohniště.

Volitelné
grilovací
příslušenství

Sklokeramická
deska

Elegantní vzhled

Infinity Q
Kompaktní ohniště Infinity Q se vejde na každou terasu i větší balkon. Je
vhodným řešením pro společenské události pod širým nebem ve
městech, kdy v sobě skloubí servírovací stůl a gril v jednom. Šetří tedy
místo a navíc se nemusíte obávat žádných zbloudilých žhavých uhlíků
nebo prachu a popela. Oboustranná litinová pánev navíc nabídne dvě
varianty přípravy při grilování jídla.

Kompaktní
velikost

Ideální pro
venkovní terasy
a balkony

Provoz až 10
hodin

