2019-2020

ΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ...
ΈΤΟΙΜΟΙ...
ΨΗΣΤΕ!
Προετοιμάστε την
ψησταριά σας για το
Καλοκαίρι
Πριν κάνετε το πρώτο ψήσιμο της
σεζόν, αφιερώστε λίγο χρόνο για να
σιγουρευτείτε ότι η ψησταριά σας είναι
σε άριστη κατάσταση.
Απλώς ακολουθείστε τα παρακάτω
βήματα και η ψησταριά σας θα λειτουργεί
στην στιγμή σαν καινούργια!

1ο Βήμα

4ο βήμα

Αφαιρέστε τις σχάρες ψησίματος, τα στηρίγματα και τους καυστήρες
και χρησιμοποιείστε μία σκληρή βούρτσα για να απομακρύνετε
υπολείμματα λίπους μέσα από τον κάδο της ψησταριάς. ΠΟΤΕ μην
χρησιμοποιείτε καθαριστικό φούρνου στην ψησταριά σας. Είναι
διαβρωτικό και μπορεί να βλάψει τα άλλα εξαρτήματα.

Ελένξτε τις σχάρες ψησίματος και σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν
σημεία που έχουν σπάσει ή ξεκολλήσει. Με μια ανοξείδωτη
βούρτσα απομακρύνετε οτιδήποτε έχει κολλήσει επάνω τους.
Εάν έχετε μαντεμένιες σχάρες περάστε τις με λάδι για να μη
κολλάει το φαγητό, αλλά και για να εμποδίσετε τη δημιουργία
σκουριάς.

2ο Βήμα
Επιθεωρήστε τους καυστήρες και σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν
τρύπες από σκουριά. Εάν υπάρχουν, τότε είναι καιρός να τους
αντικαταστήσετε. Καθαρίστε με προσοχή τις βουλωμένες τρύπες
του καυστήρα με το κιτ συντήρησης καυστήρα της Broil King®.
Ελέγξτε τις επαφές της ανάφλεξης και σιγουρευτείτε ότι δεν
είναι χαλαρωμένες.

5ο Βήμα

3ο βήμα

6ο Βήμα

Εξετάστε την πλάκα ψησίματος -εαν διαθέτετε- και απομακρύνετε
ξεραμένα λίπη που μπορεί να έχουν μείνει επάνω. Δείτε επίσης αν
υπάρχουν φθορές από σκουριά.

Τέλος ελέγξετε την κατάσταση των κουμπιών , του θερμομέτρου και
των λαβών. Αντικαθιστώντας λίγα πράγματα κάνετε την ψησταριά
σας να φαίνεται αλλά και να είναι σαν καινούργια.
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Ελέγξετε το σωλήνα του αερίου ώστε να μην έχει σπασίματα ή
διαρροές. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να βάλετε σαπουνάδα στις
συνδέσεις και στην βαλβίδα και αφού σφίξετε ξανά τις συνδέσεις να
ανοίξετε την παροχή. Εάν η σαπουνάδα κάνει φουσκάλες σημάινει
οτι υπάρχει διαρροή και ο σωλήνας χρειάζεται αντικατάσταση.

4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
4 Η Σπουδαία Τεχνολογία PGT της Broil King®
Τα Πλεονεκτήματα της Broil King®.

6 Οδηγός Ψησίματος της Τέλειας Μπριζόλας
Πως να ετοιμάσετε την τέλεια μπριζόλα, μέθοδοι ψησίματος.

8 Τα Μοντέλα της Broil King® για το 2019-2020
Η πλήρης γκάμα από τα ποιοτικά και κατασκευασμένα στην
Βόρεια Αμερική μπάρμπεκιου της Broil King®.

24 Τα Εντοιχιζόμενα Μοντέλα της Broil King®
Τι θα χρειαστείτε, διαστάσεις εντοιχισμού πάγκου εργασίας.

28 Αξεσουάρ Άριστης Ποιότητας Broil King®
Μεταφέρετε την κουζίνα στη βεράντα σας και ανακαλύψτε
μια νέα εμπειρία στο ψήσιμο.

34 Εξαιρετική Καπνιστή Γεύση
Καπνιστό φαγητό με ροκανίδια φυσικού ξύλου. Ανακαλύψτε
πως με το κάπνισμα μπορείτε να εμπλουτίσετε την γεύση
του φαγητού σας.

36 Προστατεύστε το Broil King® Μπάρμπεκιου
Καλύμματα premium, select. Καλύμματα για εντοιχιζόμενα.

38 Το Νέο Αγαπημένο σας Εστιατόριο
Μερικές από τις πιο υπέροχες συνταγές που έχουμε
δημιουργήσει!
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PERFORMANCE GRILLING
TECHNOLOGY

Κάθε ψησταριά Βroil King® κατασκευάζεται για να παρέχει ασύγκριτη ευελιξία ψησίματος.
Η σπουδαία τεχνολογία της Broil King® Performance Grilling Technology (PGT ) σας δίνει την
δυνατότητα να μαγειρέψετε σχεδόν τα πάντα στο δικό σας μπάρμπεκιου με οποιοδήποτε
τρόπο. Μπορείτε να ψήσετε τέλειες μπριζόλες,να σουβλίσετε πουλερικά ή να μαγερειρέψετε το
αγαπημένο σας φαγητό φούρνου,ακόμα και να ψήσετε περίτεχνα γλυκά. Κάθε κομμάτι της
ψησταριάς σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε για συγκεκριμένο σκοπό. Όταν όλα αυτά τα κομμάτια
συνδυαστούν,τα αποτελέσματα είναι απλά εντυπωσιακά. Δεν είναι τυχαία η κορυφαία γέυση
μπάρμπεκιου που παίρνετε απο μία ψησταριά Broil King®.

4 • ΨΗΣΙΜΟ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Κατασκευασμένοι από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο ή χάλυβα υψηλής ποιότητας, αυτοί
οι ανθεκτικοί θάλαμοι ψησίματος διατηρούν εξαιρετικά τη θερμότητα και αντέχουν για
μια ζωή. Είναι σχεδιασμένοι να εξασφαλίζουν την ομαλή διανομή της θερμότητας αλλά
και τον ακριβή έλεγχό της. Ο πυθμένας του θαλάμου μπορεί ακόμη να εξατμίσει όσα
υγρά πέφτουν, έτσι ώστε η γεύση να παραμείνει εκεί που ανήκει. Στο ψητό σας!

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
Οι σχάρες διανέμουν εξαιρετικά και διατηρούν την θερμότητα και διαθέτουν την
δύναμη να ξεροψήσουν για να εγκλωβίζουν τους χυμούς και τις γεύσεις.Οι σχάρες
απο βαρέως τύπου μαντέμι έχουν δυο όψεις. Η μία όψη επιτυγχάνει αυτά τα όμορφα
σημάδια ψησίματος, ενώ η άλλη όψη έχει αυλακώσεις για να κρατάει τα υγρά και να τα
εμποτίζει στο φαγητό. Από την άλλη , οι χοντρές ατσάλινες σχάρες είναι πολύ εύκολες
στο καθάρισμα και παρέχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΕΥΣΗ
Το ανοξείδωτο σύστημα ψησίματος Flav-R-Wave™ παρέχει εξαιρετική διανομή της
θερμότητας επάνω σε όλη την επιφάνεια του grill και προστατεύει ταυτόχρονα και τους
καυστήρες. Τα υγρά που στάζουν, πέφτουν στο Flav-R-Wave™ και εξατμίζονται στιγμιαία.
Ο ατμός που δημιουργείται εμποτίζει το φαγητό και δημιουργεί την πασίγνωστη γεύση
μπάρμπεκιου.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, οι καυστήρες Dual-Tube
είναι σχεδιασμένοι για να εξασφαλίζουν συνεχή φλόγα από εμπρός μέχρι πίσω.
Οι καυστήρες Dual-Tube θα ζεστάνουν την ψησταριά μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία
μέσα σε λίγα λεπτά, για αποτελεσματική απόδοση στο ψήσιμο.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Οι βαλβίδες γραμμικής ροής Linear-Flow™ με περιστροφικά 180º Sensi-Touch™ κουμπιά,
σας δίνουν απρόσκοπτο έλεγχο στην θερμοκρασία, επιτρέποντάς σας να ρυθμίσετε την
ψησταριά στην τέλεια θερμότητα για τσιγάρισμα, ψήσιμο ή και σιγανό μαγείρεμα.
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ΠΩΣ ΝΑ
ΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΙΑ
ΜΠΡΙΖΟΛΑ

ΟΔΗΓΌΣ ΨΗΣΊΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΈΛΕΙΑΣ ΜΠΡΙΖΌΛΑΣ
A. Μαρινάρετε την μπριζόλα για μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου ( για 24 ώρες στο ψυγείο).				
B. Αν η μπριζόλα φυλάσσεται στο ψυγείο , αφήστε την για μισή ώρα σε θερμοκρασία δωματίου πριν την ψήσετε. Προθερμάνετε στην ρύθμιση MEDIUM/HIGH.

Αλείψτε τις σχάρες με ελαιόλαδο και προχωρήστε σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό.						
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προτεινόμενη ώρα τους ψησίματος μπορεί να μεταβληθεί / αυξηθεί, εάν υπάρχουν κόκαλα στο κομμάτι, εάν φυσά αέρας, εάν η εξωτερική

θερμοκρασία είναι χαμηλή, καθώς και ανάλογα με το πάχος του κρέατος και την θερμοκρασία του πριν το ψήσιμο.
Πάχος κρέατος

1.½"

Ρύθμιση θερμοκρασίας

A

B

C

D

Med/High

1.½

1.½

1.½

1.½

7 λεπτά

Μεσαίο/segniant

Med/High

2

2

2

2

8 λεπτά

Μεσαίο/segniant

Μεσαίο

Med/High

2.¼

2.¼

2.¼

2.¼

9 λεπτά

Μεσαίο

Καλοψημένο

Medium

2.½

2.½

2.½

2.½

10 λεπτά

Medium

3

3

3

3

12 λεπτά

Segniant

Καλοψημένο 		

Τοποθετήστε την
μπριζόλα λοξά επάνω
στην καυτή σχάρα.

Γυρίστε την μπριζόλα
όπως οι εικόνες.

Συμβουλευτείτε τον οδηγό για τέλεια αποτελέσματα!
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Συνολικός χρόνος

Segniant

		

1"		

Χρόνος για κάθε πλευρά

Ξαναγυρίστε.

Γυρίστε για
τελευταία φορά.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
1. Άμεσο ψήσιμο
Αυτή η μέθοδος είναι απλή. Περιλαμβάνει το ψήσιμο του
φαγητού στις σχάρες ακριβώς επάνω από την φλόγα.
Συνιστούμε άμεσο ψήσιμο για τα περισσότερα είδη
φαγητού που σερβίρονται μόνα τους, όπως μπριζόλες,
παϊδάκια, ψάρι, μπιφτέκια, κεμπάπ και λαχανικά.

Έμμεσο ψήσιμο: με τη χρήση κλειστού καυστήρα
(εικόνα 3)

1. Βάλτε ένα δοχείο κάτω από την σχάρα, επάνω από τον
καυστήρα που θα σβήσετε.
2. Προθερμάνετε στο HIGH και μετά σβήστε τον 		
καυστήρα.

Για το καλύτερο αποτέλεσμα: (εικόνα 1)

3. Ψεκάστε ή αλείψτε την σχάρα με μαγειρικό λάδι.

1. Προθερμάνετε την ψησταριά στην ρύθμιση HIGH για
5-10 λεπτά.

4. Ξεροψήστε το κρέας από όλες του τις πλευρές 		
χρησιμοποιώντας την πλευρά που ο καυστήρας είναι
αναμμένος και μετά μεταφέρετέ το στην πλευρά του
σβηστού καυστήρα.

2. Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα από τις σχάρες με μία
μεταλλική βούρτσα
3. Ψεκάστε τις σχάρες με λάδι ή αλείψτε τις με ένα ινέλο,για
να μην κολλήσει το φαγητό κατά το ψήσιμο.
4. Χαμηλώστε την θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Τοποθετήστε το φαγητό που θέλετε να ψήσετε στην
σχάρα

(ﬁεικόνα
(ﬁ
g 1)
1

5. Ρυθμίστε την θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο.
Γενικά συνιστούμε ρύθμιση στο MEDIUM σε αυτήν την
μέθοδο.

(ﬁεικόνα
(ﬁg
(ﬁ
g 2)
2

6. Ο τρόπος αυτός είναι θαυμάσιος όχι μόνον για ψητά,
αλλά και για πιο χοντρές μπριζόλες, παϊδάκια αλλά και
μπούτια κοτόπουλου.

6. Αυτό είναι όλο. Σας είπαμε, είναι απλό !

