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4 Series: 4 hořáky a grilovací plocha 3 500 cm2 

3 Series: 3 hořáky a grilovací plocha 2 800 cm2 
2 Series: 2 hořáky a grilovací plocha 2 100 cm2 
1 Series: 1 hořák a grilovací plocha 1 050 cm2 

L – základní vybavení 
LX – vylepšené materiály
EX – nejvyšší výbava
S – obsahuje boční vařič

RBS® – technologie Radiant-Burner-System® 
Classic – ocelový servírovací stolek 
Woody – dřevěný servírovací stolek 
CV – kompatibilní s ventilovými kartušemi

V našich grilech Campingaz® se snadno vyznáte. Číslice u řad Series označuje počet hořáků, kterými gril disponuje. Přenosné grily Com-
pact a Party Grill® jsou díky své velikosti skladnější a jsou tedy vhodné i na cesty. Doplňující písmenné označení vyjadřuje vybavenost grilu. 
Nová řada grilů Xpert je pro méně náročné zákazníky.

K připojení plynové lahve je nutné použít připojovací sadu s regulátorem tlaku 30 mBar. Doporučujeme zakoupit originální připojovací sadu  
Campingaz®, která se prodává samostatně.

Popularita plynových 
grilů stoupá a je 
jasné proč! Obstarávat plynový 
gril je jednoznačně pohodlnější, rychlejší 
a bezpečnější. Už nemusíte čekat na víkend, 
abyste s veškerými přípravami grilovali na uhlí 
půl dne. Na plynu připravíte snadno a rychle 
večeři i během týdne, nebo vymyslíte něco 
pro neočekávané návštěvy. V neposlední řadě 
ušetříte za palivo.

Rady jak 
postupovat  
při nákupu. Zvážit musíte 
hned několik parametrů. V první řadě 
si rozmyslete, kolik peněz chcete 
do grilu investovat, jak často ho budete 
využívat a pro kolik osob? Postavíte 
gril na zahradu, na balkon, nebo ho 
budete často převážet? Nezapomeňte 
také na bezpečnost a údržbu. Vybrat 
si správný gril je opravdu oříšek, ale 
s námi se nemáte čeho bát.

Co bude nového? Campingaz® 
jde stále kupředu, a i v roce 2017 se můžete těšit 
na zajímavé novinky. Pro náročnější zákazníky 
vstupujeme do vyšší kategorie s grily Master, které 
se pyšní zbrusu novým designem a také mnoha 
vylepšeními. I méně nároční zákazníci si u nás přijdou 
na své. Osvěžili jsme základní sortiment a z řady 
Expert vytvořili mladistvější Xpert, kterou představíme 
v novém svěžím provedení se snadným ovládáním.

2 Series Classic EXS Vario 2 Series Classic LX Vario 2 Series Classic L Xpert 200 LW Xpert 100 L
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VKUSNÝ, VÝKONNÝ & VYCHYTANÝ
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Culinary Modular rošt

Pizza kámen
Paella pánev

Pečící stojan na drůbež

Pánev Wok

Campingaz® Culinary Modular Systém. Zde se fantazii meze nekladou!

SBS – Searing Boost Station

Campingaz InstaClean® System

Umocněte možnosti svého grilu 
a staňte se opravdovými grilovacími 
mistry! Jednoduše vyjměte prostřední 
oválnou část litinového roštu a vyměňte 
ji za požadované příslušenství z řady 
Culinary Modular. Proč si neupéct 
vynikající italskou pizzu na Pizza kameni 
nebo si nedopřát španělskou delikatesu, 
paellu? Pokud dáváte přednost asijské 
kuchyni, zajisté si oblíbíte pánev Wok. 
Možná chcete jen vyměnit standardní 
plechový rošt za kvalitnější litinový 
a připravit si šťavnatý steak. Je libo 
grilované kuře? Není problém! Díky 
pečícímu stojanu na drůbež si ho 
můžete připravit kdykoliv. Jednotlivá 
příslušenství se prodávají samostatně.

Quick Start Technologie a Air Flow systém + tepelné zóny

QST – Zapomeňte na zdlouhavé rozžhavení dřevěného uhlí a špinavé ruce. Unikátní konstrukce grilů řady Bonesco®, využívající rychlého rozpálení 
dřevěného uhlí za pomoci plynové kartuše a piezo zapalování, umožňuje zkrácení doby rozžhavení dřevěného uhlí až na neuvěřitelných 10 minut.

Air Flow – Regulaci přívodu vzduchu zajišťuje páčka umístěná na podstavci grilu a klapka na víku. Postupným prouděním vzduchu vzniká 
komínový efekt, který urychluje fázi předehřevu průběžným rozdmýcháváním dřevěného uhlí. Regulace přívodu vzduchu je důležitá pro následné 
ovlivnění teploty grilování a lepší výkon grilu.

Rychlé, snadné a bez nečistot! 
Čištění vašeho grilu ještě nikdy 
nebylo snazší. Již nemusíte trávit 
čas zdlouhavým umýváním vašeho 
grilu. Díky patentovanému systému 
Campingaz InstaClean® System si 
užijete více času s rodinou a přáteli. 
Systém vám umožňuje vyjmout 
všechny omyvatelné části grilovací 
vany za méně než 60 sekund. 
Snadno je pak naskládáte do myčky.

Campingaz® Searing Boost Station (S.B.S) přináší extra výkon pro maximální ožehnutí steaků/
masa stejně tak, jako v pořádném steakhousu. Nemusíte se tak bát, že při čekání na pořádné 
ogrilování s typickými pruhy od grilovací mřížky maso přetáhnete. Při nejvyšším výkonu SBS 
hořáku společně s dalšími hořáky grilu bude litinový rošt rozpálen za kratší dobu a na vyšší 
teplotou. Při následném položení masa na stranu rozpáleného litinového roštu nad SBS 
hořákem bude maso ožehlé s typickými pruhy doslova během několika vteřin a to je při 
přípravě steaků to nejdůležitější.

Trubkové nerezové hořáky

Jsou vyrobeny z kvalitních nerezových materiálů, dlouhodobě a bezproblémově vám zajistí 
spokojené grilování. Tyto hořáky účinně rozvádí teplo po celé grilovací ploše. Vděčí za to 
profesionálnímu zpracování hořáků do tvaru V a rozptylovačům tepla, které zároveň slouží 
jako jejich ochrana před nečistotami. Plamen se snadno přizpůsobí i potřebám nepřímého 
grilování, a to díky samostatnému ovládání každého hořáku.

Postranní vařič

Zdá se vám, že je to u grilu zbytečné? Naopak! Překvapte rodinu snídaní na zahradě! 
Udělejte snadno vajíčka na pánvičce a párečky na grilu! Díky této vychytávce nebudete muset 
odbíhat do kuchyně a přímo na grilu si snadno připravíte i omáčky ke steakům, přílohy 
a vlastně cokoliv co děláte běžně na svém sporáku.

Prodloužená záruka

Záruka 5 let na trubkové nerezové hořáky a také tak na hořáky RBS®.

Even Temp® pro lepší distribuci tepla

Pro ten nejlepší výsledek grilování je také důležitá perfektní distribuce tepla. Všechny grily Campingaz® 
s trubkovými i RBS® hořáky zajistí rovnoměrnou a stálou teplotu 250 °C na 90 % grilovací plochy.

> 250°

300-400

200-300

100-200

Vnější zóna: zelenina, ryby

Vnitřní zóna: 
velké šťavnaté steaky

Radiant Burner Systém® neboli RBS®

Jedná se o unikátní technologii keramických hořáků na bocích grilovací vany. Dokáží ještě 
lépe rozvést rovnoměrnou teplotu po celé grilovací ploše. Díky tomu, že jsou umístěny 
na bocích grilovací vany se nemusíte obávat nechtěného vzplanutí odkapávajících tuků či 
šťáv a rychle hledat něco na polévání, jak tomu bylo zvykem dříve. Díky tomu se grilování 
stává zdravějším. Kdo tenhle systém jednou vyzkouší, už nikdy nebude chtít jiný!
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MASTER SERIES. VKUSNÝ, VÝKONNÝ & VYCHYTANÝ Dopřejte si luxus 
a vstupte do nové dimenze. Nová řada prémiových grilů Campingaz® vás dostane. Pyšní se unikátním designem, který neohromí jen vás, ale 
všechny, co pozvete na grilování. Nová řada nabízí vylepšené materiály a technologie v podobě dvojité nerezové oceli, vylepšeného InstaClean® 
systému, bočních stolků s nosností až 50kg, osvětlených ovládacích knoflíků, které zároveň slouží i jako zapalování jednotlivých hořáků a mnoho 
dalších věcí. Culinary Modular rošt v základním vybavení samozřejmě nemůže chybět. Nejlepší model z této řady disponuje technologií Searing 
Boost Station (SBS), která z vás udělá opravdového mistra na steaky a nejen to. A pozor! Do těchto grilů se bez problémů vejde i velká 10 kg PB 
lahev což je v našich končinách opravdu výjimkou.

Vylepšený InstaClean® System 
umožňuje snazší čištění.

Robustní 
pohyblivá 
kolečka 
s brzdami.

Boční stolky 
s nosností až 
50 kg.

Další vlastnosti: InstaStart® 
zapalování s osvětlenými ovládacími 
knoflíky, 5 letá záruka na víko z dvojité 
nerezové oceli, nerezových hořáků 
včetně jejich krytů a také na litinové 
rošty. POZOR v prostoru za dvířky 
z dvojité nerezové oceli umístit i 10kg 
PB lahev!

Nový velký 
teploměr ve víku 
je vždy nadohled.

Víko z dvojité nerezové oceli nejen 
výborně vypadá, ale také umocňuje 
vlastnosti grilu.Výkonné trubkové hořáky z nerezové 

oceli pro rovnoměrnou distribuci tepla 
po celé plože grilovací plochy.

Campingaz® Searing Boost Station 
(S.B.S) přináší extra výkon pro 
maximální ožehnutí steaků/masa 
stejně jako v pořádném steakhousu.

