
        

        POSEZÓNNÍ VÝPRODEJ GRILŮ ZA BEZKONKURENČNÍ CENY 

                      P-420 G Vanila    cena. 5.990,- nyní za 3.990,-  
 

 kompaktní plynový kotlový gril s výjimečným výkonem a mobilitou 

 najednou můžete grilovat pro asi 4 – 6 osob 

 originální EASY FLIP technologie umožňuje kombinovat přímé a nepřímé grilování 

 aromatizační trychtýř pod grilovací mřížkou spolehlivě brání hoření odkapávajících 

šťáv a zajišťuje optimální distribuci žáru 

                      P-420 G MINICHEF    cena. 7.690,- nyní za 5.490,- 

 

 kompaktní plynový kotlový gril ve verzi table-top, vyniká výkonem a mobilitou- 

2 sklopné stolky po stranách grilu pro větší komfort- k pohodlí při grilování přispívá 

i víko připojené kloubem 

 najednou můžete grilovat pro asi 4 – 6 osob 

 originální EASY FLIP technologie umožňuje kombinovat přímé a nepřímé grilování 

 aromatizační trychtýř pod grilovací mřížkou spolehlivě brání hoření odkapávajících 

šťáv a zajišťuje optimální distribuci žáru 

 

                      Chelsea 480 G LH     cena. 9.490,- nyní za 6.490,- 

 

 plynový kotlový gril střední velikosti s minimalisticky řešeným podvozkem vhodný 

např. pro městské grilování na balkoně 

 najednou můžete grilovat pro asi 6–8 osob 

 víko připojené kloubem pro jednoduchou obsluhu a pohodlné grilování 

 originální EASY FLIP technologie umožňuje kombinovat přímé a nepřímé grilování 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


 aromatizační trychtýř pod grilovací mřížkou spolehlivě brání hoření odkapávajících 

šťáv a zajišťuje správnou distribuci žáru 

      Ascona 570 G    cena. 17.990,- nyní za 11.990,- 

 

 plynový kotlový gril největší řady 570, vhodný na zahradu či terasu 

 praktický stolek s věšákem na nářadí v přední části grilu a odkládací plocha 

v podvozku 

 nejširší možnosti grilování včetně barbecue / Low&Slow technik 

 najednou můžete grilovat pro asi 8 – 10 osob 

 výškově stavitelné nohy pro vyrovnání grilu na nerovném terénu 

 velká pogumovaná kolečka pro snadný pojezd po zahradě 

 originální EASY FLIP technologie umožňuje kombinovat přímé a nepřímé grilování 

 aromatizační trychtýř pod grilovací mřížkou spolehlivě brání hoření odkapávajících 

šťáv a zajišťuje správnou distribuci žáru 

                       Kensington 570 C    cena. 8.490,- nyní za 5.990,- 

  

 kotlový gril na dřevěné uhlí z největší řady 570 

 víko připojené kloubem pro jednoduchou obsluhu a pohodlné grilování 

 robustní konstrukce s praktickou odkládací plochou v podvozku 

 najednou můžete grilovat pro asi 8 – 10 osob 

 originální EASY SLIDE technologie nabízí možnost kombinovat přímé a nepřímé 

grilování 

 aromatizační trychtýř pod grilovací mřížkou spolehlivě brání hoření odkapávajících 

šťáv a umožňuje ovládat distribuci žáru 

 dělená grilovací mřížka s výklopnými dvířky pro snadnou obsluhu (doplňování 

paliva,…) 

 uzavíratelné průduchy ve víku a kotli grilu 

Těšíme se na Vás 

DRUPOL, výrobní družstvo 

T.G. Masaryka 81/833 

277 13 Kostelec n. Labem 

Tel. 326 981 228 
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