3. Ψήσιμο στη σούβλα
2. Έμμεσο ψήσιμο
Η μέθοδος του έμμεσου ψησίματος είναι μία τεχνική
για το ψήσιμο μεγαλύτερων κομματιών κρέατος. Όπως
φανερώνει το όνομά της το φαγητό δεν ψήνεται απευθείας
επάνω στον καυστήρα, αλλά μέσω του καυτού αέρα
που κυκλοφορεί γύρω από το φαγητό. Υπάρχουν δυο
τρόποι για έμμεσο ψήσιμο.Και οι δύο απαιτούν χαμηλή
θερμοκρασία και κλειστό το καπάκι κατά το ψήσιμο. Ο
ένας τρόπος χρησιμοποιεί ένα δοχείο περισυλλογής λίπους
και ο άλλος έναν κλειστό καυστήρα. Το έμμεσο ψήσιμο
είναι ξέγνοιαστο και με σχεδόν εγγυημένο αποτέλεσμα.
Έμμεσο ψήσιμο: με τη χρήση δοχείου περισυλλογής
λίπους (εικόνα 2)

Με αυτόν τον τρόπο, τα λίπη και οι χυμοί του φαγητού
πέφτουν και ανακατεύονται με το περιεχόμενό του δοχείου.
Αυτό το μίγμα κατά το ψήσιμο εξατμίζεται και στην ουσία
εμποτίζει το φαγητό σας δίνοντάς του καταπληκτική γεύση και
κρατώντας το ζουμερό και τρυφερό.
Για να ακολουθήσετε αυτήν την μέθοδο:

Το συνεχές γύρισμα του κρέατος κατά το ψήσιμο στη
σούβλα, επιτρέπει να κρατάει τους χυμούς του κρατώντας
το ζουμερό και τρυφερό.
Σημαντικές συμβουλές.: (εικόνα 4)
1. Στερεώσετε καλά το κρέας στην μέση της σούβλας.
2. Με τα πουλερικά , τα φτερά και τα πόδια πρέπει να
δεθούν σταθερά για να μην καούν.
3. Σιγουρευτείτε ότι βάλατε ένα δοχείο κάτω από το κρέας
για να συλλέξει τους επί πλέον χυμούς.

4. Ψήσιμο σε πλάκα ξύλου
Άλλη μία μοναδική μέθοδος για να ψήσετε το φαγητό σας
είναι επάνω σε ένα κομμάτι ξύλου. Ψήνοντας το φαγητό
με αυτόν τον τρόπο θα έχετε σίγουρα ένα εντυπωσιακό
αποτέλεσμα. Ο καπνός που δημιουργείται από τη πλάκα
ξύλου που έχει τοποθετηθεί ακριβώς επάνω από τον
καυστήρα εμποτίζει το φαγητό με μία αξεπέραστη
καπνιστή γεύση.

1. Βγάλτε τις σχάρες και τοποθετήστε το δοχείο πάνω από
το μεσαίο καυστήρα.

Η χρήση της πλάκας είναι απλή: (εικόνα 5)

2. Ρίξτε μέσα στο δοχείο νερό η άλλο υγρό όπως χυμό
φρούτων η κρασί.

1. Μουλιάστε την σε νερό για τουλάχιστον μία ώρα και
στραγγίξτε την.

3. Ξανατοποθετήστε τις σχάρες,.

2. Προθερμάνετε την ψησταριά για 10 λεπτά στο HIGH.

4. Προθερμάνετε την συσκευή στην ρύθμιση HIGH για
10 λεπτά και μετά ρυθμίστε την στο MEDIUM ή
MEDIUM/LOW

3. Αλείψτε και τις δυο πλευρές της πλάκας με ελαιόλαδο
και μετά τοποθετήστε επάνω της το κρέας.

5. Ψεκάστε ή αλείψτε τις σχάρες με μαγειρικό λάδι και μετά
τοποθετήστε το κρέας κατ ευθείαν στην σχάρα επάνω
από το δοχείο.
6. Κλείστε το καπάκι. Καθίστε και χαλαρώστε όσο το
φαγητό σας αποκτά την καταπληκτική γεύση του.

(ﬁεικόνα
(ﬁ
g 3)
3

(ﬁﬁεικόνα
(ﬁg
g 4)
4

(ﬁﬁεικόνα
(ﬁg
g 5)
5

4. Βάλτε την πλάκα ακριβώς επάνω από τον καυστήρα και
μειώστε την θερμότητα στο MEDIUM-LOW .
5. Ψήστε το κρέας ανάλογα με τις γευστικές σας 		
προτιμήσεις.
6. Η πλάκα από κέδρο είναι ιδανική για σολομό αλλά
μην φοβηθείτε να ψήσετε και κρέας επάνω της. Το
χοιρινό ψήνεται καταπληκτικά σε πλάκα από σφένδαμο
ενώ το αρνί γίνεται γευστικό σε πλάκα από σκλήθρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πάντα ψήνετε με το καπάκι κλειστό για να διατηρηθεί σταθερή θερμοκρασία και να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα.
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IMPERIAL

TM

 



YEAR


 

GRIDS • FLAV-R-WAVE • BURNERS

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
POINTED SIDE
Steakhouse
sear marks

GROOVED SIDE
Bastes in
flavor

IMPERIAL™ XLS / XL
64. 75 εκα το σ τά

30 εκα το σ τά

8•

Χυ τό ς α νο ξ εί δ ωτο ς χά λυ βα ς

IMPERIAL™ 590
81 εκατοσ τά

49 εκατοσ τά

Ξεκινήσαμε θέλοντας να δημιουργήσουμε σχάρες που είναι
εύκολο να πλυθούν, δεν χρειάζονται συντήρηση και έχουν
την μακροχρόνια ανθεκτικότητα του ανοξείδωτου χάλυβα.
Λιώσαμε και βάλαμε τον ανοξείδωτο χάλυβα, στο καλούπι των
περίφημων Broil King® σχαρών απο χυτοσίδητο και φτάσαμε
στην απόλυτη εμπειρία ψησίματος! Όπως και οι αντίσχτοιχες
μαντεμένιες σχάρες έτσι και αυτές έχουν δύο όψεις. Η μια όψη
είναι μυτερή για να δημιουργήσει αυτά τα όμορφα σημάδια
ψησίματος, ενώ η άλλη όψη έχει αυλακώσεις για να κρατάει
τα υγρά και να τα εμποτίζει στο φαγητό.

49 εκατο σ τά

ΣΧΑΡΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

Χυ τό ς α νο ξ εί δ ωτο ς χά λυ βα ς

IMPERIAL™ XL ( 997-883 )
Διαστάσεις : Π 193 x Β 63 x Υ 125 εκ.
17,6 KW απόδοση κύριου καυστήρα
2,7 KW πλευρικός καυστήρας
4,4 KW ανοξείδωτος οπίσθιος καυστήρας και σετ σούβλας με μοτέρ σούβλας
και καλώδιο παροχής 220 V.
6 καυστήρες Dual-Tube με 10 χρόνια εγγύηση.
Δυο εντελώς ξεχωριστά διαμερίσματα ψησίματος.
Συνολική επιφάνεια ψησίματος 95 x 49 εκ.
Διαιρεμένη σε δύο μέρη επιφάνειας 65 x 49 εκ. και 30 x 49 εκ.
Δύο εμαγιέ ράφια συντήρησης.
Σχάρες βαρέως τύπου διπλής όψης απο χυτό ανοξείδωτο με 5 χρόνια εγγύηση.
Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave
2 Θερμόμετρα ακριβείας Accu-Temp
Ανοξείδωτα διαμερίσματα μαγειρέματος με τελειώματα από πρεσαριστό αλουμίνιο.
Ανθεκτική χαλύβδινη καμπίνα με ανοξείδωτες πόρτες και συρτάρια.
Ανοξείδωτα πλαϊνά ράφια με συρόμενο συρτάρι.
Ανοξείδωτες χειρολαβές
Μεγάλες ρόδες 3 ιντσών / 7,6 εκατ. που κλειδώνουν.
Εξαρτήματα με αντιοξειδωτική επικάλυψη.
Ενσωματωμένα φώτα εσωτερικά στον θάλαμο ψησίματος και φωτιζόμενα κουμπιά.

IMPERIAL™ 590 ( 998-883 )
Διαστάσεις : Π 170 x Β 63 x Υ125 εκ.
16,1 KW απόδοση κύριου καυστήρα
2,7 KW πλευρικός καυστήρας
4,4 kw ανοξείδωτος οπίσθιος καυστήρας και σετ σούβλας με μοτέρ σούβλας
και καλώδιο παροχής 220 V
5 ανοξείδωτοι καυστήρες Dual-Tube με 10 χρόνια εγγύηση
Συνολική επιφάνεια ψησίματος 81 x 49 εκατ.
Σχάρες βαρέως τύπου διπλής όψης απο χυτό ανοξείδωτο
1 πολυτελή θερμόμετρo Accu-Temp™
Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave™
Βαλβίδες γραμμικής ροής Linear-Flow™ με πλήρη έλεγχο valves 180° Sensi-Touch™
Σύστημα ανάφλεξης διπλού ηλεκτρόδιου Sure-Lite™
Φώτα εσωτερικα στον θάλαμο ψησίματος
Φωτιζόμενα κουμπιά

ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 2,7 kW

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 4.4 kW

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙΑ
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REGAL

TM

 



YEAR


 

GRIDS • FLAV-R-WAVE • BURNERS

ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
Οι σχάρες ψησίματος απο ανοξείδωτο χάλυβα της Broil
King® είναι φτιαγμένες απο βαρέως τύπου ράβδους 9 χλστ.
Ο υψηλής ποιότητας, συμπαγής ανοξείδωτος χάλυβας
εξασφαλίζει εξαιρετική διατήρηση της θερμοκρασίας και
ανθεκτικότητα που αντέχει στο χρόνο. Οι ανοξείδωτες
σχάρες είναι πολύ εύκολες στον καθαρισμό και στη χρήση.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
REGAL™ 590
81 εκατοσ τά

49 εκατο σ τά

Σχάρ ες α πο α νο ξ εί δ ωτο χά λυ βα

REGAL™ 590
81 εκατοσ τά

49 εκατοσ τά

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ
H επαγγελματικού επιπέδου πλευρική εστία των 2.7kW
με την μαντεμένια σχάρα σας επιτρέπει να κάνετε ακόμα
περισσότερα. Δημιουργήστε γευστικά συνοδευτικά πιάτα,
σούπες ή σάλτσες ενώ ψήνετε.

Μαν τ ε μέ νιε ς Σχάρε ς

REGAL™ S 590 PRO (998-343)
Διαστάσεις : Π 159 x Β 63 x Υ 125 εκ.
16 KW απόδοση κύριου καυστήρα
4,4 KW ανοξείδωτος οπίσθιος καυστήρας και σετ σούβλας με μοτέρ
σούβλας και καλώδιο παροχής 220 V.
2.7 ΚW πλευρικός καυστήρας
Επιφάνεια ψησίματος 82 x 49 εκ.
Εμαγιέ ράφι συντήρησης.
5 καυστήρες Dual-Tube, με 10 χρόνια εγγύηση.
Συμπαγείς ανοξείδωτες σχάρες 9 χιλιοστών .
Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave.
Θερμόμετρο ακριβείας Accu-Temp
Σύστημα ανάφλεξης διπλού ηλεκτρόδιου Sure-Lite.
Ανοξείδωτες χειρολαβές
Ανοξείδωτο διαμέρισμα με τελείωμα από πρεσαριστό αλουμίνιο.
Ανοξείδωτα ράφια με τελειώματα από πρεσαριστό αλουμίνιο και θέσεις για
τα καρυκεύματα.
Μεγάλες ρόδες 3 ιντσών / 7,6 εκατ. που κλειδώνουν.
Εξαρτήματα με αντιοξειδωτική επικάλυψη.

REGAL™ 590 PRO (998-283)
Διαστάσεις : Π 159 x Β 63 x Υ 125 εκ.
16 KW απόδοση κύριου καυστήρα
4,4 KW ανοξείδωτος οπίσθιος καυστήρας και σετ σούβλας με μοτέρ
σούβλας και καλώδιο παροχής 220 V.
2.7 ΚW πλευρικός καυστήρας
Επιφάνεια ψησίματος 82 x 49 εκ.
Εμαγιέ ράφι συντήρησης.
5 καυστήρες Dual-Tube, με 10 χρόνια εγγύηση.
Συμπαγείς ανοξείδωτες σχάρες 9 χιλιοστών .
Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave.
Θερμόμετρο ακριβείας Accu-Temp
Σύστημα ανάφλεξης διπλού ηλεκτρόδιου Sure-Lite.
Ανοξείδωτες χειρολαβές
Ανοξείδωτο διαμέρισμα με τελείωμα από πρεσαριστό αλουμίνιο.
Ανοξείδωτα ράφια με τελειώματα από πρεσαριστό αλουμίνιο και θέσεις για
τα καρυκεύματα.
Μεγάλες ρόδες 3 ιντσών / 7,6 εκατ. που κλειδώνουν.
Εξαρτήματα με αντιοξειδωτική επικάλυψη.