Master 4 Series Classic SBS
grilovací plocha 3 500 cm2

Master 4 Series Classic SBS Master 4 Series Woody
2000030707 2000030700

3 500 cm2 3 500 cm2

29 999 Kč / 1 129,0 € 25 999 Kč / 999,0 €

Master 3 Series Classic Master 3 Series Woody
2000030696 2000030692

2 800 cm2 2 800 cm2

24 999 Kč / 949,0 € 23 999 Kč / 899,0 €

Vyklápěcí rošt.
www.i-domacipotreby.cz

www.give.cz
www.grilykrby.cz/campingaz

www.tygrily.cz
www.kbsport.cz
www.hagas.cz

www.svetgrilu.cz
www.grily.cz

www.grilguru.cz
www.plynovygril.sk

Hovězí steak s houbovou omáčkou/5 porcí

Na steak: 5x vyzrálý hovězí rib eye steak 
po 300 g, sůl, čerstvě umletý černý pepř, 
1 lžička cukru, 100 g másla, 2-3 lžíce rostlin-
ného oleje, kousek špeku na potření grilu.

Postup: Ze všeho nejdřív vyndejte maso z led-
nice, udělejte to minimálně hodinu před gri-
lováním, ale klidně i o několik hodin dřív. Díky 
tomu maso nebude mít teplotní šok. Gril roz-
palte na plné pecky, aspoň na 250 °C. Steak 
z obou stran mírně osolte, opepřete a posypte 
cukrem, ten na povrchu hezky zkarameli-
zuje. Poté steaky potřete olejem a šoupněte 
na rošt. Grilujte podle potřeby, asi 3-4 minuty 
z každé strany, pro střední propečení. Poté 
steaky dejte mimo oheň, klidně na teplý talíř, 
položte na ně plátek másla a zakryjte je alo-
balem, ať nevychladnou. Steaky takhle nechte 
pár minut odpočinout, díky tomu při krájení 
nepřijde o skvělou šťávu.

Na houbovou omáčku: Asi 400 g ideálně 
hnědých žampionů, 4 stroužky česneku, 40 g 
másla, 2 šalotky, 250 ml smetany ke šlehání 
33 %, hrst listové petržele, šťáva z 1/2 citronu.

Postup: Zatímco steak odpočívá, tak v pánvi 
na paellu nebo ve woku rozhřejte máslo, 
přihoďte hrubě nakrájený žampiony a restujte 
je asi 2 minuty. Přihoďte na nudličky nakráje-
nou šalotku a pokračujte další 2 minuty. Poté 
přihoďte plátky česneku a restujte poslední 
2 minuty. Osolte, opepřete a houby mírně 
zakápněte citronem. Nakonec do pánve 
přilijte smetanu a omáčku krátce povařte, 
dokud nezhoustne. Podle potřeby ji dochuťte 
a přihoďte nakrájenou petržel.

Na servírování: Hrubozrnná sůl Maldon, 
čerstvé pečivo (dle chuti).

Odpočinuté steaky dejte na talíř, mírně osolte 
a doplňte taky omáčku a kousek pečiva.

VKUSNÝ, VÝKONNÝ & VYCHYTANÝ

TIP Martina Škody
Pokud budete grilovat steak 5 minut, 
bude uvnitř krvavý, po 8 minutách bude 
medium a za nějakých 13 minut bude 
well done. Záleží na teplotě grilu a výš-
ce masa. Maso grilujte raději o něco 
kratší dobu. Když do steaku zatlačíte 
prstem a je měkký, bude uvnitř syrový. 
Pokud na povrchu jemně pruží, bude 
uvnitř medium a pokud je pevný, máte 
steak well done.
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4 Series RBS® EXS
grilovací plocha 3 500 cm2

3 & 4 Series RBS® Tohle jsou opravdové mašiny, vedle kterých se budete cítit jako u nově pořízeného automobilu. 
Unikátní technologie jako Culinary Modular a InstaClean®, robustní konstrukce, velká grilovací plocha a krásný design? To je přesně to, 
co bude dělat výjimečným i vás. Díky unikátním hořákům RBS® zapomenete na přepálené pokrmy nebo zdlouhavé grilování a užijete si 
více času s přáteli či rodinou!

4 Series RBS® EXS
2000015661

3 500 cm2

21 999 Kč / 829,9 €

4 Series RBS® LXS 3 Series RBS® L
2000015658 2000015654

3 500 cm2 2 800 cm2

18 999 Kč / 719,9 € 14 999 Kč / 566,0 €

Dva keramické hořáky s technologií 
RBS® umístěné po bocích vany 
zabraňují vzplanutí odkapávajících 
šťáv a přispívají tak ke zdravějšímu 
grilování. Kovový profil, který je 
součástí všech modelů s označením 
RBS®, podporuje dokonalé rozptylování 
tepla po celé grilovací ploše.

InstaClean® System umožňuje mytí 
grilovacích částí v myčce.

Vyklápěcí rošt 
pro nepřímé 
grilování či 
ohřívání.

Sklopný boční 
stolek uspoří 
prostor.

Další vlastnosti modelu EXS: okénko 
ve víku, nerezové víko, grilovací rošt a tál 
na postranní vařič, integrovaný boční va-
řič o příkonu 2,3 kW pro přípravu omáček 
a příloh, kovové pochromované madlo, 
svítící knoflíky pro grilování ve tmě, prak-
tické přihrádky, brzditelná otočná kola 
umožňují snadný transport a stabilitu. 
Doporučujeme připojit 5kg PB lahev.

Užitečný teploměr 
ve víku je vždy 
nadohled.

Elektronické zažehávání plamene.

Akční cena 2017

Hamburger s česnekovou omáčkou 
alioli a sýrem Danablu/6-8 porcí

Na maso: asi 1,2 kg předního hovězího (nej-
lepší je krk nebo podplečí, maso by mělo 
mít ideálně 30 procent tuku!), asi 1 lžíce 
soli, 1 lžička mletého černého pepře, 2 lžíce 
rostlinného oleje, 250 g sýra Danublu nebo 
čedaru, špetka cukru.

Postup: Maso rozkrájejte – libovější kusy 
semelte v mlýnku pouze jednou. Prorostlej-
ší část, která bude tvořená hlavně tukem, 
nechte mlýnkem projet klidně třikrát nebo 
čtyřikrát. Díky tomu bude burger šťavna-
tý, ale zároveň si udrží dobrou strukturu. 
Namleté maso přesuňte do misky, ochuťte 
solí, pepřem a špetkou cukru. Pořádně pro-
míchejte a nechte 20 minut odpočinout. Než 
se pustíte do přípravy placek, zkuste nejdřív 
upéct jeden malý kousek, ať otestujete, 
jestli je vše fajnově ochucené. Maso potřete 
olejem a gril rozehřejte naplno. Z masa 
vytvarujte 6 až 8 placek vysokých asi 2 cm 
(můžete si předtím navlhčit ruce, půjde vám 
to pak mnohem líp). Placky při vyšší teplotě 
opečte z obou stran na grilu, měla by stačit 
tak 3 minuty po každé straně. Každý kousek 
masa překryjte plátkem sýra, gril zaklopte 
a nechte maso tak 2 minuty dojít. Záleží, jak 
hodně růžový ho chcete uvnitř mít.

Na alioli: 5 lžic majonézy, 1 až 2 stroužky 
česneku, hrst listové petrželky, citronová 
šťáva (dle chuti), špetka soli. 

Postup: Česnek utřete se solí a misce smí-
chejte s majonézou, nakrájenou petrželkou 
a šťávou z citronu. Alioli nechte vychladit.

Na servírování: 6 až 8 velkých plátků slani-
ny, 6 až 8 bulek, 2 rajčata, hrst míchaných 
salátů, 6 až 8 lžic karamelizované cibulky 
(není nutné).

Postup: Plátky slaniny opečte dokřupava 
a ke konci je posaďte na placky se sýrem. 
Bulky rozkrojte a krátce prohřejte na grilu. 
Spodní část opečený bulky nakonec mírně 
potřete alioli, přidejte plátky rajčat, hrst 
salátu, maso se sýrem i slaninu. Horní 
částí bulky potřete karamelizovanou cibulí 
a hamburger zaklopte. Let’s go party!

Tyto keramické hořáky RBS,
které najdete pouze ve vybraných 
grilech Campingaz®, jsou umístěny 
na bocích grilovací vany a nikoli přímo 
pod grilovacím roštem. Díky tomu ne-
odkapávají šťávy a tuky přímo na hořáky 
a nemůže tedy dojít k jejich vzplanutí 
a nechtěnému spálení pokrmů.
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2 Series RBS® Jsme rádi, že jsme veškeré technologické vychytávky z vyšších řad 3 a 4 Series RBS® dokázali přenést 
i do menšího provedení grilů. Tyto modely jsou ideální pro rodinné grilování. I na těchto grilech s grilovací plochou 2100 cm2 uděláte pokrmy 
rychleji a zdravěji!

Dva keramické hořáky s technologií 
RBS® umístěné po bocích vany 
zabraňují vzplanutí odkapávajících 
šťáv a přispívají tak ke zdravějšímu 
grilování. Kovový profil, který je 
součástí všech modelů s označením 
RBS®, podporuje dokonalé rozptylování 
tepla po celé grilovací ploše.

InstaClean® System umožňuje mytí 
grilovacích částí v myčce.

Vyklápěcí rošt 
pro nepřímé 
grilování či 
ohřívání.

Sklopný boční 
stolek uspoří 
prostor.

Další vlastnosti modelu LXS: inte-
grovaný boční vařič o příkonu 2,3 kW pro 
přípravu omáček a příloh, přední dvířka 
pro snadný přístup k úložnému prostoru 
brzditelná otočná kola umožňují snadný 
transport a stabilitu. Doporučujeme při-
pojit 5kg PB lahev.

Užitečný teploměr 
ve víku je vždy 
nadohled.

Elektronické nebo piezo zažehávání 
plamene.

2 Series RBS® LXS
grilovací plocha 2 100 cm2

2 Series RBS® LXS
2000025147

2 100 cm2

13 499 Kč / 509,0 €

2 Series RBS® LX 2 Series RBS® L
2000025143 2000025138

2 100 cm2 2 100 cm2

11 999 Kč / 453,0 € 9 999 Kč / 378,0 €
Akční cena 2017Akční cena 2017

Akční cena 2017

Hruškový koláč s třešněmi a mandlemi 

Na koláč: Balení rozváleného listového 
těsta o 275 g, 2 až 3 hrušky, špetka mletého 
kardamomu, 1 velká lžíce cukru, 30 g lou-
paných plátků mandlí, 2 lžíce přepuštěného 
másla, hrst sušených višní nebo třešní, 1 li-
metka, polohrubá mouka na vyválení těsta, 
1 vajíčko, créme fraîche nebo zakysaná 
smetana (dle chuti).

