Multifunkční zařízení
Udírna, gril, lávový kámen, gulášový kotlík
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Multifunkční zařízení, ocelové provedení
 Multifunkční zařízení - Udírna, Gril, Lávový kámen, Gulášový kotlík
Základem tohoto setu je topeniště, na které lze umístit jednotlivé
komponenty jako je síto na grilování, lávový kámen, udírna nebo
gulášový kotlík s nástavcem. V tomto novém výrobku můžete topit
dřevem, dřevěným uhlím nebo plynovým hořákem, který rovněž
dodáváme. Multifunkční zařízení u nás můžete zakoupit jako celý
set, případně lze vyčlenit jen udírnu. Jako materiál na udírny je
používán ocelový plech (2 mm) se speciální povrchovou úpravou, na
kotlíky je používána potravinářská měď (1,5 mm) nebo levnější
varianta ocelový plech smaltovaný (2 mm).
Váha celé sestavy je 100 kg.

 Udírny

 Lávový kámen
Na ocelové topeniště můžeme
posadit lávový kámen na grilování. Grilování na tomto kameni je
zdravé a rychlé, vhodné zejména
na steaky (nedochází k přímému
kontaktu masa s ohněm
a kouřem, čímž markantně
snižujete
možnost
zasažení
masa karcinogeny – grilujete
zdravě). Teplota na celém
kameni je stejně vysoká, tudíž
dochází k rovnoměrnému propečení. Kámen je 3 cm silný
o průměru 40 cm. Výška topeniště 40 cm.

Základem je topeniště, na
kterém je posazena udírna se
třemi síty nebo otočným kolotočem. Pohodlné otáčení kolotoče
Vám umožní vybrat si tu nejvyuzenější dobrotu. V horní části
udírny jsou tyčky, na které lze
zavěsit háčky pro uchycení masa
nebo klobás. Ve spodní části
udírny je umístěna odkapávací
miska na mastnoty. Regulace
teploty se ovládá klapkou.
V udírně můžeme taktéž sušit
ovoce na sítech. Topit lze dřívím
nebo plynovým hořákem s regulací, který rovněž dodáváme.
Výkon plynového hořáku je 7 KW.
Průměr udírny je 48 cm a celková výška 150 cm. Váha 60 kg.

 Síto na grilování

 Gulášový kotlík s nástavcem

Ocelové topeniště, na které
můžeme vložit nerezové grilovací síto. Grilujeme tedy na
přímém ohni (můžeme také na
plynovém hořáku nebo dřívím dřevěným uhlím).

posazený na topeništi. Objem
kotlíku je 14 litrů. Kotlík
můžeme vyrobit měděný nebo
v levnější variantě smaltovaný.
Topení se reguluje přisávací
klapkou a klapkou v komínku.
Kotlík je včetně měděné (smaltované) poklice.
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Multifunkční zařízení, nerezové provedení
 Multifunkční zařízení - Udírna, Gril, Lávový kámen, Gulášový kotlík
Základem tohoto setu je topeniště, na které lze umístit jednotlivé
komponenty jako je síto na grilování, lávový kámen, udírna nebo
gulášový kotlík s nástavcem. V tomto novém výrobku můžete topit
dřevem, dřevěným uhlím nebo plynovým hořákem, který rovněž
dodáváme. Multifunkční zařízení u nás můžete zakoupit jako celý
set, případně lze vyčlenit jen udírnu. Jako materiál na udírny je
používán nerezový plech, na kotlíky je používána potravinářská měď
(1,5 mm) nebo levnější varianta ocelový plech smaltovaný (2 mm).
Váha celé sestavy je 100 kg.

 Udírny

 Lávový kámen
Na nerezové topeniště můžeme
posadit lávový kámen na grilování. Grilování na tomto kameni je
zdravé a rychlé, vhodné zejména
na steaky (nedochází k přímému
kontaktu masa s ohněm a
kouřem, čímž markantně snižujete možnost zasažení masa karcinogeny – grilujete zdravě). Teplota na celém kameni je stejně
vysoká, tudíž dochází k rovnoměrnému propečení. Kámen je
3 cm silný o průměru 40 cm.
Výška topeniště 40 cm.

Základem je topeniště, na
kterém je posazena udírna se
třemi síty nebo otočným kolotočem. Pohodlné otáčení kolotoče
Vám umožní vybrat si tu nejvyuzenější dobrotu. V horní části
udírny jsou tyčky, na které lze
zavěsit háčky pro uchycení masa
nebo klobás. Ve spodní části
udírny je umístěna odkapávací
miska na mastnoty. Regulace
teploty se ovládá klapkou.
V udírně můžeme taktéž sušit
ovoce na sítech. Topit lze dřívím
nebo plynovým hořákem s regulací, který rovněž dodáváme.
Výkon plynového hořáku je 7 KW.
Průměr udírny je 48 cm a celková výška 150 cm. Váha 60 kg.

 Síto na grilování

 Gulášový kotlík s nástavcem

Nerezové topeniště, na které
můžeme vložit nerezové grilovací síto. Grilujeme tedy na
přímém ohni (můžeme také na
plynovém hořáku nebo dřívím dřevěným uhlím).

posazený na topeništi. Objem
kotlíku je 14 litrů. Kotlík
můžeme vyrobit měděný nebo
v levnější variantě smaltovaný.
Topení se reguluje přisávací
klapkou a klapkou v komínku.
Kotlík je včetně měděné (smaltované) poklice.
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Zabíjačkové kotle a gulášové kotlíky
 Zabíjačkové kotle výklopné
vyrábíme ve variantách 60, 90 a 130 litrů. Vnitřní
část kotle je vždy nerezová. Na topeniště používáme ocelový plech s nástřikem hliníkové barvy nebo
nerezový plech.

 Gulášové kotlíky na trojnožce

 Gulášové kotlíky v topeništi

smaltované nebo měděné o objemech 10, 14
a 22 litrů.

Tyto kotlíky můžeme místo zavěšení na trojnožku
vložit do ocelového topeniště, ve kterém lze topit jak
dřevem tak plynovým hořákem.
Smaltované i měděné kotlíky vyrábíme v objemech
10, 14, a 22 litrů.

Kontakty
Kovoděl Janča s.r.o.
Kučerovo náměstí 2032,
Uherský Brod 688 01, Czech Republic
Josef Janča: +420 603 179 315
tel.:
Bronislav Janča: +420 603 112 330
Petr Janča: +420 603 287 285

 Smaltované kotle na vytahování

tel./fax: +420 572 632 206
e-mail: info@kovodel.cz

jsou námi nabízenou levnější variantou. Vyrábíme v
objemech 60, 85 a 100 litrů.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny výrobků bez předchozího upozornění s tím, že změny souvisí se snahou výrobce o neustálý vývoj a zlepšování svých výrobků.
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