ΓΑΤΖΟΙ ΓΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙΑ
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BARON

TM

POINTED SIDE
Steakhouse
sear marks

GROOVED SIDE
Bastes in
flavor

Οι μαντεμένιες σχάρες της Broil King® είναι σχεδιασμένες
για χρήση και από τις δύο όψεις. Η μια όψη θα σας δώσει
την εμφάνιση των σημαδιών του ψησίματος στο κρέας και
η άλλη όψη με τα κανάλια της επιτρέπει συνεχή εμποτισμό
του φαγητού από τα υγρά του. Με ελάχιστη φροντίδα θα
κρατήσουν για πάντα!

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
BARON™ 590 / 520
82 εκατοσ τά

4 4 ε κα τοσ τά

Οι καυστήρες Dual-Tube™ είναι σχεδιασμένοι για να
εξασφαλίζουν ομοιόμορφη φλόγα από εμπρός μέχρι πίσω,
παρέχοντας ομοιόμορφη και αποτελεσματική διασπορά
στην επιφάνεια ψησίματος. Κατασκευασμένοι από υψηλής
ποιότητας χάλυβα υποστηρίζονται και από 5 ετή εγγύηση.

Μαν τ ε μέ νιε ς Σχάρε ς

BARON™ 490 I 440
6 5 εκατοσ τά

4 4 εκατο σ τά

H επαγγελματικού επιπέδου πλευρική εστία των
2.7kW σας επιτρέπει να κάνετε ακόμα περισσότερα.
Δημιουργήστε γευστικά συνοδευτικά πιάτα, σούπες ή
σάλτσες ενώ ψήνετε.
Μαν τ ε μέ νιε ς Σχάρε ς

BARON™ 590 (923-983)
Διαστάσεις : Π 161 x Β 61 x Υ 116 εκ.
15,5 kW απόδοση κύριου καυστήρα
4,4 KW ανοξείδωτος οπίσθιος καυστήρας σούβλας και σετ σούβλας με μοτέρ
σούβλας και καλώδιο παροχής 220 V.
2,7 KW ανοξείδωτος πλευρικός καυστήρας .
Επιφάνεια ψησίματος 82 x 44 εκ.
Εμαγιέ ράφι συντήρησης.
5 καυστήρες Dual-Tube, με 10 χρόνια εγγύηση.
Βαρέως τύπου μαντεμένιες σχάρες δύο όψεων.
Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave.
Θερμόμετρο ακριβείας Accu-Temp
Εμαγιέ διαμέρισμα Dura-Bilt™
Συμπεριλαμβάνει καμπίνα με πόρτες βαμμένες με μαύρη ηλεκτροστατική βαφή
Inox Πλαϊνά ράφια πτυσσόμενα.
4 μεγάλες ρόδες 7,6 εκατ. με φρένο.

BARON™ 520 (923-953)
Διαστάσεις : Π 161 x Β 61 x Υ 116 εκ.
"Το BARON 520 είναι εφοδιασμένο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του BARON 590,
εκτός του καυστήρα της σούβλας, του κιτ της σούβλας και της πλευρικής εστίας."

BARON™ 490 (922-983)
Διαστάσεις : Π 145 x Β 61 x Υ 116 εκ.
12,4 kW απόδοση κύριου καυστήρα
4,4 KW ανοξείδωτος οπίσθιος καυστήρας σούβλας και σετ σούβλας με μοτέρ
σούβλας και καλώδιο παροχής 220 V
2,7 KW ανοξείδωτος πλευρικός καυστήρας .
Επιφάνεια ψησίματος 65 x 44 εκ.
Εμαγιέ ράφι συντήρησης.
4 καυστήρες Dual-Tube, με 10 χρόνια εγγύηση.
Βαρέως τύπου μαντεμένιες σχάρες δύο όψεων
Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave.
Θερμόμετρο ακριβείας Accu-Temp
Εμαγιέ κάδος Dura-Bilt .
Συμπεριλαμβάνει καμπίνα με πόρτες βαμμένες με μαύρη
ηλεκτροστατική βαφή.
Inox πλαϊνά ράφια πτυσσόμενα
4 μεγάλες ρόδες ,6 εκατ. με φρένο.
Σύστημα ευθυγράμμισης Q στις εμπρός ρόδες .

BARON™ 440 (922-963)
Διαστάσεις : Π 145 x Β 61 x Υ 116 εκ.
Το BARON 440 είναι εφοδιασμένο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του BARON 490,
εκτός του καυστήρα της σούβλας και του κιτ της σούβλας.
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SIGNET

TM

POINTED SIDE
Steakhouse
sear marks

GROOVED SIDE
Bastes in
flavor

Οι μαντεμένιες σχάρες της Broil King® είναι σχεδιασμένες
για χρήση και από τις δύο όψεις. Η μια όψη θα σας δώσει
την εμφάνιση των σημαδιών του ψησίματος στο κρέας και
η άλλη όψη με τα κανάλια της επιτρέπει συνεχή εμποτισμό
του φαγητού από τα υγρά του. Με ελάχιστη φροντίδα θα
κρατήσουν για πάντα!

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
SIGNET™ 390 I 320
6 7 εκατοσ τά

38 ε κατοσ τά

Οι καυστήρες Dual-Tube™ είναι σχεδιασμένοι για να
εξασφαλίζουν ομοιόμορφη φλόγα από εμπρός μέχρι πίσω,
παρέχοντας ομοιόμορφη και αποτελεσματική διασπορά
στην επιφάνεια ψησίματος. Κατασκευασμένοι από υψηλής
ποιότητας χάλυβα υποστηρίζονται και από 5 ετή εγγύηση.

Μαν τ ε μέ νιε ς Σχάρε ς

SIGNET™ 390 (946-883)
Διαστάσεις : Π 145 x Β 59 x Υ 123 εκ.
11,4 KW απόδοση κύριου καυστήρα
2.7 KW πλευρικός καυστήρας
4,4 KW ανοξείδωτος οπίσθιος καυστήρας και σετ σούβλας με μοτέρ
σούβλας και καλώδιο παροχής 220 V.
Επιφάνεια ψησίματος 67 x 38 εκ.
Εμαγιέ ράφι συντήρησης.
3 καυστήρες Dual-Tube, με 10 χρόνια εγγύηση.
Διαχωριστές θερμότητας Flav-R-Zone
Βαρέως τύπου αναστρέψιμες μαντεμένιες σχάρες.
Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave.
Θερμόμετρο ακριβείας Accu-Temp
Αλουμινένιο Therma-Cast διαμέρισμα με ανοξείδωτη επένδυση.
Καμπίνα ανοξείδωτη με ανοξείδωτες πόρτες
Κρεμάστρες για εργαλεία.
Ανοιξείδωτα ράφια πτυσσόμενα
Μεγάλες ρόδες 7 ιντσών / 18 εκατ. άθραυστες.
Ρόδες 2.5 ιντσών/6.4 εκατ. που κλειδώνουν.

SIGNET™ 320 (946-853)
Διαστάσεις : Π 145 x Β 59 x Υ 123 εκ.
Το SIGNET 320 είναι εφοδιασμένο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του SIGNET 390, εκτός του πλευρικού καυστήρα, του καυστήρα της
σούβλας και του κιτ της σούβλας

ΚΑΜΠΙΝΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΧΥΤΟΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ
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MONARCH

TM

POINTED SIDE
Steakhouse
sear marks

GROOVED SIDE
Bastes in
flavor

Οι μαντεμένιες σχάρες της Broil King® είναι σχεδιασμένες
για χρήση και από τις δύο όψεις. Η μια όψη θα σας δώσει
την εμφάνιση των σημαδιών του ψησίματος στο κρέας και
η άλλη όψη με τα κανάλια της επιτρέπει συνεχή εμποτισμό
του φαγητού από τα υγρά του. Με ελάχιστη φροντίδα θα
κρατήσουν για πάντα!

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
MONARCH™ 390 I 320
5 6 εκατοσ τά

38 ε κατοσ τά

Οι καυστήρες Dual-Tube™ είναι σχεδιασμένοι για να
εξασφαλίζουν ομοιόμορφη φλόγα από εμπρός μέχρι πίσω,
παρέχοντας ομοιόμορφη και αποτελεσματική διασπορά
στην επιφάνεια ψησίματος. Κατασκευασμένοι από υψηλής
ποιότητας χάλυβα υποστηρίζονται και από 5 ετή εγγύηση.

Μαν τ ε μέ νιε ς Σχάρε ς

MONARCH™ 390 (834-283)
Διαστάσεις : Π 132 x Β 56 x Υ 122 εκ.
8,8 KW απόδοση κύριου καυστήρα
2.7 KW πλευρικός καυστήρας
3,5 KW ανοξείδωτος οπίσθιος καυστήρας και σετ σούβλας με μοτέρ
Επιφάνεια ψησίματος 56 x 38 εκ.
Πτυσσόμενο εμαγιέ ράφι συντήρησης.
3 καυστήρες Dual-Tube, με 10 χρόνια εγγύηση.
Διαχωριστές θερμότητας Flav-R-Zone
Βαρέως τύπου μαντεμένιες σχάρες δύο όψεων
Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave.
Θερμόμετρο ακριβείας Accu-Temp
Αλουμινένιο Therma-Cast διαμέρισμα με ανοξείδωτη επένδυση.
Καμπίνα και πόρτα με ηλεκτροστατική βαφή
Μεταλλικά αναδιπλούμενα ράφια με εξελιγμένες κρεμάστρες εργαλείων
2 μεγάλες ρόδες 18 εκατ. άθραυστες.
2 ρόδες 6.4 εκατ. με φρένο.

MONARCH™ 320 (834-253)
Διαστάσεις : Π 132 x Β 56 x Υ 122 εκ.
Το MONARCH 320 είναι εφοδιασμένο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του MONARCH 390, εκτός του πλευρικού καυστήρα, του καυστήρα της σούβλας
και του κιτ της σούβλας.

ΚΑΜΠΙΝΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΧΥΤΟΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ
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ROYAL

TM

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΣΧΑΡΕΣ
Η σειρά Royal™ διαθέτει μαντεμένιες σχάρες που διατηρούν τη
θερμοκρασία και δημιουργούν έντονα σημάδια ψησίματος για
να κλειδώσουν τους χυμούς και την γεύση τους. Καρυκεύστε
συχνά τις σχάρες σας για ένα διαρκές αντικολλητικό αποτέλεσμα.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ROYAL™ 340 I 320
5 6 ε κατοσ τά

3 8 ε κατο σ τά

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ
Ανθεκτικά μεταλλικά πλαϊνά ράφια βαμμένα με μαύρη βαφή,
κατασκευασμένα να διπλώνουν προς τα κάτω για βολική
αποθήκευση σε στενούς χώρους.

Μαν τ έ μι

ROYAL™ 340 (824-263)
Διαστάσεις : Π 132 x Β 56 x Υ 120 εκ.
8,8 KW απόδοση κύριου καυστήρα
2.7 KW πλευρικός καυστήρας
Επιφάνεια ψησίματος 56 x 38 εκ.
Πτυσσόμενο χρωμιωμένο ράφι συντήρησης.
3 ανοξείδωτοι καυστήρες, με 5 χρόνια εγγύηση.
Βαρέως τύπου μαντεμένιες σχάρες.
Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave.
Βαλβίδες γραμμικής ροής Linear-Flow με έλεγχο 180 μοιρών Sensi-Touch.
Θερμόμετρο ακριβείας Accu-Temp
Σύστημα ανάφλεξης διπλού ηλεκτρόδιου Sure-Lite.
Αλουμινένιο Therma-Cast διαμέρισμα.
Καμπίνα και πόρτα με ηλεκτροστατική βαφή
Μεταλλικά αναδιπλούμενα ράφια με εξελιγμένες κρεμάστρες εργαλείων
2 μεγάλες ρόδες 18 εκατ. άθραυστες.
2 ρόδες 6.4 εκατ. με φρένο.

ROYAL™ 320 (824-253)
Διαστάσεις : Π 123 x Β 56 x Υ 120 εκ.
Το ROYAL 320 είναι εφοδιασμένο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του ROYAL 340, εκτός του πλευρικού καυστήρα. Επιπλέον τα ράφια
είναι απο ανθεκτική ρητίνη.

ΚΑΜΠΙΝΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΧΥΤΟΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ
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GEM

TM

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΣΧΑΡΕΣ
Η σειρά Gem™ διαθέτει μαντεμένιες σχάρες που διατηρούν τη
θερμοκρασία και δημιουργούν έντονα σημάδια ψησίματος για
να κλειδώσουν τους χυμούς και την γεύση τους. Καρυκεύστε
συχνά τις σχάρες σας για ένα διαρκές αντικολλητικό αποτέλεσμα.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
GEMTM 340 I 320
5 5 ε κατοσ τά

ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ 180°
3 4 ε κατο σ τά

Οι βαλβίδες Linera-Flow™ με χειριστήρια 180° δίνουν περιόριστο
έλεγχο της θερμοκρασίας για να προσαρμόσετε τη ψησταριά
σας στην ιδανικη θερμοκρασία.

Μαν τ έ μι
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GEM

TM

GEM™ 340 (814-163)
Διαστάσεις: Π 115 x B 54 x B 109 εκ.
6.9 kwh η ισχύς των ανοξείδωτων καυστήρων μονής σωλήνωσης
2.7 kwh η ισχύς του πλευρικού καυστήρα
1.900 εκ2 κύρια επιφάνεια ψησίματος
875 εκ2 εμαγιέ σχάρα προθέρμανσης
Μαντεμένιες σχάρες ψησιματος
3 ανοξείδωτοι καυστήρες μονής σωλήνωσης
Ανοξείδωτο σύστημα μαγειρέματος Flav-R-Wave™
Σύστημα ηλεκτρονικής ανάφλεξης Sure-Lite™
Αλουμινένια καμπίνα ψησίματος Therma-Cast™ με επένδυση
ανοξείδωτου χάλυβα
Βαμμένα μαύρα, μεταλλικά πλαϊνά ράφια πτυσσόμμενα με
ενσωματωμένους γάντζους εργαλείων
Βάση χειριστηρίων βαμμένη σε μεταλλικό ανθρακί χρώμα
Θερμοανθεκτική λαβή
Ποιοτική επεξεργασία εμαγιέ βαφής 5 σταδίων

GEM™ 320 (814-153)
Διαστάσεις: Π 115 x B 54 x B 109 εκ.
Το Gem 320 είναι εφοδιασμένο με όλα τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του Gem 340, εκτός του πλευρικού καυστήρα

ΚΑΜΠΙΝΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΧΥΤΟΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ
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PORTA-CHEF

TM

PORTA-CHEF™ 320 ( 952-653 )
Διαστάσεις : Π 126 x Β 59 x Υ 104 εκ.
Θερμική ισχύς 5.25 Kw
Χωρητικότητα ψησίματος 55x34 εκ.
3 ανοξείδωτοι κάθετοι καυστήρες,
Σχάρα από μαντέμι
Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave™
Θερμόμετρο Accu-Temp™
Σώμα από παχύ, χυτό αλουμίνιο
Ανθεκτικά πλαστικά πλευρικά ράφια
Αποσπώμενα πόδια
Εξαρτήματα ανθεκτικά στην σκουριά
Φινίρισμα με εποξική βαφή

PORTA-CHEF™ Cart ( 902-500 )
2 μεγάλες 18 εκ. ρόδες
Πολύ ανθεκτική μαύρη βάση με μαύρη εποξική ρητίνη
Η Porta-Chef Cart 320 πωλείται ξεχωριστά.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
PORTA-CHEF™ 320
5 5 εκατοσ τά

34 εκατοσ τά

Η σειρά Porta-Chef™ διαθέτει μαντεμένιες σχάρες που
διατηρούν τη θερμοκρασία και δημιουργούν έντονα
σημάδια ψησίματος για να κλειδώσουν τους χυμούς και
την γεύση τους. Καρυκεύστε συχνά τις σχάρες σας για ένα
διαρκές αντικολλητικό αποτέλεσμα.
Μαν τ ε μέ νιε ς Σχάρε ς

PORTA-CHEF® Pro ( 950-653 )
Διαστάσεις : Π 109 x Β 52 x Υ 93 εκ.

Θάλαμος ψησίματος από χυτοαλουμίνιο. Όλα τα μοντέλα
της σειράς Porta-Chef™ διαθέτουν θάλαμο ψησίματος
απο χυτοαλουμίνιο. Το χυτοαλουμίνιο διατηρεί τη
θερμοκρασία για ομοιόμορφο, αποτελεσματικό ψήσιμο
και προσφέρει μακροζωία.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
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PORTA-CHEF™ 120
4 8 εκατοσ τά

31 ε κα τοσ τά

Όλα τα μοντέλα Porta-Chef™ διαθέτουν τέσσερα,
ανθεκτικά, αποσπώμενα πόδια που τοποθετούνται
γρήγορα στη θέση τους παρέχοντας μια σταθερή
αυτόνομη ψησταριά. Κατά την αποθήκευση ή τη
μεταφορά, τα πόδια μπορούν να αποθηκεύονται
εύκολα κάτω από το μπάρμπεκιου σας επιτρέποντας
σας να μετακινείτε την ψησταριά σας όπου θέλετε.

Μαν τ ε μέ νιε ς Σχάρε ς

4.1 KW απόδοση κύριου καυστήρα
Επιφάνεια ψησίματος 46 x 31 εκ.
Πτυσσόμενο χρωμιωμένο ράφι συντήρησης.
Σχάρα μαντεμένια επενδεδυμένη από ισχυρή πορσελάνη
Πρωτότυπος ανοξείδωτος καυστήρας Dual-Tube,
με 3 χρόνια εγγύηση
Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave
Θερμόμετρο ακριβείας Accu-Temp
Αλουμινένιος φούρνος Therma-Cast
Αναδιπλούμενα πλευρικά ράφια Perma-Mold
Ασφάλεια στο καπάκι για εύκολη μεταφορά
Αναδιπλούμενα πόδια
Ποιοτική εποξική βαφή.
Εξαρτήματα με αντιοξειδωτική επικάλυψη
Γίνεται και φορητή για camping

SMOKE

TM

κ.

SMOKE™ VERTICAL GAS SMOKER 390 (923-613)
Διαστάσεις : Π 114 x Β 65 x Υ 72 εκ.

η

κ.

Το Smoker της Broil King® έχει 4 ρυθμιζόμενες σχάρες
ψησίματος. Υπάρχει αρκετός χώρος για να καπνίσετε μια
ποικιλία από κρέατα ταυτόχρονα.

Ανοξείδωτος καυστήρας 4,4 kW
4 σχάρες απο ανοξείδωτο ατσάλι 5 χιλ.
Βαλβίδα γραμμικής ροής με πλήρη έλεγχο
Ηλεκτρονική ανάφλεξη
Θερμόμετρο
Ανοξείδωτο ταψί για για νερό και υλικά καπνίσματος
Ράγες για τις σχάρες με δυνατότητα τοποθέτησης στο επιθυμητό ύψος
Βάση για rib ή μεγάλο κομμάτι κρέατος
16 γατζάκια κρέατος από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολική επιφάνεια ψησίματος : 4,968 cm2
Διαστάσεις σχάρας : 38,1 x 32 εκ.
Διαστάσεις συσκευής (ΠxBxY) : 72 x 65 x 123 εκ.
Βάρος : 33 kg
4 γάτζοι για τοποθέτηση αξεσουάρ
Ενσωματωμένο ανοιχτήρι μπουκαλιών
Βαρέως τύπου χερούλια
2 ατσάλινες πόρτες με μονοτικό υλικό απο σιλικόνη
Βαρέως τύπου δίσκος για τα κάρβουνα
Ράφια απο ανοξείδωτο ατσάλι για ευκολότερη τοποθέτηση του φαγητού
4 πόδια-βάσεις στήριξης με 2 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
Σώμα απο ατσάλι διπλού τοιχώματος

Ο ανοξείδωτος καυστήρας 4.4kW παρέχει ακόμη πιο
καλή απόδοση ψησίματος και έχει 5 χρόνια εγγύηση.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
SMOKE™ VERTICAL GAS SMOKER
3 8 εκατοσ τά

32 ε κατοσ τά

Ο μοναδικός ανοξείδωτος δίσκος περισυλλογής υγρών
επιτρέπει ευκολία στην συλλογή χυμών και λιπών όσο
και στο καθαρισμό του.
Σχάρ ες α πο α νο ξ εί δ ωτο χά λυ βα
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ΠΗΓΑΜΕ ΤΗN ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ!
Σας παρουσιάζουμε την ε ν τοιχι ζόμε νη σειρά της Broil King®. Ένα συνδυασμό απόδοσης και πολυτέλειας που
προορίζεται για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη ψήστη. Η σειρά των εντοιχιζομένων διαθέτει σχάρες
από χυτό ανοξείδωτο, ανοξείδωτο καπάκι και κάδο ψησίματος με διπλά τοιχώματα και τους πατενταρισμένους
ανοξείδωτους καυστήρες Dual-Tube™. Η εξωτερική τους εμφάνιση έχει επηρεαστεί από τις επαγγελματικές
συσκευές μαγειρικής και έχει κατασκευαστεί από ανθεκτικό ανοξείδωτο χάλυβα της Βόρειας Αμερικής. Με τους
φωτιζόμενους διακόπτες που διαθέτει και το φώς στο εσωτερικό θάλαμο θα φωτίσετε το χώρο σας δημιουργώντας
έτσι την κατάλληλη ατμόσφαιρα για την επόμενη συγκέντρωση με τους φίλους σας.

IMPERIAL 590
TM

Βασικά Χαρακτηριστικά Εντοιχιζόμενης Σειράς:
2.7 kW πλευρικός καυστήρας επαγγελματικού επιπέδου

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΣΟΥΒΛΑΣ

4.4 kW ανοξείδωτος πίσω καυστήρας σούβλας και σετ σούβλας με μοτέρ 			
σούβλας και καλώδιο παροχής 220 V. (ΕΚΤΟΣ REGAL™ 420)

ΣΧΑΡΕΣ

Επαγγελματικού επιπέδου σχάρες ανοξείδωτου χάλυβα (ΕΚΤΟΣ REGALTM 420)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ

Ανοξείδωτο σύστημα Flav-R-Wave™

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Βαλβίδες γραμμικής ροής Linear-Flow™ με πλήρη έλεγχο

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

Πολυτελές θερμόμετρο Accu-Temp™

ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Ανοξείδωτη καμπίνα ψησίματος με πλευρικά καπάκια 					
απο χυτοαλουμίνιο

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ

Ανοξείδωτο καπάκι με πλευρικά καπάκια απο χυτοαλουμίνιο

ΛΑΒΕΣ

Μοντέρνες και ανθεκτικές ανοξείδωτες λαβές

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Εξαρτήματα ανθεκτικά στην σκουριά

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ποιοτική, εποξική βαφή στην καμπίνα και στην βάση

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΦΩΤΑ

Ενσωματωμένα φώτα επάνω μέσα στο θάλαμο ψησίματος και στους 			
διακόπτες (ΕΚΤΟΣ REGAL™ 420)

48.9 εκατοστά

ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

81εκατοστά

Χυ τός ανο ξ ε ίδ ω τος χά λυ βα ς

IMPERIAL 490
TM

65 .76 εκατοστά

48.9εκατοστά
Χυ τός ανο ξ ε ίδ ω τος χά λυ βα ς

REGAL 420
TM

64.8εκατοστά

48.9εκατοστά
Β αρέ ω ς τ ύ που μαν τ ε μέ νιε ς σ χάρ ες
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Imperial™ 590 Cabinet (958-483)
Διαστάσεις: Π 95.1 x Β 68.5 x Υ 115.5

ΑΠΟΔΟΣΗ

16.0 kWh

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

5 ανοξείδωτοι καυστήρες Dual-Tube™

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

5.645 τ.εκ. που περιλαμβάνει και το χώρο στη
σχάρα συντήρησης

ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

4.032 τ.εκ.

ΚΑΠΑΚΙ

Καπάκι απο ανθεκτικό ανοξείδωτο χάλυβα

ΚΑΜΠΙΝΑ
		

Στιβαρή ανοξείδωτη καμπίνα με ανοξείδωτες 		
πόρτες και συρτάρια

Imperial™ 590 (998-083)
Διαστάσεις: Π 95.1 x Β 68.5 x Υ 62.5

ΑΠΟΔΟΣΗ

16.0 kWh

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

5 ανοξείδωτοι καυστήρες Dual-Tube™

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

5.645 τ.εκ. που περιλαμβάνει και το χώρο
στη σχάρα συντήρησης

ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

4.032 τ.εκ.

ΚΑΠΑΚΙ

Καπάκι απο ανθεκτικό ανοξείδωτο χάλυβα

Imperial™ 490 (956-083)
Διαστάσεις: Π 78.9 x Β 68.5 x Υ 62.5

ΑΠΟΔΟΣΗ

12.8 kWh

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

4 ανοξείδωτοι καυστήρες Dual-Tube™

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

4.484 τ.εκ. που περιλαμβάνει και το χώρο
στη σχάρα συντήρησης

ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

3.326 τ.εκ.