Postup: Gril rozehřejte na 190 °C. Těsto 
vyválejte na tenký plát odpovídající tácu 
na pečení pizzy. Hrušky oloupejte, zbavte 
jádřinců, nakrájejte na tenčí plátky a zakáp-
něte limetkou. Cukru smíchejte s karda-
momem. Hrušky naskládejte na připravené 
těsto, přidejte třešně a plátky mandlí, koláč 
posypete cukrem a pokapejte trochu másla. 
Okraje těsta potřete rozšlehaným vajíčkem. 
Koláč položte do grilu na rozehřátý tác, gril 

zaklopte a koláč pečte, dokud okraje těsta 
nebudou hezky zbarvené a těsto upečené – 
tedy zhruba 20 minut. Poté koláč naporcu-
jte a podávejte se lžící créme fraîche nebo 
zakysané smetany.

Martinovy zkušenosti: 

Culinary Modular systém mě totáně odzbrojil! Baví mě vařit v outdooru, nejsem totiž vázaný 
prostředím kuchyně a můžu se daleko více odvázat. V dnešní době je výhoda, že na grilu 
už se dá udělat téměř cokoliv, takže vlastně funguje jako taková multifunkční kuchyně, ať 
už jsem kdekoliv. Když zrovna nerožním maso, můžu v pohodě vysadit část roštu a místo 
toho na gril šoupnout pánev, nebo třeba tác na pizzu – během chvíle tak z klasického grilu 
udělám sporák nebo troubu. Neřeším, jestli mám po ruce elektřinu, nebo sirky, a můžu se 
pustit do přípravy čehokoliv. Tohle mají v Campingazu opravdu vychytaný!

Campingaz® TIP: Zažehnutí grilu
Kvůli bezpečnosti a neočekávanému 
vzplanutí plynový gril vždy zapalujte 
s otevřeným víkem, abyste se ujistili, že 
hořáky hoří. Pak už víko můžete zaklo-
pit, počkat na ideální teplotu a klidně 
gril použít jako troubu a upéct v něm 
třeba i koláč!
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4 Series S těmito grily si můžete dovolit uspořádat i velkou BBQ akci. Bez problému na nich najednou obsloužíte až 16 osob. Po takové 
akci gril snadno vyčistíte díky InstaClean® systému. Při samotném grilování můžete hosty překvapit i netradičními pokrmy. Co takhle pizzu, 
paellu, celé kuře, nebo nějaký dezert? Není problém, a to díky Culinary Modular roštu a jednotlivému příslušenství.

4 výkonné nerezové hořáky účinně 
rozvádí teplo po celé grilovací ploše, 
díky profesionálnímu zpracování 
hořáku do tvaru V a také díky 
rozptylovačům tepla, které zároveň 
slouží jako ochrana hořáků před 
nečistotami. Plamen se snadno 
přizpůsobí i potřebám nepřímého 
grilování a to díky samostatnému 
ovládání každého 

InstaClean® System umožňuje mytí 
grilovacích částí v myčce.

Vyklápěcí rošt 
pro nepřímé 
grilování či 
ohřívání.

Sklopné boční 
stolky uspoří 
prostor.

Další vlastnosti modelu Classic LS 
Plus: integrovaný boční vařič o příkonu 
2,3 kW pro přípravu omáček a příloh, 
grilovací plocha rozdělena na rošt a tál, 
přední dvířka pro snadný přístup k úlož-
nému prostoru, brzditelná otočná kola 
umožňují snadný transport a stabilitu. 
Doporučujeme připojit 5kg PB lahev.

Užitečný teploměr 
ve víku je vždy 
nadohled.

Elektronické nebo piezo zažehávání 
plamene.

4 Series Classic LS Plus
grilovací plocha 3 500 cm2

4 Series Classic LS Plus
2000015644

3 500 cm2

13 499 Kč / 509,0 €

4 Series Woody LX
2000015645

3 500 cm2

12 999 Kč / 489,9 €

Bruschetta s grilovanou chobotnicí, 
marinovanou zeleninou  
a bylinkovým pestem

Na zeleninu: 1 menší lilek, 3 bílé papriky, 
5-6 stroužku česneku, 3 menší cibule, 5 lžic 
rostlinného oleje, hrst zelených oliv, velká 
hrst listové petržele, 2 plechovky loupaných 
rajčat po 400 g, sůl, bílý pepř.

Postup: Lilek nakrájejte na kostičky a za-
čněte smažit v pánvi na rozpáleném oleji. 
Jakmile se začne zbarvovat dohněda, přidej-
te očištěnou na kostky nakrájenou, papriku 
a plátky oloupané cibule a česneku. Restujte 
ješte zhruba 5 minut. Poté přihoďte rajčata. 
Duste při střední teplotě zhruba 10 minut. 
Ke konci ochutnejte a dle potřeby dochuťte 
solí a pepřem. Zeleninu nechte vychladnout 
a marinujte alespoň hodinu.

Na chobotnici: 1x (ideálně) zmrzlá chobotni-
ce, 2-3 mrkve, 2 kořenové petržele, 1/5 bulvy 
celeru, 2 cibule, 2-3 bobkové listy, několik 

kuliček celého pepře, cukr, kvasný ocet, sul.

Postup: Chobotnici nechte rozmrznout 
a vodu, kterou pustí, dejte do hrnce. Poté 
do hrnce přidejte taky očištěnou překrájenou 
zeleninu a koření. Vodu ochuťte solí, octem 
a pepřem. Měl by vám vzniknout sladkoky-
selý nálev, podobný tomu na okurky. Jakmile 
bude voda vřít, chobotnici chytněte za hlavu 
a zhruba 10x jí ponořte a ihned vytáhněte 
z vody. Díky tomu zkřehne a chapadla si 
udrží lepší tvar. Nakonec chobotnici do vody 
vhoďte a vařte, dokud nebude měkká. 
Zchladlou chobotnici naporcujte, potřete 
mírně olejem a prudce ogrilujte. Dochuťte 
solí a pepřem. Na servírování asi 15 plátků 
ciabatty, 2 stroužky česneku, asi 4 lžíce 
bylinkového pesta. Plátky bagety ogrilujte 
na sucho a potřete česnekem, poté na ně 
rozdělte zeleninovou směs a kousky cho-
botnice. Celé jídlo dotáhněte trochou pesta 
a pusťte se do toho.

Rádi mořské plody? Martin Škoda taky!
Mimo masa rád griluju taky ryby a mořské plody. Lidi se toho sice občas bojí, ale není vůbec proč. Třeba vloni jsem na x grilovačkách vybalil 
chobotnici, a dokonce i holky, které takové věci normálně nejí, chobotnici vyzkoušely. No, vlastně mi ji kompletně snědly. Mimo chobotnici se 
na gril ale skvěle hodí taky krevety – dělám je vždycky s lasturou, aby si udržely více šťávy. Rozhodně nezklame ani hoki nebo makrela, mají 
totiž pevné maso a více tuku, takže se nevysuší. Ze sladkovodních borců se překvapivě dobře drží třeba kapr, dělám ho z kůží, stačí trochu soli, 
pepře, česneku, citronového tymiánu a super výsledek je zaručený.

Přímá metoda grilování
Zpravidla se používá u surovin, 
které nepotřebují více než 20 min 
na přípravu, jako jsou ryby, steaky 
apod. Rozpalte gril na požadovanou 
teplotu a jídlo grilujte přímo nad 
zapnutými hořáky.
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3 Series Velice oblíbená řada grilů, a to díky své dostatečné velikosti a snadnému ovládání. 3 samostatně ovládané hořáky vám umožní 
přímé i nepřímé grilování a jsou kompatibilní i s Culinary Modular systémem. Po přípravě jídla gril snadno vyčistíte díky InstaClean® systému. 
Stejně jako u větších sourozenců 4 Series si můžete vybrat i z dřevěného provedení, kterého se nemusíte vůbec bát, protože jeho životnost nijak 
nezaostává za celokovovými modely.

3 výkonné nerezové hořáky účinně 
rozvádí teplo po celé grilovací ploše, 
díky profesionálnímu zpracování 
hořáku do tvaru V a také díky 
rozptylovačům tepla, které zároveň 
slouží jako ochrana hořáků před 
nečistotami. Plamen se snadno 
přizpůsobí i potřebám nepřímého 
grilování a to díky samostatnému 
ovládání každého

Vyklápěcí rošt 
pro nepřímé 
grilování či 
ohřívání.

Sklopné boční 
stolky uspoří 
prostor.

Další vlastnosti modelu Woody LX: 
praktické háčky na připevnění utěrek 
a grilovacího nářadí, praktická odkládací 
polička na koření a přísady, dřevěná kon-
strukce z akátového dřeva. Doporučuje-
me připojit 5kg PB lahev.Užitečný teploměr 

ve víku je vždy 
nadohled.

Elektronické nebo piezo zažehávání 
plamene.

3 Series Woody LX
grilovací plocha 2 800 cm2

3 Series Classic LS Plus
2000015639

2 800 cm2

11 499 Kč / 434,0 €

3 Series Woody LX 3 Series Woody LD
2000015632 2000029252

2 800 cm2 2 800 cm2

10 999 Kč / 415,0 € 9 499 Kč / 359,9 €

Vcelku grilovaná krkovice s cibulovým 
salátem, hořčicí a kváskovým  
chlebem/5 velkých porcí 

Na maso: 1 kg vepřové krkovice, 1 lžíce 
soli, 1 lžička mleté hořčice, 1 menší lžička 
mletého bobkového listu, 1 menší lžička 
mletého černého pepře, 1/2 lžičky mletého 
nového koření, 1/2 lžičky mletého koriandru 
(není nutné), 2 až 3 lžíce rostlinného oleje, 
špetka cukru.

Postup: Veškeré přísady, mimo olej 
a maso, smíchejte dohromady. Pokud máte 
možnost, bouchněte do krkovice párkrát 
tenderizérem. Krkovici připravenou směsí 
okořeňte ze všech stran a marinujte, klidně 
až 5 dní (čím déle, tím lépe, minimálně však 
přes noc). Po pár hodinách maso můžete 
potřít olejem, aby neosychalo. Maso vyn-
dejte z lednice hodinu před pečením. Poté 
prudce za všech stran opečte na rozpálené 
pánvi a dejte do pekáče. Pečte v troubě vy-
hřáté na 55-60 °C deset hodin. Pokud maso 
stále nebude dostatečné měkké, zvyšte 
teplotu na 70-80 °C a dopékejte dle potřeby, 
klidně i dalších 5 hodin. Krkovici po upečení 
nechte zchladnout a až bude ten správný 
čas, jen jí prohřejte na rozpáleném grilu.

Škoda nevědět: Pokud chcete zkusit jiný 
způsob, tak krkovici zatáhněte na grilu, 
a pak ji při nejnižší teplotě a za občasného 
obracení grilujte na nepřímém velmi sla-
bém žáru asi 3 hodiny.

Na salát: 3 až 4 střední cibule, 4 až 5 kyse-
lých okurek, 2 lžičky tekutého medu nebo 
lžička cukru, 1 lžíce rostlinného oleje, sůl 
a černý pepř, kvasný ocet (dle chuti), velká 
snítka listové petržele.

Postup: Cibuli nakrájejte na tenké půlmě-
síčky, mírně osolte a zakápněte medem 
– hezky zkřehne a bude se lépe trávit. Poté 
přidejte plátky okurky, na nudličky pokráje-
nou petržel, lžíci oleje, ocet a sůl i pepř dle 
chuti. Zamíchejte a před podáváním nechte 
salát chvíli odležet.

Na servírování: Hořčice (dle chuti), kvásko-
vý chleba.

Postup: Krkovici nakrájejte na plátky, do-
plňte salát, křupavý chleba, hořčici a jděte 
do toho.

Nepřímá metoda grilování
Tato metoda je vhodná pro pokrmy 
náročnější na dobu přípravy jako jsou 
masa v celku, s kostí apod. Rozpalte 
gril na požadovanou teplotu a následně 
vypněte hořák/y nad které dáte celý kus 
masa, vnější hořáky nechte zapálené. 
Pak se vám maso bude hezky propékat 
stejně tak, jako by bylo v troubě.

InstaClean® System umožňuje mytí 
grilovacích částí v myčce.
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2 Series Classic V jednoduchosti je krása a proto Campingaz® nabízí řadu grilů 2 Series. Vyznačují se elegantním vzhledem, 
dvěma výkonnými plochými hořáky, které umožňují nezávislé grilování buď na jedné polovině, nebo na celé ploše grilu. Nechybějí ani boční stolky. 
Liší se svým vybavením a je na vás, zda se rozhodnete pro typ s postranním vařičem, litinovým roštem, nebo základním ocelovým roštem.

Odolný plochý nerezový hořák s delší 
životností.

Postranní vařič

Sklopné boční 
stolky uspoří 
prostor.

Další vlastnosti modelu EXS Vario: 
integrovaný boční vařič o příkonu 2,3 kW 
pro přípravu omáček a příloh, litinový 
rošt a tál, praktické háčky na připevnění 
utěrek a grilovacího nářadí, přední dvířka 
pro snadný přístup k úložnému prostoru, 
2 velká kola pro snadný transport a stabi-
litu na nerovném povrchu. Doporučujeme 
připojit 5kg PB lahev.

Užitečný teploměr 
ve víku je vždy 
nadohled.

2 Series Classic EXS Vario
grilovací plocha 2 100 cm2

2 Series Classic EXS Vario
3000002384

2 100 cm2

7 499 Kč / 284,9 €

2 Series Classic LX Vario 2 Series Classic L
3000002377 3000002369

2 100 cm2 2 100 cm2

5 999 Kč / 226,9 € 4 999 Kč / 189,0 €

Piezo 
zažehávání 
plamene.

Vyklápěcí rošt pro nepřímé grilování 
či ohřívání.

Kuřecí paličky se šťouchanými batáty

Na 4 porce: 2 velké batáty, cca. 5 kuřecích stehen, 2 polévkové lžíce 
grilovacího koření (směs koření), 30 ml přírodního jablečného džusu, 
1/2 svazku koriandru, 2 polévkové lžíce hořčice Maille, 1/4 čajové 
lžičky chilli koření, 1/2 limety v bio kvalitě, sůl, 2 polévkové lžíce 
medové hořčice Maille.

Postup: Rozpalte gril. Batáty omyjte, oloupejte, rozpulte a cca. 10 
minut vařte ve slané vodě. Následně je vložte přímo na rozpálený 
gril a cca. 8 minut opékejte dozlatova. Kuřecí paličky omyjte, osušte 
a potřete grilovacím kořením. Až bude gril rozpálen na 110-130 °C, 
nechte opékat cca. 25 minut na přímém ohni. Batáty vložte do žá-
ruvzdorné misky a zalijte jablečným džusem. Poté nechte ještě 
cca. 5. minut povařit. Mezitím si omyjte koriandr, osušte a nahrubo 
nasekejte. Poté rozšťouchejte batáty s hořčicí, koriandrem a chilli. 
Nakonec dochuťte solí a šťávou z limety. Krátce před koncem vaření, 
potřete kuřecí paličky medovou hořčicí. Poté ogrilujte cca 2 minuty 
na přímém žáru z obou stran. Vše servírujte společně.

Již přes 270 let inspiruje značka Maille každého milovníka dobrého jídla svými lahodnými chutěmi a nevšedními recepty. Objevujte pestrý svět 
Maille hořič, okurek a octů a povyšte každé své jídlo na neobyčejný gurmánský zážitek.

Těstovinový salát s okurkami 
Maille Cornichons, paprikou, 
hráškem a majonézou

Na 4 porce: 400 g těstovin Mini-Far-
falle, 200 g hrášku, 1 žlutá papri-
ka, 1 červená paprika, 1/4 svazku 
majoránky, 1/4 svazku petrželové nati, 
1 sklenička Maille Cornichons (á 220 
ml), 1 polévková lžíce hořčice Maille, 
6 polévkových lžic majonézy, sůl, 1 ča-
jová lžička cukru, pepř.

Postup: Těstoviny uvařte ve slané 
vodě dle návodu na obalu. Hrášek 
blanžírujte ve slané vodě. Papriky 
omyjte a nakrájejte na jemné kostičky. 
Majoránku a petrželovou nať omyjte, 
osušte a najemno nasekejte. Okurky 
Maille Cornichons sceďte, nálev dejte 
stranou a okurky nakrájejte napůl. 
Hořčici Maille, majonézu, majoránku 
a petrželovou nať přidejte k okurkové-
mu nálevu a promíchejte. Poté dochuť-
te solí, cukrem a pepřem. Těstoviny, 
zeleninu, okurky Maille Cornichons 
společně s dressingem promíchejte 
v míse, a poté servírujte.
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Přenosné grily Proč si něco neugrilovat i mimo domov, nebo vzít gril k rodičům, kteří ho nemají? S těmito třemi experty to není 
žádný problém. Během chvilky je postavíte a pak zase sbalíte, k přenosu vám bude stačit jedna ruka. Přitom na nich můžete opravdu snadno 
vykouzlit něco k obědu, nebo například vyrazit na romantický piknik. Vybrat si můžete podle velikosti, nebo podle zdroje paliva. 

Hořáky s Heat core technologií. Gril je 
vybaven 1 nebo 2 plochými dvoujád-
rovými hořáky z aluminizované oceli, 
které zabezpečují maximální distribu-
ci výkonu při nízké spotřebě plynu. 
Toho je dosaženo umístěním hořáku 
co nejblíže grilovací ploše a nízkým 
avšak vysoce výkonným plamenem 
ve dvou okruzích.

Jedním pohybem lze gril sloužit 
do kompaktních rozměrů pro snadný 
transport.

Boční stolky 
u 2 Series 
Compact LX.

Další vlastnosti 1 Series: doba provozu s kartuší CV470 
plus je 2 h 35 min (s otevřeným víkem grilu a za plného 
výkonu), regulátor tlaku zajišťuje dostatečný přísun 
plynu pro udržení stále stejného plamene, litinový rošt 
a pouhých 10 kg.

Užitečný teploměr 
ve víku je vždy 
nadohled.

Elektronické nebo 
piezo zažehávání 
plamene.

1 Series Compact EX CV
grilovací plocha 1 050 cm2

2 Series Compact LX
2000015500

2 100 cm2

6 499 Kč / 246,0 €

1 Series Compact EX CV Party Grill® 200
2000020469 2000023716

1 050 cm2 530 cm2

4 599 Kč / 174,0 € 2 199 Kč / 83,0 €

Pohodlné madlo.

Grilovaný camembert 
s topinkami/5 malých porcí

Na sýr: 2 ks camembertu v dřevěném obalu 
(lze použít i hermelín), 2 snítky rozmarýnu, 
2 oloupané stroužky česneku, 1 lžíce extra 
panenského olivového oleje, čerstvě umletý 
pepř.

Postup: Sýry vyndejte z plastových obalů 
a vraťte je do dřevěných vaniček (případně 
je vložte do alobalu), kde byly předtím ulo-
ženy. Oba ve středu jemně nařízněte, do děr 
vmáčkněte česnek s rozmarýnem, sýry 
zastříkněte kapkou oleje a mírně opepře-

te. Na kraji grilu sýry prohřejte, dokud se 
nebudou ve středu hezky roztékat. Zabere 
Vám to asi 10 minut.

Na servírování: Velká bageta (třeba ciaba-
tta), nakládané brusinky (není nutné). 

Postup: Bagetu nakrájejte na plátky, a me-
zitím co se bude sýr rozpouštět, ji opečte 
na grilu dokřupava. Sýr servírujte naprosto 
jednoduše s kouskem opečené bagetky, 
a případně brusinkami. Díky tomu, že zů-
stal v krabičce, tak si do něj můžou všichni 
namáčet bagetku a ochutnávat.

Campingaz® TIP: Léto fest 2017
Pojďte si s rodinou užít na jednu z osmi 
akcí parádní odpoledne, skvělou 
muziku, ugrilovat si dobré jídlo a třeba 
i něco vyhrát. www.letofest.cz

Martinovy zkušenosti: Je skvělé, že si mohu vzít gril do podpaží s jednou kartuší a grilovat kdekoliv a kdykoliv!