ΚΑΠΑΚΙ

Καπάκι απο ανθεκτικό ανοξείδωτο χάλυβα

Regal™ 420 (985-653)
Διαστάσεις: Π 78.9 x Β 68.5 x Υ 62.5

ΑΠΟΔΟΣΗ

12.8 kWh

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

4 ανοξείδωτοι καυστήρες Dual-Tube™

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

4.484 τ.εκ. που περιλαμβάνει και το χώρο
στη σχάρα συντήρησης

ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

3.326 τ.εκ.

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΚΑΔΟΣ

Καπάκι απο ανθεκτικό ανοξείδωτο χάλυβα
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BUILT-IN

BROIL KING® IMPERIAL 590 BUILT-IN
TM

Διαστάσεις Εντοιχισμού

+

(
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%
&

BROIL KING® IMPERIAL 590 BUILT-IN CABINET
TM

(

+

)
*

$
%

'

,

Τεχνικές Εντοιχισμού
Οι οδηγοί με τις διαστάσεις θα σας
βοηθήσουν να φτιάξετε την υπαίθρια
κουζίνα σας ευκολότερα. Λόγω των
συνεχών καινοτομιών παραγωγής, οι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΧΑΡΑΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν
χωρίς ποειδοποίηση. Παρακαλούμε
απευθυνθείτε στο εγχειρίδιο κατόχου για

.875 IN
2.22 CM

λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση
του υγραερίου και με τον σωστό αερισμό.

ΠΡΟΕΞΟΧΗ
COUNTERTOP
ΠΑΓΚΟΥ
OVERHANG
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
BROIL KING IMPERIAL XLS
®

A

MIN.
MAX.

43.625 IN | 110.80 CM
43.875 IN | 111.44 CM

BROIL KING® IMPERIAL 590
TM

MIN.
MAX.

36.25 IN | 92.07 CM
36.50 IN | 92.71 CM

B

MIN.

23.125 IN | 59 CM

C

MIN.

D

MIN.

E
F

BROIL KING® IMPERIAL 490
TM

MIN.
MAX.

29.875 IN | 75.88 CM
30.125 IN | 76.51 CM

MAX.

23.375 IN | 59.5 CM

11 IN | 28 CM

MAX.

11.22 IN | 28.5 CM

31.50 IN | 80 CM

MAX.

31.75 IN | 81 CM

MIN.

11.50

IN | 29 CM

MAX.

11.75 IN | 30 CM

MIN.

14.50 IN | 37 CM

MAX.

14.75 IN | 37.5 CM

IN | 11.5 CM
MAX.

7 IN | 18 CM

G

MIN.

4.50

H

MIN.

3 IN | 7.5 CM

I

MIN.

34 IN | 86.5 CM

J
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TM

BROIL KING® REGAL 420
TM

MIN.
MAX.

29.875 IN | 75.88 CM
30.125 IN | 76.51 CM

BROIL KING® KEG 2000
TM

MIN. / MAX. Diameter
22.25 IN | 56.52 CM

MAX.

13.5 IN | 34.3 CM

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ
Διαστάσεις σύνθεσης με ντουλάπια
Νησίδα Α

Τι θα χρειαστείτε
A - Broil King® Imperial™ 590
Εντοιχιζόμενη με καμπίνα
A - Broil King® Imperial™
πλευρική εστία
B - Broil King® Imperial™ 590
οπίσθιο πάνελ και κιτ βάσης
C - Ντουλάπι εντοιχισμού με πόρτα(x 2)

ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΑΝΕΛ ΚΑΙ ΚΙΤ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
BROIL KING® IMPERIAL™ 590 ME ΚΑΜΠΙΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ανθεκτική ανοξείδωτη κατασκευή με γυαλιστερή επικάλυψη
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ Εποξική βαφή ανώτερης ποιότητας

BROIL KING® IMPERIAL™ 590 CABINET
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 80.3 εκ x 91.4 εκ x 59.7 εκ

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΟΡΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ανθεκτική ανοξείδωτη κατασκευή με γυαλιστερή επικάλυψη

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Εποξική βαφή ανώτερης ποιότητας

ΣΤΗΡΙΞΗ

Τέσσερα πόδια με δυνατότητα οριζόντιας ρύθμισης

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ενσωματωμένο ατσάλινο ράφι αποθήκευσης
ΠΟΡΤΑ

Μοντέρνα ανοξείδωτη πόρτα με ανοξείδωτη χειρολαβή

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

90.2 εκ x 60 εκ x 60 εκ
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ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
Ανακαλύψτε μια νέα
εμπειρία στο ψήσιμο.
Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή
άριστης ποιότητας μπάρμπεκιου , η Broil King είναι ένα
όνομα που έχει γίνει συνώνυμο της ποιότητας. Είμαστε
γνωστοί σε όλον τον κόσμο ως κατασκευαστές συσκευών
μπαρμπεκιου με τα υψηλότερα στάνταρ και με εξαιρετικά
αποτελέσματα.
Έτσι έχουμε σχεδιάσει νέα επαγγελματικά εργαλεία και
αξεσουάρ για να ανακαλύψετε μια νέα εμπειρία στο
ψήσιμο. Το ψήσιμο είναι ένας νέος τρόπος ζωής. Ένας
τρόπος ζωής γεμάτος γευστικά γεύματα και καταπληκτικές
υπαίθριες συναντήσεις. Με την ψησταριά σας , μπορείτε
να βγείτε από την κουζίνα και να περάσετε περισσότερο
χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους σας.
Με την σειρά ποιοτικών αξεσουάρ της Broil King μπορείτε
να κάνετε την ζωή σας με το μπάρμπεκιου ακόμη πιο
ενδιαφέρουσα , ετοιμάζοντας τα φαγητά σας στην
εντέλεια. Από τα αναγκαία όπως σπάτουλες , μέχρι ειδικά
σχεδιασμένα όπως σχάρες για παϊδάκια, τα αξεσουάρ της
Broil King θα ανοίξουν τον ορίζοντα των δυνατοτήτων σας.
Απελευθερωθείτε από την κουζίνα και αρχίστε να ζείτε με
τον τρόπο του μπάρμπεκιου.

62602 • ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΤΟ
Το συγκεκριμένο σετ της Broil King® περιλαμβάνει 5
ανοξείδωτες σχάρες στήριξης για παϊδάκια. Επιπλεον μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως βάση ψησίματος για μεγάλα κομμάτια
κρέατος. Οι μεγάλες λαβές κρατούν τη σχάρα σταθερή και
κάνουν την μεταφορά του πολύ εύκολη.

69824 • ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΣΙΜΟ ΜΕ ΑΤΜΟ
Ανοξείδωτη βάση πολλαπλών χρήσεων για ψήσιμο πίτσας,
ψήσιμο με ατμό των λαχανικών , των θαλασσινών, για ψήσιμο
κοτόπουλου κλπ. Ένα σκεύος με αμέτρητες επιλογές.

69819 • ΚΑΛΑΘΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Το τετράγωνο καλάθι ψησίματος έχει μικρές οπές, μία ομαλή
επιφάνεια ψησίματος και είναι πλήρως ανοξείδωτο. Εύκολο στο
καθάρισμα και άριστο για ψήσιμο. Οι μικροσκοπικές τρύπες
αφήνουν πολύ λιγότερα κομματάκια να πέφτουν μέσα στην
ψησταριά.

69818 • ΚΑΛΑΘΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ( WOK)
Το καλάθι λαχανικών (wok) της Broil King® είναι φτιαγμένο από
ανοξείδωτο χάλυβα 1,2 χιλ. Το ασυνήθιστα μεγάλο σχέδιό του,
σας παρέχει περισσότερο χώρο για ψήσιμο και το μεγάλο βάθος
του συγκρατεί ευκολότερα το φαγητό. Οι μεγάλες ανοξείδωτες
λαβές των 10 χιλ. και η διάτρητη φόρμα του, του δίνουν
μεγαλύτερη ευελιξία. Ο διάτρητος σχεδιασμός του επίσης βοηθά
να μην κολλάει το φαγητό.

69133 • ΒΑΣΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ
Το εργαλείο αυτό της Broil King® είναι κατασκευασμένο 100%
από ανοξείδωτο χάλυβα με βαριά βάση και μεγάλες λαβές 10
χιλιοστών. Το μέρος που κρατά το κουτάκι της μπύρας, σας δίνει
την δυνατότητα να το αντικαθιστάτε εύκολα και έχει εξαερισμό
στην κορυφή, για μεγαλύτερη απορρόφηση των ατμών.
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69712 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΨΙ ΣΧΑΡΑΣ 		
Το σκεύος αυτό της Broil King® είναι φτιαγμένο από
ανοξείδωτο χάλυβα 1.2 χιλ.. Οι διαστάσεις του, 40 x 33 εκ.
του δίνουν μεγαλύτερο χώρο ψησίματος την στιγμή που
το ανυψωμένο πλαίσιο κρατά το φαγητό στην επιφάνεια
ψησίματος. Οι μεγάλες ανοξείδωτες λαβές των 10 χιλ. και οι
τετράγωνες τρύπες του το κάνουν πιο ευέλικτο και βοηθούν
στο να μην κολλάει το φαγητό.

69614 • ΤΑΨΙ ΓΙΑ PAELLA

64233 • ΣΕΤ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Ανοξείδωτο ταψί για paella 35.56cm. Παραδοσιακό σχέδιο
που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για πολλές άλλες
δραστηριότητες όπως για ψήσιμο ή τηγάνισμα. Περιλαμβάνει
βάση και λαβές απο ανοξείδωτο χάλυβα βαρέως τύπου.

Η τέλεια λύση για ψητό και πουλερικά, για κεμπάπ και για
παϊδάκια. Περιλαμβάνει 6 ανοξείδωτες μικρά σουβλάκια και
βάση ψησίματος για μεγαλύτερα κομμάτια κρέατος.

69816 • ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ

69710 • ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ WOK ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

H πλάκα πίτσας της Broil King® αποτελείται από μια ανοξείδωτη
βάση με μεγάλες (10 χιλ.) ανοξείδωτες λαβές και μία κεραμική
πλάκα πίτσας διαμέτρου 33 εκ ιδιαίτερα ανθεκτική στις απότομες
αλλαγές της θερμοκρασίας. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται
και μια ξύλινη σπάτουλα για την πίτσα.

Μια ανθεκτική επίστρωση από πορσελάνη περιβάλλει το
βαρέως τύπου μαντεμένιο wok με επικάλυψη πορσελάνης της
Broil King® . Είναι εύκολο στον καθαρισμό, παραδίδει σταθερή
φωτιά χάρη στην ικανότητα του χυτοσιδήρου να συγκρατεί και
να κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα. Διάμετρος 35 cm,
βάθος 10 cm.

69814 • ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 38,1 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ

69722 • ΤΑΨΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ INOX

Η πέτρα ψησίματος με διαμέτρο 38,1 εκατοστών της Broil
King® είναι η ιδανική επιλογή για τις υψηλές θερμοκρασίες που
αναπτύσσονται στο γκριλ σας καθώς είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό
στην υγρασία και την υψηλή θερμοκρασία. Διαθέτει μεγάλου
πάχους πέτρα (1.91cm) που παρέχει καλύτερη κατανομή
θερμοκρασίας και μεγαλύτερη προστασία απο την άμεση
επαφή με την φλόγα.

Σχεδιασμένο για να τοποθετείτε πάνω στην μία σχάρα των
ψησταριών της Broil King εξοικονομώντας χώρο για το
υπόλοιπο φαγητό σας. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο
ατσάλι με ειδικό σχεδιασμό για να μπορεί να συνδυαστεί με το
ανοξείδωτο wok της Broil King ‘’69822’’ και να χρησιμοποιηθεί
ως καπνιστήρι ή ως καλάθι ψησίματος. 37 x 16 x 1.8 εκ.

69800 • ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΙΤΣΑΣ

69822 • WOK ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ INOX

Το χρησιμότερο εργαλείο για κάθε λάτρη της πίτσας είναι
σίγουρα μία σπάτουλα. Η σπάτουλα της Broil King® είναι
η καλύτερη επιλογή καθώς είναι κατασκευασμένη απο
ανοξείδωτο χάλυβα με μεγάλη λάμα 29.84εκ. Επιπλέον διαθέτει
μία μαλακή αναδιπλούμενη λαβή για εύκολη αποθήκευση. Το
συνολικό μήκος της σπάτουλας είναι 64.77 εκ.