Když dělám akci třeba pro 100 lidí, griluju klidně 20 kilo masa naráz, v takovou chvíli volím velkou mašinu, na kterou se mi ta nálož vejde. Ale 
to víte, takový akce se nedějí 3x do týdne. Dobře, v mém případě možná i dějí, ale na druhou stranu si hrozně užívám momenty, kdy s partou 
vyrazíme k někomu na terasu nebo třeba velký balkon s výhledem na město. V takovou chvíli se grilování taky rád chopím, ale radši volím menší 
gril, který můžu vzít do ruky. Množství masa totiž v pohodě utáhne a mě ušetří komplikace s dopravou.
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Xpert – Novinka Tato nová řada grilů přichází s novým svěžím designem, a přitom za nízkou cenu. Oba grily disponují dvěma 
aluminizovanými hořáky. Vybrat si můžete podle velikosti grilovací plochy a provedení bočních stolků. Větší z nich bude mít stolky dřevěné 
a menší kovové. Dvě velká kola usnadňují manipulaci. Jsou to šikovné grily, které lze mít snadno při ruce a užívat si tak plnohodnotného grilování.

2 ploché ocelové hořáky pro 
rovnoměrnou distribuci tepla.

Piezo 
zapalování.

Sklopné boční 
stolky uspoří 
prostor.

Další vlastnosti modelu 200 LW: 
přední ocelový kryt s poličkou, ocelové 
dno pro lepší stabilitu a využití jako úlož-
ný prostor. 2 sklopné stolky v dřevěném 
provedení, 2 velká kola pro snadnou ma-
nipulaci po nerovném povrchu. Doporu-
čujeme připojit 5kg PB lahev.

Užitečný teploměr 
ve víku je vždy 
nadohled.

Rošty z lisované oceli.

Vyklápěcí rošt pro nepřímé grilování 
či ohřívání.

Xpert 200 LW
grilovací plocha 1 870 cm2

Xpert 200 LW
3000004832

1 870 cm2

4 599 Kč / 174,0 €

Xpert 100 L
3000004820

1 530 cm2

3 199 Kč / 119,0 €

Lisované a lakované ocelové víko.

Recept Grilovaný kapr s lehkým 
bramborovým salátem/5 porcí 

Na kapra: Asi 900 g vykostěného filetu 
z kapra, asi 3 stroužky česneku, 1/2 citronu, 
sůl, bílý pepř.

Postup: Stroužky česneku utřete, nebo 
podrťte, s trochou soli. Filet osolte, opepře-
te, potřete česnekem, mírně zakápněte ci-
tronovou šťávou a nechte ideálně 2 hodiny, 
klidně přes noc, marinovat.

Gril rozehřejte zhruba na 200 °C a kapra 
grilujte nejdříve kůží dolů. Během 10 minut 
by měl být hotový. Ke konci můžete kapra 
na chvíli opatrně otočit, ale nemusí to být 
nutné. Záleží, jak šikovný jste a jestli doká-
že regulovat teplotu, aby se kapr nespálil, 
ale v klidu udělal. Důležité je mít gril za-
klopený, aby se vytvořilo větší teplo. Kdyby 
se vám zdálo, že se přeci jenom připaluje, 
dejte ho ke straně grilu, nebo na pečící tác.

Škoda nevědět: Rybu vždy dělejte nejprve 
kůží dolu a neobracejte, dokud se sama 
neodlepí od roštu. Vyzkoušejte grilovat taky 
přepůlené kapří podkovy, pstruhy nebo 
celou makrelu.

Na bramborový salát: 750 g brambor (ide-
álně malých), 1 plná lžička dijonské hořčice, 
asi 3 lžíce citronové šťávy, 1 až 2 lžičky te-
kutého medu, 2 až 3 jarní cibulky, polévkové 
lžíce kapary, hrst listové petržele, 4 až 5 lžic 
slunečnicového oleje, sůl a černý pepř.

Postup: Brambory uvařte, oloupejte a na-
krájejte na plátky nebo menší kostky, malé 
můžete nechat vcelku. Z oleje, citronové 
šťávy, medu a dijonské hořčice umíchej-
te dresink. Brambory dresinkem polijte, 
přidejte nasekanou cibulku, kapary, sůl 
a pepř, nakrájenou listovou petržel a zamí-
chejte. Dle potřeby dochuťte.

Rybu dejte na talíř, doplňte salát, kousek 
citronu a pusťte se do toho!

Martinův úlovek na gril: Mám rád ryby ve vodě i na grilu. Na grilu je mám ale asi přeci jen raději. 

Z ryb pořád letí hlavně losos a jeho další mořští parťáci, přitom i u nás máme spoustu skvělých kousků, které se zrovna na grilování perfektně 
hodí. Abych to dokázal, rozhodnul jsem se, že na party připravím netradičně vcelku grilovaný filet z kapra... Pár lidí nejdřív trochu podezřele 
koukalo, co to na ně chystám, ale stačila chvíle, kaprovi se zbarvila kůže, marinované maso začalo vonět a u grilu byla rázem fronta. Česká ryba 
má prostě šťávu, grilovaná na druhou!

Campingaz® TIP
Příprava ryb a filetů z nich je lepší 
za použití roštu na ryby. Ten zabraňuje 
tomu, aby se vám ryba potrhala při 
obracení a sundávání z grilu.
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Bonesco® QST L
grilovací plocha 1 950 cm2

Grily na dřevěné uhlí Bonesco® QST Nezapomínáme ani na tradiční příznivce vůně a kouře ze 
spalujícího se dřevěného uhlí a briket. S těmito dvěma grily vám přinášíme značné usnadnění při zdlouhavém a náročném rozpalování díky QST 
(Quick Start® technologie), se kterou můžete začít grilovat už po 10 minutách. Výška pracovní plochy a samotné provedení je také velkým plusem.

Bonesco® QST L
3000001554

1 950 cm2

5 499 Kč / 208,0 €

Bonesco® QST S
3000001553

1 450 cm2

4 499 Kč / 170,0 €

Pohodlná výška pracovní plochy grilu 
je 83 cm.

Výčko 
s háčkem pro 
zavěšení.

Smaltovaný 
povrch víka.

Další vlastnosti modelu QST L: ven-
tilace pro regulaci teploty, 2 boční stolky 
z akátového dřeva, ovládání plynového 
hořáku, předehřívací komora s regulá-
torem průtoku vzduchu, 2 robustní kola. 
Doporučujeme připojit kartuši CV470.

Piezo zažehávání plamene.

Integrovaný 
popelník.

Quick Start® Technologie pro rychlé 
uvedení grilu do provozního režimu. 

Šťavnatá hovězí žebra s domácí BBQ 
omáčkou a zelným salátem/8 porcí 

Na žebra: Asi 5 kg masitých hovězích žeber, 
3 lžičky mletého černého pepře, 1 lžička 
mletého nového koření, asi 4 lžíce soli, 1 plná 
lžička cukru, 4 lžičky mletého sušeného čes-
neku, 2 lžičky mletého koriandru, 2 plné lžičky 
mletého bobkového listu (případně pár celých 
bobkových listů), 2 až 3 lžíce slunečnicového 
oleje, cca 1,5 l omáčky (viz níže).

Postup: Žebra nakrájejte na menší kusy 
tak, aby na každém ale byla i kost. Ze všech 
suchých ingrediencí smíchejte kořenící 
směs a maso ze všech stran okořeňte tak, ať 
nezůstane ani kousek nezakrytý. Marinujte 
v lednici ideálně přes noc, ale klidně i pět 
dnů. Maso potřete olejem, ze všech stran 
prudce zatáhněte na rozpáleném grilu nebo 
pánvi, přesuňte do teplovzdorného hrnce 
nebo do pekáče a zalijte rozehřátou omáčkou 
(případně jenom hovězím vývarem, ale omáč-
ka je lepší varianta!). Hrnec zakryjte. Troubu 
rozehřejte na 160 °C a maso pečte 2-3 hodiny, 
nebo dokud nebude měkké a téměř hotové. 
Maso nechte v omáčce vychladnout, díky tomu 
si udrží mnohem větší šťavnatost!

Škoda nevědět: Omáčku připravíte jednoduše. 
Oloupejte 500 g cibule, nakrájejte jí najem-
no a na rozpáleném tuku (100 g sádla nebo 
řepkového oleje) smažte při střední teplotě 
do zlaté barvy, poté do hrnce přisypte asi 4 
lžíce hladké mouky a opékejte, dokud se cibu-
le nezbarví do světle hněda. Přilijte asi 2 litry 
chladného hovězí nebo drůbežího vývaru, vše 
dobře rozmíchejte. Přiveďte omáčku k varu, 
mírně osolte a opepřete, povařte asi 20 minut, 
omáčku rozmixujte a proceďte hustým sítem.

Na BBQ omáčku: Asi 250 ml černého piva, asi 
300 ml základní omáčky, ve které se maso 
peklo (nebo hovězího vývaru), asi 200 ml 
kvalitního kečupu, asi 3 lžíce anglické hořčice, 
4 lžíce worcesteru, 2-3 lžíce medu, asi 2 lžíce 
vinného octa.

Postup: Všechny ingredience na BBQ omáčku 
smíchejte v rendlíku a svařte zhruba na 1/3 
původního objemu. 

Na salát: 1/2 velké hlávky bílého zelí, asi 
2 lžíce cukru, asi 3 lžíce kvasného octa (nebo 
dle chuti), 2 až 3 lžíce slunečnicového oleje, 
sůl, bílý pepř.

Postup: Zelí nakrájejte ideálně na v-kráječi, 
v kuchyňském robotu nebo ručně na hodně 
tenké nudličky (jinak nebude křupavé) a dejte 

do mísy. Dobře osolte, opepřete a zasypte 
cukrem. Zelí pořádně promačkejte rukama, 
aby zkřehlo a pustilo šťávu. Přilijte ocet a salát 
nechte 10 minut odpočinout. Nakonec doplňte 
olej, zamíchejte a dle potřeby dochuťte.