Το συγκεκριμένο βαθύ wok είναι κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο ατσάλι και σχεδιάστηκε για να τοποθετείτε στην
μία σχάρα των ψησταριών Broil King.Μπορεί να συνδυαστεί
με το ανοξείδωτο ταψί ψησίματος της Broil King ‘’69722’’ και
να χρησιμοποιηθεί ως καπνιστήρι ή ως καλάθι ψησίματος.
37 x 16,1 x 8.2 εκ.

69820 • ΚΑΛΑΘΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Διαστάσεων 30 x 30 x 5 εκ, διάτρητο, ανοξείδωτο με ατσάλινες
λαβές. Το μοναδικό του σχέδιο βελτιώνει την λειτουργικότητά
του και την ανθεκτικότητά του και ταυτόχρονα είναι πολύ
εύκολο στο καθάρισμα.

69160 • ΠΛΑΚΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
Η πλάκα από χάλυβα της Broil King® κρατάει τη θερμότητα
και παράγει σταθερή θερμοκρασία λόγω του πάχους της. Έχει
σχεδιαστεί για να ξεπεράσει και να διαρκέσει περισσότερο από
το χυτοσίδηρο, Aυτή η βαριά πλάκα είναι το τέλειο αξεσουάρ
για να φτιάξετε μπριζόλες, μπιφτέκια, θαλασσινά, και κρεμμύδια.
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64003 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ GRILL
Το σετ 4 εργαλείων Broil King® μπορεί να ικανοποιήσει και τον
πιο απαιτητικό χρήστη. Το σετ περιλαμβάνει σπάτουλα, λαβίδα
με κλείδωμα στο πιάσιμο, πινέλο από σιλικόνη για επάλειψη και
βούρτσα καθαρισμού.

68426 • DELUXE SET ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
Το απαραίτητο ξύλο κοπής κάθε ψήστη, περιλαμβάνει μια επφάνεια
κοπής διπλής όψης απο ρητίνη για το ωμό κρέας και ένα ξύλο
κοπής απο μπαμπού για το ψητό κρέας ή την προετοιμασία των
λαχανικών. Το ξύλο κοπής διαθέτει μεγάλο αυλάκι για να φυλακίζει
τους ζωμούς και ένα άνοιγμα για να την εύκολη αφαίρεσή τους. Οι
βάσεις σιλικόνης που διαθέτει το κρατούν σταθερό κατα τη χρήση.

69615 • ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΓΑΣΤΡΑ
Κατασκευασμένη από βαρύ χυτοσίδηρο που περιβάλλεται από
ανθεκτική επίστρωση πορσελάνης. Εύκολη στον καθαρισμό και την
καρύκευσή (seasoning) . Κατασκευασμένη για να ταιριάζει άμεσα
στα πλέγματα ψησίματος ή στο Flav-R-Wave ™ μιας σχάρας της
Broil King®. Εξοικονομήστε χώρο, μαγειρέψτε καλύτερα τα πλευρά
κρέατος.

69470 • ΤΗΓΑΝΙ ΓΙΑ FAJITAS
Τηγάνι από βαρέως τύπου μαντέμι για την ετοιμασία fajitas και
άλλων τηγανιτών στην ψησταριά. Το σετ περιλαμβάνει μία βάση και
κάλυμμα με λαβή σιλικόνης για να μετακινείτε το τηγάνι.

Διάσταση: 30,5 x 51 εκ.

64004 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ GRILL

64001 • PORTA-CHEF™ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Το σετ 4 εργαλείων Broil King® μπορεί να ικανοποιήσει και τον
πιο απαιτητικό σεφ. Η ιδανική λύση για λειτουργικότητα αλλά και
διάρκεια. Το σετ περιλαμβάνει σπάτουλα, λαβίδα με κλείδωμα
στο πιάσιμο, πινέλο από σιλικόνη για επάλειψη και βούρτσα
καθαρισμού.

Πάρτε μαζί σας όλη την εμπειρία του ψησίματος! Το σετ εργαλειών
Porta-Chef™ είναι τελείως αυτόνομο. Το δοχείο για τη μαρινάδα
ή για τα λερωμένα εργαλεία μπορεί να χωρέσει τη σπάτουλα, τη
λαβίδα, τη βούρτσα και ένα μαχαίρι σεφ 20εκ. Κλείστε τα με το
αναστρέψιμο καπάκι που χρησιμοποιείται σαν επιφάνεια κοπής,
ασφαλίστε το με τους ιμάντες σιλικόνης. Περιλαμβάνεται και μια
θήκη μαχαιριού.

60975 • ΠΟΔΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

64310 • ΚΙΤ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΉΡΑ

Φτιαγμένη από το ίδιο ανθεκτικό υλικό στο νερό όπως τα
επαγγελματικά καλύμματα της Broil King,η συγκεκριμένη ποδιά
προσφέρει προστασία από λίπη και σάλτσες και καθαρίζεται
εύκολα .Έχει ενσωματωμένο ανοιχτήρι για μπουκάλια, τσέπες
για θερμόμετρο, ποτό και πολλαπλά σκεύη .Έχει ρυθμιζόμενο
λουράκι για το λαιμό και ιμάντα μέσης .Τα εικονιζόμενα αξεσουάρ
διατίθενται ξεχωριστά.

Τα έντομα συνηθίζουν να κάνουν φωλιές μέσα στους καυστήρες
εμποδίζοντας την ροή του αερίου. Η λεπτή βούρτσα είναι ο πιο
εύκολος τρόπος να καθαρίσετε τους καυστήρες, το δοχείο με
τα λίπη και κάθε μέρος που έχει δύσκολη πρόσβαση. Η λεπτή
βούρτσα έχει ακόμα και μια ακίδα για να καθαρίζει τις τρύπες
των καυστήρων.
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64011 • ΣΠΑΤΟΥΛΑ

61135 • DELUXE ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

Η ανοξείδωτη σπάτουλα Broil King® έχει ενσωματωμένο
ανοιχτήρι μπουκαλιών, υποδοχή για κρέμασμα και μία
λαβή με ανοξείδωτο λογότυπο της Broil King® για σταθερό
κράτημα.

Πτυσσόμενο θερμόμετρο με μικρή ακίδα μέτρησης για
γρήγορες μετρήσεις με ακρίβεια. Έχει εξωτερικό μαλακό
κέλυφος από σιλικόνη και φωτιζόμενη οθόνη. Διαθέτει
πλήκτρο On/Off και επιλογή μεταξύ θερμοκρασίας °F ή °C.

61825 • ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
64010 • ΜΕΓΑΛΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ INOX
H ανοξείδωτη μεγάλη σπάτουλα της Broil King® έχει
μεγαλύτερη λεπίδα για να αναστρέφει περισσότερα μπιφτέκια
ή να μαζεύει μεγαλύτερα κομμάτια κρέατος από τη σχάρα.
Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας
με ενσωματωμένο γάντζο για κρέμασμα και χειρολαβή ρητίνης
υψηλής πυκνότητας με το όνομα Broil King® από ανοξείδωτο
χάλυβα για σταθερό κράτημα.

Γρήγορες ενδείξεις στάθμης της θερμοκρασίας, οθόνη με
οπίσθιο φωτισμό, λεπτή άκρη ανίχνευσης θερμοκρασίας και
τραχύ σώμα. Ότι πιο αξιόπιστο χρειάζεται ένας απλός σεφ. Οι
μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται.

64012 • ΛΑΒΙΔΑ

60938 • DELUXE ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ BBQ

Η ανοξείδωτη λαβίδα Broil King® είναι σχεδιασμένη για να
συνδυάζει την λειτουργία ως σπάτουλα με την δύναμη μιας
λαβίδας. Ο μηχανισμός κλειδώματος κάνει ακόμα πιο εύκολη
την αποθήκευση. Διαθέτει λαβή με σταθερό κράτημα.

Φωτίστε όλη την επιφάνεια ψησίματος σας, με δύο
μεγάλες ράβδους φωτός COB. Το ενσωματωμένο
χρονόμετρο θα σας βοηθήσει να μετρήσετε το χρόνο
που χρειάζεται για το γύρισμα της μπριζόλας έτσι
ώστε να έχετε κάθε φορά την Τέλεια Μπριζόλα. Οι
μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται.Σχεδιασμένο για τις
σειρές: Imperial™, Regal™, Baron™ και άλλες έταιρίες με
στρογγυλή χειρολαβή.

64013 • ΠΙΝΕΛΟ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ
Το ανοξείδωτο πινέλο επάλειψης Broil King® διαθέτει
σιλικονούχα κεφαλή για επάλειψη, ανθεκτική σε θερμοκρασίες
μέχρι ~250°C. Οι «τρίχες» σε σχήμα “U” είναι σχεδιασμένες να
απλώνουν την σάλτσα και να αλείφουν πλούσια το φαγητό σας.
Εχει επίσης υποδοχή για κρέμασμα και μία λαβή με ανοξείδωτο
λογότυπο της Broil King®για σταθερό κράτημα.

60745 • ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΧΑΡΩΝ
Η νέα απλοποιημένη λαβή μετακίνησης σχαρών της Broil King®
μπορεί να μετακινήσει μαντεμένιες και ανοξείδωτες σχάρες
ψησίματος σε ψησταριές Broil King.

61935 • ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ 2 ΒΕΛΟΝΕΣ
Η θερμοκρασία του ψητού είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος
να πεί κανείς ότι κάθε φορά που ανοίγεται το καπάκι της
ψησταριάς η διαδικασία μαγειρέματος επιβραδύνεται.
Παρακολουθήστε όλο το ψήσιμο με κλειστό το καπάκι
της ψησταριάς σας. Μπορείται να διαβάζετε δυο
θερμοκρασίες την ίδια στιγμή παρακολουθώντας δυο
κομμάτια κρέατος ή ψητού να ψήνονται ταυτόχρονα.
Ακόμη διαθέτει ένα ολοκληρωμένο χρονομετρητή για
εξαιρετικά αποτελέσματα.
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60009 • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΪΝΟΥ ΡΑΦΙΟΥ

60973 • ΓΑΝΤΙ ΦΟΥΡΝΟΥ

Το ψήσιμο έχει πολυ λίπος και σάλτσες που μπορούν να
λερώσουν τη ψησταριά σας. Το προστατευτικό της Broil King®
απο σιλικόνη προστατεύει τη ψησταριά σας απο ότι μπορεί
να γλιστρίσει απο τα εργαλεία σας καθώς τα ακουμπάτε στο
πλαϊνό ράφι. Είναι εύκολο στο καθάρισμα, μπορεί να μπεί
στο πλυντήριο πιάτων και μπορείτε να ακουμπήσετε ενα
ζεστό σκεύος επάνω του. Είναι και μια πολύ καλή λύση για να
αποφύγεται τις γρατζουνιές στις ανοξείδωτες επιφάνειές σας.

Σιλικονούχο γάντι φούρνου ανθεκτικό σε θερμοκρασίες
250°C. Περιλαμβάνεται και μια σιλικονούχα πιάστρα. Είναι
ασφαλές για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Ένα μέγεθος
που ταιριάζει σε όλα τα χέρια.

60528 • ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
Βαριά δερμάτινα γάντια ψησίματος με μαλακή επένδυση.
Μαύρα γάντια με μπλέ αποχρώσεις με μεταξωτή απεικόνιση
της ονομασίας της Broil King.Τα συγκεκριμένα deluxe γάντια
ψησίματος γίνονται περισσότερο άνετα όσο περισσότερο
φοριούνται.

Πατενταρισμένη ασφάλεια
κατά της βρωμιάς.

64015 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
Σετ 2 ανταλλακτικών κεφαλών για την βούρτσα καθαρισμού
64014 της Broil King®.

60974 • ΓΑΝΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

65225 • ΞΥΛΙΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ GRILL

Αυτά τα εύκαμπτα και ανθεκτικά στη θερμότητα γάντια της Broil
King® είναι απαραίτητα για κάθε ψήστη. Καθαρίζονται εύκολα.

Σχεδιασμένη με βολική ξύλινη λαβή και ανθεκτικές ανοξείδωτες
τρίχες. Η εξελιγμένη ξύλινη ξύστρα δεν θα τραυματίσει τα
εμαγιέ ράφια ή σχάρες.

65641 • ΕΞΤΡΑ ΦΑΡΔΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ GRILL
60940 • ΣΠΡΕΪ ΛΑΔΙΟΥ
Χρησιμοποιείται για την επάλειψη του φαγητού ή για το λάδωμα
της σχάρας. Προσθέστε στο δοχείο ελαιόλαδο ή οποιοδήποτε
άλλο μαγειρικό λάδι.