Na servírování: Gril rozehřejte zhruba 
na 250 °C a potřete špekem. Žebra z jedné 
strany potřete připravenou bbq omáčkou 
a začněte grilovat. Jakmile budou hezky 
zbarvená, otočte je a opět potřete. Celkově to 
bude trvat asi 5 minut. Žebra dejte na velké 
prkno, přidejte misku se zbylou bbq omáčku, 
zelný salát a pečivo podle chuti. Jasně, celé 
to zabere trochu více času, ale věřím, že až si 
teď sednete ke stolu a ochutnáte, řeknete si: 
„Sakra, ta práce za to vážně stála!“

Campingaz® TIP
Pravá chvíle, kdy je čas začít grilovat 
nastane tehdy, kdy jsou uhlíky dosta-
tečně rozpálené. Poznáte to mimo jiné 
podle toho, že se obalí bílou vrstvou.
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Reference hořák příkon  
(kW)*

spotřeba 
plynu 
(g/h)*

grilovací rošt
grilovací 
plocha 
(cm)

grilovací 
plocha 
(cm2)

vyklápěcí 
rošt 
(cm)

Culinary 
Modular

Insta 
Clean®

boční 
vařič zapalování teploměr

rozměry  
sestaveného grilu

(cm)

hmotnost 
(kg) materiál víka přední kryt stolky / 

sklopné

výška 
pracovní 
plochy

najednou 
obslouží 

osob

Cena
Kč

Cena
EUR

Master 4 Series 
Classic SBS 2000030707 5x nerezový 

trubkový AISI 304
16,8 
+ 2,8 1194 + 200 litinový Culinary 

Modular rošt a tál 78 x 45 3 500 (2) 36 x 15 ano ano ano
InstaStart 

s osvětlenými 
knoflíky

ano 160 x 63 x 120 78,3 dvojitá nerezová ocel 2 dvířka 2 / 1 95,6 16 29 999 1 129,0

Master 4 Series 
Woody 2000030700 4x nerezový 

trubkový AISI 304 12,8 915 litinový Culinary 
Modular rošt a tál 78 x 45 3 500 (2) 36 x 15 ano ano ne

InstaStart 
s osvětlenými 

knoflíky
ano 141 x 63 x 120 65,5 dvojitá nerezová ocel 2 dvířka 2 / 2 95,6 16 25 999 999,0

Master 3 Series 
Classic 2000030696 3x nerezový 

trubkový AISI 304
9,6  

+ 2,8 686 + 200 litinový Culinary 
Modular rošt a tál 61 x 45 2 800 (2) 27 x 15 ano ano ano

InstaStart 
s osvětlenými 

knoflíky
ano 144 x 63 x 12 65,5 dvojitá nerezová ocel 2 dvířka 2 / 1 95,6 12 24 999 949,0

Master 3  
Series Woody 2000030692 3x nerezový 

trubkový AISI 304 9,6 686 litinový Culinary 
Modular rošt a tál 61 x 45 2 800 (2) 27 x 15 ano ano ne

InstaStart 
s osvětlenými 

knoflíky
ano 125 x 63 x 120 64,7 dvojitá nerezová ocel 2 dvířka 2 / 2 95,6 12 23 999 899,0

4 Series RBS® EXS 2000015661 2x RBS® + 1x 
nerezový trubkový

12,4  
+ 2,3 902 + 167 litinový Culinary 

Modular rošt a tál 78 x 45 3 500 75 x 17 ano ano
ano  

+ ocelový 
rošt a tál

elektronické 
s osvětlenými 

knoflíky
ano 171 x 62 x 118 78

dvojitá nerezová ocel 
s hliníkovými boky  

+ okénko
2 dvířka 2 / 1 95 16 21 999 829,9

4 Series RBS® LXS 2000015658 2x RBS® + 1x 
nerezový trubkový

12,4  
+ 2,3 902 + 167 litinový Culinary 

Modular rošt a tál 78 x 45 3 500 75 x 17 ano ano ano elektronické ano 171 x 62 x 118 75 dvojitá nerezová ocel 
s hliníkovými boky 2 dvířka 2 / 1 95 16 18 999 719,9

3 Series RBS® L 2000015654 2x RBS® 9,4 684 litinový Culinary 
Modular rošt a tál 70 x 40 2 800 67 x 17 ano ano ne elektronické ano 170,6 x 60 x 116 70 dvojitá nerezová ocel 

s hliníkovými boky 2 dvířka 2 / 1 92 12 Ační  2017 
14 999

Ační 2017 
566,0

2 Series RBS® LXS 2000025147 2x RBS® 7,8  
+ 2,3 568 + 167 litinový Culinary 

Modular rošt 53 x 40 2 100 53 x 18 ano ano ano elektronické ano 138 x 60 x 120 50,6 lakovaná ocel 
s hliníkovými boky 2 dvířka 2 / 1 93 10 Ační 2017 

13 499
Ační 2017 

509,0

2 Series RBS® LX 2000025143 2x RBS® 7,8 568 litinový Culinary 
Modular rošt 53 x 40 2 100 53 x 18 ano ano ano piezo ano 138 x 60 x 120 50,6 lakovaná ocel 

s hliníkovými boky 2 dvířka 2 / 1 93 10 Ační 2017 
11 999

Ační 2017 
453,0

2 Series RBS® L 2000025138 2x RBS® 7,8 568 smaltovaný 
ocelový rošt 53 x 40 2 100 53 x 18 ne/

kompat. ano ne piezo ano 138 x 60 x 111 42,5 lakovaná ocel 
s hliníkovými boky

plný ocelový 
s poličkou 2 / 1 87 10 Ační 2017 

9 999
Ační 2017 

378,0

4 Series  
Classic LS Plus 2000015644 4x nerezový 

trubkový
12,8  
+ 2,3 931 + 167 litinový Culinary 

Modular rošt a tál 78 x 45 3 500 75 x 17 ano ano ano piezo ano 160,3 x 59,8 x 115,6 60,1 lakovaná ocel 
s hliníkovými boky 2 dvířka 2 / 1 90,5 16 13 499 509,0

4 Series Woody LX 2000015645 4x nerezový 
trubkový 12,8 931 litinový Culinary 

Modular rošt a tál 78 x 45 3 500 75 x 17 ano ano ne elektronické ano 141 x 64,2 x 110,6 52,3 smaltovaná ocel 
s hliníkovými boky

plný ocelový 
s poličkou 2 / 2 85,0 16 12 999 489,9

3 Series  
Classic LS Plus 2000015639 3x nerezový 

trubkový
9,6  

+ 2,3 698 + 167 litinový Culinary 
Modular rošt a tál 61 x 45 2 800 60 x 17 ano ano ano piezo ano 143,8 x 63,8 x 115,6 52,8 lakovaná ocel 

s hliníkovými boky 2 dvířka 2 / 1 90,5 12 11 499 434,0

3 Series Woody LX 2000015632 3x nerezový 
trubkový 9,6 698 litinový Culinary 

Modular rošt a tál 61 x 45 2 800 60 x 17 ano ano ne elektronické ano 124,5 x 64,2 x 110,6 52 smaltovaná ocel 
s hliníkovými boky

plný ocelový 
s poličkou 2 / 2 85 12 10 999 415,0

3 Series Woody LD 2000029252 3x nerezový 
trubkový 9,6 698 smaltovaný 

ocelový rošt a tál 61 x 45 2 800 60 x 17 ne/
kompat. ano ne piezo ano 124,5 x 64,2 x 110,6 39,8 lakovaná ocel plný ocelový 

s poličkou 2 / 2 85 12 9 499 359,9

2 Series  
Classic EXS Vario 3000002384 2x plochý 

nerezový
7,5  

+ 2,1 546 + 153 litinový rošt a tál 60 x 35 2 100 56 x 15 ne ne ano piezo ano 127,4 x 44,1 x 108,5 38 lakovaná ocel 2 dvířka 2 / 1 87 10 7 499 284,9

2 Series  
Classic LX Vario 3000002377 2x plochý alumi-

nozovaná ocel 7,5 546 smaltovaný 
ocelový rošt a tál 60 x 35 2 100 56 x 15 ne ne ne piezo ano 127,4 x 44,1 x 108,5 33,2 lakovaná ocel plný ocelový 

s poličkou 2 / 2 87 10 5 999 226,9

2 Series Classic L 3000002369 2x plochý 
nerezový 7,5 546 smaltovaný 

ocelový rošt 60 x 35 2 100 56 x 15 ne ne ne piezo ano 127,4 x 44,1 x 108,5 30,8 lakovaná ocel odkládací 
polička 2 / 2 87 10 4 999 189,0

2 Series Compact LX 2000015500
2x plochý Heat 

core aluminizova-
ná ocel

5,85 440 litinový rošt 66 x 32 2 100 ne ne ne ne piezo ano 114,4 x 57,8 x 102,9 24 smaltovaná ocel ne 2 / 1 86 10 6 499 246,0

1 Series Compact EX 2000020469
1x plochý Heat 

core aluminizova-
ná ocel

2,5 182 litinový rošt 33 x 32 1 050 ne ne ne ne elektronické ano 45,5 x 45,5 x 29,4 10 smaltovaná ocel ne ne – 5 4 599 174,0

Party grill® 200 2000023716 kulatý nerezový 2 145 teflonový  
ocelový rošt ø 28 530 ne ne ne ne piezo ne ø 36 x 33 2,8 plast ne ne – 3 2 199 83,0

Xpert 200 LW 3000004832 2x plochý alumi-
nozovaná ocel 7,1 515 smaltovaný 

ocelový rošt 54 x 34 1 800 54 x 12 ne ne ne piezo ano 108 x 48 x 99 21,8 lakovaná ocel plný ocelový 
s poličkou

2 / 2 
dřevo 85 10 4 599 174,0

Xpert 100 L 3000004820 2x plochý alumi-
nozovaná ocel 7,1 515 chromovaný 

drátěný rošt 45 x 34 1 500 45 x 13 ne ne ne piezo ne 98 x 48 x 99 17,2 lakovaná ocel plný textilní 2 / 2 85 6 3 199 119,0

Bonesco® QST L 3000001554 QST 1,9 140 chromovaný 
drátěný rošt 60 x 43 1 950 ne ne ne ne piezo ne 115 x 66 x 113 20,8 smaltovaná ocel 

s hliníkovými boky – 2 / 0 
dřevo 83 8 5 499 208,0

Bonesco® QST S 3000001553 QST 1,9 140 chromovaný 
drátěný rošt 51 x 31 1 450 ne ne ne ne piezo ne 101 x 57 x 109 17 smaltovaná ocel – 2 / 0 81 6 4 499 170,0
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Grilovací příslušenství Pojďte si usnadnit práci a zbytečně neimprovizovat s vybavením z vaší kuchyně. Culinary 
Modular příslušenství z vás udělá opravdové mistry grilu a bez problému nahradí celou kuchyni. Je možné použít s grily, které disponují 
Culinary Modular roštem, nebo jsou s ním kompatibilní. Další příslušenství vám usnadní grilování a zpříjemní přípravu pokrmů.

Culinary Modular rošt  
– litina lesklý smalt
2000014580
Celá řada grilů 4 Series, 
3 Series Calssic a Woddy
1 199 Kč / 45,2 €

Culinary Modular  
pánev Paella
2000015104
Nepřilnavá nerezová ocel
899 Kč / 33,9 €

Vidlička  
s dřevěnou rukojetí
205824
Délka: 44 cm
Materiál: dřevo, nerez
149 Kč / 5,6 €

Vidlička  
Premium Barbecue
2000014568
Délka: 45 cm
Materiál: masivní nerez
549 Kč / 20,7 €

Obracečka  
Premium Barbecue
2000014564
Délka: 47 cm
Materiál: masivní nerez
549 Kč / 20,7 €

Kleště  
Premium Barbecue
2000014567
Délka: 47 cm
Materiál: masivní nerez
669 Kč / 25,2 €

Sada nářadí 
Premium Barbecue
2000014563
Sada 4 kusů
Materiál: masivní nerez
1 699 Kč / 64,1 €

Obracečka  
s dřevěnou rukojetí
205823
Délka: 44 cm
Materiál: dřevo, nerez
149 Kč / 5,6 €

Kleště  
s dřevěnou rukojetí
205825
Délka: 48 cm
Materiál: dřevo, nerez
219 Kč / 8,3 €

Grilovací sada  
v textilním obalu
205829
Vidlička, obracečka, nůž, 
kleště, 6 ks špízových jehel
Materiál: dřevo, nerez 
649 Kč / 24,5 €

Grilovací sada  
v kufru
205828
 Vidlička, obracečka, nůž, 
kleště, 6 ks špízových jehel
Materiál: nerez
1 099 Kč / 41,5 €

Culinary Modular  
pánev Wok
2000014584
Nepřilnavá karbonová ocel
999 Kč / 37,7 €

Grilovací rošt
205689
Rozměr: 35 x 25 cm
Materiál: dřevo, chrom
279 Kč / 10,5 €

Grilovací rošt na 3 ryby
205630
Rozměr: 28 x 28 cm
Materiál: dřevo, chrom
279 Kč / 10,5 €

Grilovací rošt
205705
Rozměr: 29 x 23 cm
Materiál: dřevo, chrom
319 Kč / 12,0 €

Culinary Modular Set 
roštů – litina matné 
provedení
2000031631
Pouze pro grily  
2 Series RBS®

1 499 Kč / 55,5 €

Culinary Modular 
Poultry Roaster
2000014576
Pečicí stojan na drůbež
729 Kč / 27,5 €

Culinary Modular  
Pizza Stone
2000014582
Keramický kámen
Průměr: 290 mm
999 Kč / 37,7 €

Premium Barbecue 
Reversible Cast Iron Griddle
2000014577
Oboustranná litinová deska 
Rozměr: 44 x 24 cm
899 Kč / 33,9 €

Zkuste třeba tuhle chuťovku

Naší nejoblíbenější variantu klobásek velmi 
snadno připravíte na grilu s přídavnou 
plotýnkou. Dejte do pánve 2 lžíce olivového 
oleje, přidejte 2 cibule nakrájené na koleč-
ka, orestujte, přidejte brambory uvařené se 
slupkou, které mírně rozmáčknete a spo-
lečně restujte, dokud nejsou krásně zlatavé 
a křupavé. Klobásy současně pozvolna 
grilujte na roštu po obou stranách dozlatova. 
Při manipulaci používejte výhradně grilovací 
kleště, aby nedošlo k porušení střívka, čímž 
byste přišli o báječnou šťavnatost klobás. Po-
dávejte s domácí mléčně kvašenou zeleninou 
tzv. Pickles či kysaným zelím.

Dobrou chuť přejí Pavel, Hanka a Tereza z RSG

Rooster sausage gourmet

Jídlo je odjakživa naší vášní, která nás vždy spojovala a de facto se stala jednou z hlavních náplní našeho života, o kterou se velmi rádi dělíme s naší 
rodinou a přáteli, kteří jsou našimi největšími fanoušky, ale dokáží být i nelítostnými kritiky. Čas strávený v kuchyni pro nás byl vždy spíše relaxací 
nežli prací. Máme rádi dobré jídlo připravené z kvalitních surovin, což nás mimo jiné přivedlo k domácí výrobě vlastních klobásek vhodných nejen 
na grilování, ale také jako suroviny pro přípravu mnoha pokrmů zejména ze středomořské kuchyně. Složení jsme ladili více jak rok a po mnoha 
úspěšných pokusech, ale i nezdarech jsme došli ke konečnému složení vyváženého poměru různých typů vepřového masa, směsi bylinek a soli. 
Naše klobásy neobsahují žádná dochucovadla, aditiva ani jiné chemické přísady, jsou konzervovány pouze mořskou solí, naplněny v nejkvalitnějších 
jehněčích střívkách. Nejlepší způsob přípravy je na kvalitním grilu, který eliminuje přepalování tuku a zpětné zakouření grilovaného pokrmu. Chut-
nají skvěle s dobrým domácím chlebem a domácí hořčicí, lehkým zeleninovým salátkem nebo ve skvělé bagetce s cibulovým chutney.
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Grilovací příslušenství Jak dobře se o věci staráte, tak dlouho vám vydrží. Toto pravidlo platí u většiny věcí a tím spíše 
u grilů. Nezapomínejte gril před sezónou pořádně zkontrolovat a v průběhu sezóny ho pravidelně čistěte a uchovávejte nejlépe pod ochranným 
obalem. Vše si můžete pohodlně pořídit už při jeho koupi.

Jehla se 4 hroty  
– teleskopická
2000025851
Materiál: dřevo, chrom
499 Kč / 18,8 €

Lávové kameny
205637
Určeny pro grilovací  
plochu 1500 cm2

300 Kč / 11,3 €

Univerzální ochranný  
obal na gril L
2000027838
Rozměr: 122 x 61 x 105 cm
Obal na grily řady Xpert a gril 
2 Series Compact LX
949 Kč / 35,8 €

Ochranný obal 
velikosti M (obdélník)
205694
Rozměr: 100 x 220 x 110 cm
399 Kč / 15,1 €

Ochranný obal 
velikosti L (obdélník)
205692
Rozměr: 100 x 280 x 200 cm
729 Kč / 27,5 €

Obal na složené židle 
(stohované) 
205696
Rozměr: 102 x 61 x 61 cm
279 Kč / 10,5 €

Univerzální ochranný  
obal na gril XL
2000027840
Rozměr: 136 x 62 x 105 cm
Pro grily 2 Series RBS® L, LX a LXS, 
2 Series Classic L, LX Vario a EXS Vario
1 099 Kč / 41,5 €

Univerzální ochranný  
obal na gril XXL
2000027839
Rozměr: 153 x 63 x 102 cm
Pro grily 3 Series Classic LS Plus, 
3 Series Woody LD a LX,  
4 Series Woody LX
1 299 Kč / 49,0 €

Ochranný obal 
na gril Bonesco® L
2000011688
Rozměr: 118 x 69 x 107 cm
Pro grily řady Bonesco® QST L a S
1 249 Kč / 47,1 €

Ochranný obal na gril 
Premium Master XXXL
2000030864
Rozměr: 171 x 62 x 116 cm
Pro grily Master, 4 Series  
a 3 Series RBS®

1 749 Kč / 66,0 €

Keramické brikety
205636
Určeny pro grilovací  
plochu 2000 cm2

429 Kč / 16,2 €

Čisticí sprej
205643
Obsah: 500 ml 
319 Kč / 12,0 €

Plastový kartáč 3 v 1
205641
Škrabka, polštářek, štětiny
119 Kč / 4,5 €

Obal na plynovou lahev 
Premium L
2000014575
449 Kč / 16,9 €

Bateriový  
grilovací motorek
2000016848
Rozměr: 210 x 48 cm
2x baterie R20 o napětí 1,5 V
599 Kč / 22,6 €

Elektrický  
grilovací motorek
2000016847
Rozměr: 210 x 48 cm
Elektrické napětí 230 V
899 Kč / 33,9 €

Sada pro připojení 
spotřebičů k PB lahvi
2000020843
Sada obsahuje regulátor, 
80 cm hadici a 2 sponky
Pro 5 či 10 kg PB lahve
349 Kč / 13,2 €

Vepřová krkovice a salát z pečených 
brambor a paprik s hořčičným 
dresinkem/5 porcí 

Na maso: 5x 200 g vepřové krkovice, snítka 
tymiánu, 2 lžičky mletého hořčičného 
semínka, 1 lžička mletého bobkového listu 
(nebo pár celých listů), 1 plná lžička suše-
ného česneku (nebo 4 podrcené stroužky), 
1 lžíce soli, 1 malá lžička černého pepře, 
špetka cukru, 3 lžíce slunečnicového oleje.

Postup: Pokud máte možnost, bouchně-
te do masa párkrát tenderizérem, hezky 
zkřehne. Ze všech ingrediencí mimo masa 
a oleje vytvořte marinádu. Maso dobře 
posypte, vložte do mísy a zakápněte olejem. 
Marinujte ideálně přes noc v lednici, jinak 
alespoň 90 minut při pokojové teplotě. Na-
konec maso ugrilujte na rozpáleném grilu, 
za občasného otáčení to bude trvat asi 7-9 
minut. Před podáváním nechte maso pár 
minut odležet pod alobalem.

Na salát: Asi 750g grilovaných brambor, 
2-3 grilované papriky, 1 cibule, listová petr-
žel, 5 lžic oleje, asi 2 lžíce octa, 1 plná lžíce 
plnotučné hořčice, 1 lžička tekutého medu, 
sůl, černý pepř (dle chuti).

Postup: Brambory i papriky nakrájejte 
na menší kousky a dejte do mísy. Přidejte 
tenké plátky cibule a nakrájenou petržel. 
Z oleje, octa, hořčice a medu udělejte 
dresink a přilijte ho do salátu. Promíchejte 
a dle potřeby dochuťte solí a pepřem.

Taková grilovaná krkovička a pivo 
na podzim? Proč ne!

Škoda negrilovat po celý rok! 

A z toho důvodu nemusíte po letní sezóně gril nutně uklízet do garáže a zazimovávat. Jednoduše si pořiďte na gril obal a nechte ho na terase 
klidně celý rok. Co když zrovna budete mít chuť na něco z grilu. Obal je dobré používat i z důvodu prevence a k ochraně před okolními vlivy, jaký-
mi jsou déšť, sníh, prach apod. Určitě tím prodloužíte životnost chráněných věcí.