60522 • ΣΕΤ ΣΟΥΒΛΑΣ 		
Σετ σούβλας 1 μέτρου. Περιλαμβάνει ηλεκτρικό μοτέρ
με διακόπτη on/off , βαρέως τύπου πηρούνα σούβλας,
αντίβαρο, άξονα σούβλας και υποδοχές για όλους τους
τύπους μπάρμπεκιου όπως Broil King®, Broil Mate™, Sterling®
και GrillPro®. Η σούβλα αποτελείται από άξονα 85 εκ. με
πρόσθετη επιμήκυνση 15 εκ. αν χρειαστεί και καλώδιο-πρίζα
220V EU Τύπου C.

32 •

Μακριά βούρτσα, 45 εκ. με μαλακιά λαστιχένια λαβή. Η κεφαλή
είναι 18 εκ. Οι τρίχες της βούρτσας είναι από ανοξείδωτο ατσάλι
και καθαρίζουν εύκολα κάθε γωνία.

64014 • ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Η ανοξείδωτη βούρτσα καθαρισμού της Broil King® έχει
κεφαλή νέας σχεδίασης, με ειδική κλίση για να ακολουθεί την
κίνηση του βουρτσίσματος. Η πατενταρισμένη διαμόρφωση
για την αποφυγή του σκορπίσματος της βρωμιάς διευκολύνει
τον καθαρισμό των σχαρών. Επίσης διαθέτει μία εξελιγμένη
υποδοχή για κρέμασμα και μία λαβή με ανοξείδωτο λογότυπο
της Broil King® για σταθερό κράτημα. Συνοδεύεται από μία
ανταλλακτική κεφαλή.

ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Η Τεχνολογία του Υπέρυθρου Πλευρικού Καυστήρα της Broil King® σας δίνει την
δυνατότητα να μαγειρεύετε υπέροχα τρόφιμα γρήγορα και αποτελεσματικά.

ΒΟΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ
Οι χυμοί και τα υγρά των τροφών καταλήγουν σε
ένα αφαιρούμενο δίσκο για εύκολο καθαρισμό.

ΕΩΣ 1700 °F / 926 °C
Aκτινοβολούμενη θερμότητα από
το υπερθερμασμένο κεραμικό
πλακίδιο που παράγει ομοιόμορφο
και έντονο τσιγάρισμα για εκπληκτικά
αποτελέσματα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Αυτή η premium σχάρα σχηματίζει
εξαιρετικά σημάδια ψησίματος. Είναι
επίσης ανθεκτική στη σκουριά και
καθαρίζεται εύκολα.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΧΑΡΑ ΕΠΑΝΩ
ΓΙΑ ΤΣΙΓΑΡΙΣΜΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΧΑΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

18673- ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
O υπέρυθρος πλευρικός καυστήρας της Broil King® σας δίνει την δυνατότητα
να μαγειρεύετε υπέροχα πιάτα γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο σχεδιασμός
του εστιάζει τη φλόγα του αερίου στο κεραμικό πλακίδιο που αποτελείται
από χιλιάδες μικρές τρύπες. Αυτό μετατρέπει τη θερμότητα της φλόγας σε
υπέρυθρη ενέργεια. Οι τροφές και οι χυμοί που πέφτουν από το φαγητό
μαζεύονται σε ένα αφαιρούμενο δίσκο για εύκολο καθαρισμό.
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ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΣΑΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
63290 • ΠΛΑΚΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΣΦΕΝΔΑΜΟ

63280 • ΠΛΑΚΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΚΕΔΡΟ

Πλάκα ξύλου διάστασης 18 x 38 x 1 εκ - 2 πλάκες ανά
συσκευασία. 100% φυσικός σφένδαμος Καναδά.

Πλάκα ξύλου διάστασης 18 x 38 x 1 εκ - 2 πλάκες ανά
συσκευασία. 100% φυσικός κόκκινος κέδρος Καναδά.

ΡΟΚΑΝΙΔΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥ

60190

Προσθέστε τη γεύση του καπνιστού ξύλου στο
φαγητό σας. Δοκιμάστε το με βοδινό, χοιρινό,
πουλερικά ακόμη και ψάρι. Αυτά τα αρωματικά
ροκανίδια διατίθονται σε διάφορες γεύσεις.

Σχεδιασμένο να
τοποθετείται πάνω από την
αντιφλογιστική σχάρα.

|

PREMIUM ΚΟΥΤΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Ενσωματωμένος μηχανισμός
ρύθμισης αέρα.

Χρησιμοποιούνται μέσα στο κουτί καπνίσματος σε
ψησταριές υγραερίου ή κατευθείαν στα αναμμένα
κάρβουνα στις ψησταριές κάρβουνου.

Ανθεκτικό ανοξείδωτο καπάκι.

63200

ΡΟΚΑΝΙΔΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ

63230

ΡΟΚΑΝΙΔΙ ΜΗΛΙΑΣ

63220

ΡΟΚΑΝΙΔΙ ΚΑΡΥΔΙΑΣ

50/50 Δοχείο για χυμούς
και ξυλάκια καπνίσματος.

Διατηρεί τα υγρά για πρόσθετη
υγρασία και γεύση.

ΚΟΥΤΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ		
Το εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτο κουτί καπνίσματος
της Broil King® είναι σχεδιασμένο για να
τοποθετείται επάνω από το σύστημα Flav-RWave™ ή και κατευθείαν επάνω στην ψησταριά.
Χωρισμένο σε δύο μέρη για να διπλασιάζεται
η αποτελεσματικότητα του καπνίσματος και
ένα εξελιγμένο καπάκι με δίοδο αέρα και λαβή.
Κρατάει επίσης και τα υγρά για πρόσθετη γεύση.
Συνδυάστε ροκανίδια με διάφορους χυμούς για
να πετύχετε τον τέλειο συνδυασμό γεύσεων.
TCF5505 • KEG® ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ
Ένα μείγμα σκληρού άν θρακα, που
κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από
κομμάτια ολόκληρου ξύλο υ κα ι
όχι από πλάκες ξύλου όπως τα πιο
πολλά ξυλοκάρβουνα. Ο άνθρακας της
Broil King Keg® είναι ένας βέλτισ τος
συνδυασμός μεγέθους 2.55 εκ. έως
7.60 εκ. που καίγεται για περισσότερο
χρόνο και παράγει πολύ λίγη σ τάχ τη.

34 •

Μεγάλες λαβές ανοξείδωτου χάλυβα.

EΜΠΛΟΥΤΊΖΕΙ ΤΑ ΤΡΌΦΙΜΑ ΓΙΑ ΜΕΓΆΛΗ ΚΑΠΝΙΣΤΉ ΓΕΎΣΗ.
ΤΥΠΟΣ

ΓΕΥΣΗ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΡΕΑΣ

Μesquite

Έντονη,πικάντικη,καπνιστή

Μοσχάρι, χοιρινό

Λευκή καρυδιά

Έντονη και καπνιστή

Μοσχάρι, αρνί, χοιρινό

Whiskey

Πικάντικη και καπνιστή

Χοιρινό, μοσχάρι, πουλερικά

Σφένδαμνος

Γλυκιά και καπνιστή

Χοιρινό και πουλερικά

Κάρυ

Πλούσια και γεμάτη

Χοιρινό, πουλερικά, αρνί

Κερασιά

Γλυκιά και καπνιστή

Χοιρινό , πουλερικά

Μηλιά

Γλυκιά και καπνιστή

Χοιρινό, πουλερικά, θαλασσινά, τυριά

Σημύδα

Μαλακιά και καπνιστή

Αρνί και χοιρινό

Κέδρος	Εντονη, πικάντικη

Θαλασσινά και τυριά

Ανακαλύψτε περισσότερα στον οδηγό ψησίματος στο www.broilking.gr

Sear More.

WOK ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Φτιαγμένο για να εφαρμόζει τέλεια.

ΥΛΙΚΟ

Μαντέμι ανώτερης ποιότητας με επισμάλτωση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τοποθετείται κοντά στον καυστήρα για σωτάρισμα
σε υψηλή θερμοκρασία

ITEM

MODELS

69618

IMPERIAL™ / REGAL™

69617

BARON™ / SOVEREIGN™

Πλάκα ψησίματος
BROIL KING®
Από μαντέμι βαρέως τύπου έχει σχεδιαστεί για να
χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές της. Η μία επιφάνεια
είναι επίπεδη και είναι ιδανική για μπιφτέκια αυγά, λαχανικά,
μπέικον, ενώ η άλλη διαθέτει ραβδώσεις και είναι κατάλληλη
για ψήσιμο κρεάτων, ψαριών κτλ.
11242
BARON™ 440 / 490

11221

11223

•
•

IMPERIAL™ XL / 590
SIGNET™ 320 / 390

11237

•

REGAL™ 590
BARON™ 590 / 520

11239

•
•

MONARCH™ 320 / 340 / 390

•

ROYAL™ 320 / 340

•

GEM™ 320 / 340

•

PORTA-CHEF 320™

•
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ BBQ ΣΑΣ!
KΑΛΥΜΜΑΤΑ
PREMIUM
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΕ ΑΨΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η σειρά Premium είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό και αδιάβροχο
PVC με πυκνό μάλλινο, πολυεστερικό εσωτερικό 900D. Διαθέτουν
πλέγμα για εξαερισμό προκειμενου να εξασφαλίζεται η ροή του αέρα
και να μην συγκεντρώνεται υγρασία. Διαθέτουν κλείσιμο με βέλκρο
για τέλεια εφαρμογή. Η μπλέ ραφή δίνει στύλ στις ήδη ενισχυμένες
ραφές του καλύμματος. Τέλος οι ενσωματωμένες λαστιχένιες λαβές
εξασφαλίζουν τον εύκολο χειρισμό του καλύμματος. Ανθεκτικά
καλύμματα, για άριστης ποιότητας μπάρμπεκιου!
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ

68490

IMPERIAL™ XLS

68492

IMPERIAL™ 590

68492

REGAL™ 590

68488

BARON™ 590, 520

68487

BARON™ 490, 440

68487

SIGNET™ 390, 320

68470

MONARCH™ / ROYAL™ / GEM™

Ενσωματωμένες μεγάλες
λαστιχένιες λαβές.

Εξαερισμό για να
αυξημένη ροή του αέρα

ανθεκτικό και αδιάβροχο PVC με πυκνό
μάλλινο, πολυεστερικό εσωτερικό 900D
και ενισχυμένες ραφές.

SELECT
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΕ ΑΨΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η σειρά Select είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό και αδιάβροχο
PVC εξωτερικό περίβλημα με πολυεστερική επένδυση 500 x 300D.
Διαθέτουν κλείσιμο με βέλκρο, πολυεστερικές λαβές και το λογότυπο
της Broil King® τυπωμένο μπροστά.
ΜΟΝΤΕΛΟ

Κλείσιμο με βέλκρο στις άκριες
για άψογη εφαρμογή με ανοικτά ή
κλειστά πλευρικά ράφια.

Πολυεστερικές λαβές

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ

67488

BARON™ 590

67487

BARON™ 490, 440

67487

SIGNET™ 390, 320

67470

MONARCH™ / ROYAL™ / GEM™

67420

GEM™ (με κλειστά πλαϊνά ράφια)

67420

PORTA-CHEF™ 320, 120

67240

SMOKE™ VERTICAL GAS, CHARCOAL

Αδιάβροχο PVC

KAΛΥΜΜΑΤΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
Κάντε την ψησταριά σας να δείχνει πάντα υπέροχη με τα ανθεκτικά
καλύμματα, άριστης ποιότητας μπάρμπεκιου! Τα Premium καλύμματα,
κατασκευασμένα από ανθεκτικό και αδιάβροχο PVC με πυκνό μάλλινο,
πολυεστερικό εσωτερικό 900D, διαθέτουν μαγνήτες στο κάτω μέρος
τους για να ασφαλίζουν καλά την τοποθέτηση. Τέλος οι ενσωματωμένες
λαστιχένιες λαβές εξασφαλίζουν τον εύκολο χειρισμό του καλύμματος.
ΜΟΝΤΕΛΟ
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ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ

68592

BROIL KING® IMPERIAL™ 590

68591

BROIL KING® IMPERIAL™ 490

68591

BROIL KING® REGAL™ 420

Αδιάβροχο PVC

ΤΟ ΝΕΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΑΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

ΑΠΛΩΣ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΣΑΣ.
Όλοι έχουμε αγαπημένα εστιατόρια όπου πηγαίνουμε με φίλους και συγγενείς. Είναι μέρη που
ξέρουμε ότι το φαγητό είναι πάντα καλό με όμορφη ατμόσφαιρα. Η έξοδος για φαγητό είναι μια
διασκέδαση που μπορεί να κοστίσει αρκετά ειδικά σε μεγάλες οικογένειες. Σκεφτείτε λοιπόν οτι
μπορείτε να έχετε τα ίδια αποτελέσματα με μία ψησταριά Broil King® με άριστη ποιότητα φαγητού,
εξοικονομώντας και χρήματα!
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ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΠΊΤΣΑ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟΥ, ΤΣΊΛΙ &
ΚΌΛΙΑΝΔΡΟ

Κεραμικη Πλακα
Για Πιτσα
Broil King® # 69816

Μια υπέροχη συνταγή για να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
3 κ.σ ελαιόλαδο

1 κρούστα πίτσας (του εμπορίου ή φταγμένη από εσάς)

400 γρ. στήθος κοτόπουλου χωρίς κόκκαλο

1 κ.σ λάδι τσίλι

1 σκελίδα κρεμμύδι ψιλοκομμένο

150 γρ. τριμμένο τυρί mozzarella

1 πιπεριά τσίλι κόκκινη χωρίς σπόρια και κομμένη σε λωρίδες

Αλάτι και πιπέρι

1 κόκκινη πιπεριά κομμένη σε λεπτές λωρίδες

Οτιδήποτε άλλο εάν επιθυμείτε

H πλάκα πίτσας της Broil King® αποτελείται
από μια ανοξείδωτη βάση με μεγάλες (10 χιλ.)
ανοξείδωτες λαβές και μία κεραμική πλάκα
πίτσας διαμέτρου 33 εκ ιδιαίτερα ανθεκτική
στις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας. Στη
συσκευασία περιλαμβάνεται και μια ξύλινη
σπάτουλα για την πίτσα.

100 γρ. ψιλοκομμένα μανιτάρια
3 κ.σ κομμένο κόλιανδρο
ΟΔΗΓΙΕΣ
Αλείψτε τα στήθη κοτόπουλου με ελαιόλαδο και προσθέστε αλάτι, πιπέρι και τσίλι. Βάλτε τα στο γκρίλ σε medium ρύθμιση και γυρίστε
μόνο μία φορά όταν τα στήθη έχουν ψηθεί καλά. Χρησιμοποιήστε την άμεση μέθοδο. Ψιλοκόψτε σε μικρά κομμάτια.
Βάλετε ολόκληρες κόκκινες πιπεριές στο γκριλ για να ψηθούν, όχι όμως τελείως. Αφήστε τις να κρυώσουν και μετά ψιλοκόψτε τις
πιπεριές, τα κρεμμύδια και τα μανιτάρια όπως και οτιδήποτε άλλο έχετε προσθέσει. Αλείψτε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο, προσθέστε
κόκκινο τσίλι, κολίανδρο, αλατοπίπερο. Βγάλτε το λάδι που περισσεύει, καλύψτε και αφήστε τα στην άκρη.
Αλείψτε την κρούστα πίτσας με λάδι τσίλι. Τοποθετήστε το ψιλοκομμένο κοτόπουλο ομοιόμορφα και μετά σκορπίστε επάνω τους τα
λαχανικά και τέλος το τριμμένο τυρί mozzarella.
Δείτε τις οδηγίες για την χρήση της πέτρας γκριλ.
Ψήστε την πίτσα σε προθερμασμένο γκρίλ για 5-10 λεπτά η μέχρι η βάση να γίνει τραγανιστή και μέχρι το τυρί να αρχίσει να
κάνει φουσκάλες.
Η πίτσα σας είναι έτοιμη! Κόψτε και σερβίρετε!

FAJITAS ΒΟΔΙΝΟΥ
Χρόνος προετοιμασίας : 15 λεπτά
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
350γρ. μοσχαρίσια μπριζόλα χωρίς κόκκαλο κομμένη σε λωρίδες.

4 tortillas από αλεύρι (20 εκατοστά)

¼ μεγάλο άσπρο κρεμμύδι , κομμένο σε λεπτές λωρίδες.

4 κουταλιά ξυνή κρέμα

½ μεσαία πράσινη πιπεριά, κομμένη σε λεπτές λωρίδες.

4 κουταλιά σάλτσα

½ μεσαία κόκκινη πιπεριά, κομμένη σε λεπτές λωρίδες.
2 φέτες φρέσκο λάϊμ

Ταψί Fajita
με λαβή,
Broil King® # 69470
Τηγάνι βαρέως τύπου για
ετοιμασία fajitas και άλλα
τηγανητά.

Καρύκευμα Fajita (ανακατεμένα σε ένα μικρό πιάτο):
1 κουταλιά σκόνη τσίλι

½ κουταλιά αλατισμένο σκόρδο

1 κουταλιά κίμινο

2 κουταλιές νερό

½ κουταλιά ρίγανη 		
Προετοιμασία και ψήσιμο
Προθερμάνετε την ψησταριά. Εν' τω μεταξύ σε μία πλαστική σακούλα που κλείνει, ανακατέψτε το κρέας, κρεμμύδι, πιπεριές, καρύκευμα
fajitas και ανακατέψτε τα σε ένα πιάτο ή μέσα στην σακούλα.
Τοποθετήστε το ταψί στο προθερμασμένο γκριλ . Όταν το ταψί ζεσταθεί, αλείψτε με λάδι και βάλτε στον πάτο το κρέας και τα λαχανικά,
κατανέμοντάς τα σε ίσες αποστάσεις. Ψήστε για 4-6 λεπτά μέχρι το κρέας να πάρει χρώμα και τα λαχανικά να μαλακώσουν . Απομακρύνετε
το ταψί με την λαβή και βάλτε το στην ξύλινη βάση για σερβίρισμα. Στύψτε φρέσκο λάϊμ Βάλτε με ένα κουτάλι το κρέας και τα λαχανικά
στο κέντρο κάθε μιας τορτίγια και καλύψτε κάθε τορτίγια με ξινή κρέμα, σάλτσα και ότι άλλα καρυκεύματα θέλετε και σερβίρετε!
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ΥΠΕΡΟΧΑ RIBS
Αυτή η συνταγή είναι ιδανική για νόστιμα καπνιστά
baby ribs σε περίπου 3 ώρες.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
4 ράφια baby ribs (αφαιρέστε τη μεμβράνη)

Μαντεμένια
Γάστρα

Για καλύτερα αποτέλεσματα χρησιμοποιείστε σε
συνδυασμό τη

ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ & ΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑΔΑ
1/2 μπαχαρικά της επιλογής σας
1 φλιτζάνι σάλτσα barbecue της επιλογής σας

Broil King® # 69615

Μαντεμένια Γάστρα της Broil King® #69615 και τη
Σχάρα για παϊδάκια με Βαση #62602

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
1 φλιτζάνι ξυλάκια καπνίσματος μήλου.
Πριν τη χρήση βυθίστε τα σε νερό για 30 λεπτά.

Η μαντεμένια γάστρα της
Broil King® πηγαίνει το
ψήσιμο των ribs ένα βήμα
παρακάτω!

ΟΔΗΓΙΕΣ
Ανάψτε το Broil King® σας και ρυθμίστε τις ρυθμίσεις για μια σταθερή θερμοκρασία 135 ° C (275 ° F). Βάλτε
τα εμποτισμένα ξυλάκια καπνίσματος μήλου στο Κουτί Καπνίσματος της Broil King® #60190 ή #60185.
Βεβαιωθείτε ότι η μεμβράνη έχει απομακρυνθεί από όλα τα ράφια. Προχωρήστε, ρίχνοντας γενναιόδωρα τα
μπαχαρικά της επιλογής σας σε όλα τα ράφια των ribs. Tοποθετήστε τα ribs κάθετα στην Σχάρα για παϊδάκια
με Βαση #62602 της Broil King® η οποία μπορεί να χωρέσει μέχρι και 7 ράφια των πλευρών κάθε φορά.
Αφαιρέστε τη σχάρα συντήρησης που υπάρχει για να χωρέσει η Μαντεμένια Γάστρα. Τοποθετήστε τη Σχάρα
για παϊδάκια απευθείας στις σχάρες και στη συνέχεια κλείστε το καπάκι.
Καπνίστε για 1 ώρα μην υπερβείτε τους 300 ° F (149 ° C) ούτε μην αφήσετε τη θερμοκρασία να πέσει κάτω
από τους 225 ° F (107 ° C).
Προθερμάνετε τη σχάρα αερίου στη θέση LOW (όλους τους καυστήρες). Προετοιμάστε τη μαντεμένια
γάστρα αλείφοντας την με λάδι εσωτερικά. Αυτό θα βοηθήσει τα ribs να μην κολλήσουν στα τοιχώματα της
γάστρας. Επίσης το λάδι βοηθάει και στον καθαρισμό της αργότερα.
Αφαιρέστε τη Σχάρα για παϊδάκια από το barbecue, μεταφέρετε τα ribs από τη σχάρα στη μαντεμένια
γάστρα. Η μαντεμένια γάστρα άνετα συγκρατεί 4 ράφια ribs κάθετα και μπορεί να χωρέσει έως και 6 ράφια
ribs ανάλογα με το πάχος και το ύψος. Κλείστε το καπάκι της μαντεμένιας γάστρας και τοποθετήστε την
πάνω στη σχάρα της ψησταριάς. Αφαιρέστε τη σχάρα συντήρησης που υπάρχει για να χωρέσει η Μαντεμένια
Γάστρα. Τοποθετήστε τη γάστρα απευθείας στις σχάρες και στη συνέχεια κλείστε το καπάκι.
Ψήνετε απευθείας σε LOW για 2 ώρες 375 ° F (190 ° C).
Αφαιρέστε τη μαντεμένια γάστρα από τη σχάρα, όταν αφαιρέσετε να έχετε επίγνωση του θερμού ατμού που
θα βγει ανοίγοντας την γάστρα. Το κρέας των baby ribs θα πρέπει τώρα εύκολα να βγαίνει από τα ράφια.
Εάν πρόκειται να τα σερβίρετε χωρίς σάλτσα τότε είναι έτοιμα. Εάν επιθυμείτε να τα σερβίρετε με σάλτσα
τότε τοποθετήστε τα ράφια απευθείας πάνω στις σχάρες στο LOW. Αλείψτε από τη μια πλευρά με σάλτσα της
αρέσκειας σας, κλείστε το καπάκι και αφήστε να ψηθούν μαζί με τη σάλτσα για 5 λεπτά.
Γυρίστε τα ribs και αλείψτε και από την άλλη πλευρά, αφήστε πάλι για 5 λεπτά. Αφαιρέστε τα ribs από την
ψησταριά και σερβίρετε με ψητά λαχανικά.

Ταψί ψησίματος

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΨΗΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Broil King® # 69819
Έχει μικρές τρύπες , ομαλή
επιφάνεια ψησίματος και
είναι όλο ανοξείδωτο.

Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
2 Μεσαίες κόκκινες γλυκές πιπεριές

1/2 κουταλάκι πιπέρι		

3 γλυκοπατάτες (κομμένες σε κύβους)

2 κουταλιές ξύδι βαλσάμικο

1 Μεσαίο κόκκινο κρεμμύδι 		

2 κουταλιές τριμμένο δενδρολίβανο

3 κουταλιές ελαιόλαδο

1 μικρή κολοκύθα ξεφλουδισμένη, σε κύβους

1 κουταλάκι θυμάρι		

1 μεσαίου μεγέθους πατάτα, ξεφλουδισμένη, σε κύβους.

1 κουταλάκι αλάτι
Προετοιμασία και ψήσιμο
Προθερμάνετε την ψησταριά σε μεσαία θερμοκρασία (MEDIUM). Σε ένα μεγάλο μπωλ, ανακατέψτε τις
κόκκινες πιπεριές (κομμένες σε κομμάτια 1,5 – 2 πόντων) , τις πατάτες, την κολοκύθα, τις γλυκοπατάτες
και το κρεμμύδι. Σε ένα μικρό μπωλ ανακατέψτε το ξύδι, λάδι και καρυκεύματα , περιχύστε το μίγμα στα
λαχανικά και ανακατέψτε τα καλά. Τοποθετήστε τα στο ταψί, κλείστε το καπάκι της ψησταριάς σας και
ψήστε για 30-40 λεπτά , ή μέχρι να μαλακώσουν ανακατεύοντας κάθε τόσο.
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ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
EIΣAΓΩΓEΣ - EMΠOPIA OIKIAKΩN ΣYΣKEYΩN YΓPAEPIOY
EKΘEΣH - ΛOΓIΣTHPIO - AΠOΘHKH
Σισμανογλείου 8, 15235, Βριλήσσια, AΘHNA
210 80 41 760 / 210 80 41 993
info@generalgas.gr
www.generalgas.gr / www.broilking.gr

Youtube
GeneralGasBBQ
Instagram
broilkinggr

Twitter
broilkingbbq_gr
facebook
broilkingbbqgreece

991741

Ελάτε στη παρέα μας
και ανακαλύψτε ένα νέο
κόσμο ψησίματος

Λόγω συνεχών βελτιώσεων, όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι Broil King® and Porta-Chef® είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας Onward Multi-Corp Inc. Εκτύπωση στον Καναδά.