Campingaz® TIP:  
Použití čisticího spreje
Při používání čisticího spreje je důležité 
dbát na to, aby byl rošt studený. Pokud 
byste ho použili na rozehřátý gril, tak by 
se vám výpary mohly vrátit do obličeje, 
a to by nebylo nic příjemného. Násled-
ně už stačí jen nechat cca 10 minut pů-
sobit, setřít nečistoty a důkladně omýt.

29The Outdoor Cooking Expert® since 1949. Grilovací příslušenství

Více informací o produktech na www.campingaz.com/cz.



Martin Škoda: Jídlo podle mě 
dokáže spojovat lidi u všemožných 
příležitostí a je potřeba si ho umět 
taky pořádně užít. Není to jen palivo, 
ale plnohodnotná součást kultury, 
stejně jako koncert oblíbené kapely, 
nebo super film v kině. Téhle myš-
lenky se snažím držet ve všem, co 
dělám. Ať už to bylo v knize Škoda 
nevařit 2 – Kuchařka plná akce, kte-
rou jsem nedávno vydal, nebo na té-
hle letní grilovačce! Zrovna grilování 
je podle mě pro setkávání a spojo-
vání lidí naprosto ideální! Když máte 
po ruce dobrý gril, získáte najednou 
obrovskou volnost, máte mnohem 
více času věnovat se partě, kterou 
jste pozvali. Kvalitní gril totiž odvede 
většinu práce za vás! Proto taky 
používám mašiny od Campingaz®, 
které moje gastro kreace zvládají 
s přehledem. www.martinskoda.cz 
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 Facebook Nenechte si ujít aktuality značky Campingaz®. Staňte se fanouškem facebookové stránky Campingaz CZ a buďte stále v obraze. 
Sledujte náš profil a získejte přehled o novinách, vyzkoušejte skvělé recepty nebo se zapojte do některé z našich soutěží a hrajte o řadu zajímavých 
cen. Připojte se k naší stále se rozrůstající fanouškovské základně a podělte se s námi o své nápady, recepty, vychytávky a názory. Těšíme se na vás!

 Instagram Sledovat nás můžete také na Instagramu, kde jsme pod jménem campingaz_cz. Nechte se inspirovat fotografiemi vybraných 
dobrot z grilu, pobavte se nad snímky z našich akcí a objevujte novinky, které pro vás chystáme v sezóně 2017.

 Blog Dochází vám nápady? Inspirujte se na blogu vunepohody.blog.cz/. Najdete zde řadu jednoduchých i složitějších receptů pro 
masožravce i vegetariány, zjistíte, co všechno a jak se dá grilovat, dozvíte se zajímavosti o čištění grilu, možnostech cestování s grilem, bylinkách, 
domácích marinádách a dalších zajímavostech.

Sledujte aktuální novinky sezóny 2017 na sociálních sítích. Campingaz CZ můžete sledovat na Facebooku, Instagramu a na Blogu.

Campingaz® na sociálních sítích
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Vařiče & lampy Pokud se vydáte do přírody ať už po svých, nebo pohodlným karavanem, tak by vám ve výbavě neměl chybět 
nějaký ten vařič a osvětlení. Z nabídky Campingaz®, který je v tomto odvětví opravdovým průkopníkem, si určitě vyberete. Od malých turistických 
vařičů až po ty větší, na který uvaříte prakticky cokoliv.

Camp’Bistro
2000030424
Příkon: 2 300 W
Doba provozu: 1 h 15 min s kartuší CP 250
Hmotnost: 1,5 kg
799 Kč / 30,0 €

Party grill® 200
2000023716
Příkon: 2 000 W
Doba provozu: 3 h  
s kartuší CV 470 plus
Hmotnost: 2,84 kg
2 199 Kč / 83,0 €

Bleuet® Micro plus  
+ kartuše CV 300 plus
204186S
Příkon: 1 300 W
Doba provozu: 2 h 40 min  
s kartuší CV 300 plus
Hmotnost: 180 g
599 Kč / 23,0 €

Lumogaz® Plus
204351
Příkon: 80 W.
Doba provozu: 12 h  
s kartuší CV 470 plus
Hmotnost: 280 g
799 Kč / 30,0 €

Punčoška k lampám
68221
Velikost S
175 Kč / 6,6 €

Ambiance Lantern
205453
Doba provozu: 33 h  
Hmotnost: 250 g
749 Kč / 28,5 €

Twister® plus PZ  
+ kartuše CV 300 plus
2000017836
Příkon: 2 900 W
Doba provozu: 1 h 10 min  
s kartuší CV 300 plus
Hmotnost: 263 g
849 Kč / 32,0 €

Xcelerate™ 400 S
2000016214
Příkon: 2x 2 200 W
Až o 50% úspornější v porovnání s běžnými hořáky
Doba provozu: 9 h 30 min s plyn. lahví R907
Hmotnost: 6 kg
2 499 Kč / 95,0 €

Base Camp™
2000009597
Příkon: 1 600 + 1 600 W
Doba varu: 1 l: 7 min 30 s
Hmotnost: 1,4 kg
849 Kč / 32,0 €

Vařiče můžeme rozdělit do 3 základních skupin: 1) turistické, které jsou vhodné na přípravu teplých nápojů a jednoduchých jídel. 2) jedno 
a dvouplotýnkové vařiče. Ty jsou výkonnější a už se na nich můžete pustit i do složitějšího vaření. 3) Multi-cooking vařiče. Na kterých si uvaříte, 
a dokonce i ugrilujete.

Tip: Nemáte rádi led/studené světlo, 
nebo chcete mít na výletě trochu 
romantiky? Použijte jednu z plynových 
lamp Campingaz®, která svítí příjemným 
jemně žlutým plamenem.

Martinův Party Grill.: Bydlím v Praze, 
rodinu mám v Soběslavi a skvělý kama-
rády zase v Budějovicích. Takže pořád 
pendluju mezi všemi městy. A asi vás ne-
překvapí, že díky mojí lásce ke grilováním, 
taky všude griluju. V Praze žiju na bytě 
a pokoj mám zasypaný kuchařkami, občas 
i spoustu jídla, takže úplně nemám kapa-
citu mít u sebe ještě velký gril – na malý 
balkon by se ani nevešel. Místo toho mám 
ale k dispozici Party grill 200, nezabere 
totiž žádný místo a party chuťovky pro 
kamarády a spolubydlící zvládá s přehle-
dem. Navíc není problém gril hodit do ba-
tohu a vyrazit třeba do blízkého parku. To 
je teprve ta správná gastro pohoda!
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Plynové kartuše a lahve Plynové kartuše a lahve Campingaz® jsou vyrobeny dle přísných standardů a navíc jsou 
dostupné a vyměnitelné po celém světě. Plyn Campingaz® – energie pro váš život v přírodě!

Odtlačný ventil  
na 2 kg PB lahve
4010023210
Pro správné zapojení odtlačného 
ventilu je nutné použít připojovací 
sadu, viz výrobek 2000020843.
479 Kč / 18,1 €

Sada pro připojení spotřebičů k PB lahvi
2000020843
Doporučená sada pro správné fungování plynových 
spotřebičů Campingaz®. Za případné poškození spotřebiče 
vlivem použití neznačkové připojovací sady neručíme. Sada 
obsahuje regulátor, 80cm hadici, 2 sponky. 
Sadu možné použít pro připojení k 5kg nebo 10kg PB lahvi. 
349 Kč / 13,2 €

C206 GLS
3000002292
190 g směsi plynu 
propan/butan.
79 Kč / 3,0 €

CV300 plus
3000005051
240 g směsi plynu 
propan/butan.
175 Kč / 6,6 €

CV470 plus
3000005049
450 g směsi plynu 
propan/butan.
235 Kč / 8,9 €

CV360
3000003590
52 g plynu butan.
215 Kč / 8,1 €

CP 250
2000022383
250 g směsi plynu isobutan 
pro vařiče Camp‘Bistro 
a Bistro Activ.
122 Kč / 4,6 €

Plynová lahev 907
79785
1 699 Kč / 64,1 €

Náplň lahve 907
69193
Obsahuje 2,75 kg butanu.
549 Kč / 20,7 €

Plynové lahve jsou určeny pro intenzivnější použí-
vání a delší provozní dobu. Lze je kdykoliv odpojit 
i když nejsou prázdné. Pouze modré plynové 
lahve Campingaz® disponují výhodou mezinárodní 
dostupnosti a výměny.

Ventilové kartuše 
Lze je kdykoliv 
odpojit a připojit 
i k jinému 
spotřebiči.

Propichovací kartuše 
Ekonomické kartuše, 
které nelze odpojit 
od spotřebiče dokud 
nejsou prázdné.

Propichovací kartuše C206 GLS splňuje, díky bez-
pečnostnímu ventilu Gas Lock, přísné nařízení nové 
Evropské normy EN 417:2012. Ventil zabraňuje úniku 
plynu při náhodném odpojení spotřebiče od kartuše 
a tím i potenciálnímu výbuchu, či zranění. 

C206

1

CV470+

3

R907

7

Zvolte ten správný plyn

S přicházejícím létem se venkovní 
teploty šplhají vzhůru a je dobré 
být připraven! Chladicí boxy 
a tašky Campingaz® vám pomo-
hou s převozem potravin a také 
nápojů v chladném prostředí. No 
řekněte sami, nechali byste si 
zkazit výborný zážitek z perfektně 
připraveného burgeru teplým 
drinkem? My ne.
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Chladicí boxy termoelektrické Chystáte se na nějakou delší cestu? Určitě se vám bude hodit termoelektrický 
box! V něm uchováte jak potraviny, tak i nápoje v permanentním chladu, a to díky možnosti připojení do autozapalovače 12 V a u modelů AC/DC 
dokonce k 230 V. Všechny tyto boxy disponují vysoce kvalitní PU izolací a antimikrobiální ochranou. Nové modely AC/DC jsou vybaveny unikátním 
ovládáním čtyř samostatných režimů. Při nočním režimu dojde ke snížení otáček motoru a ztišení zvuku. ECO mód je šetrný k životnímu prostředí 
a šetří spotřebu energie na A++ a přesto zůstává efektivní. Režim MAX pak box uvede do maximálního výkonu a chladicího účinku. V boxu je navíc 
zabudovaný Battery saver. Jde o malý čip, který rozpozná, pokud napájecí výkon baterie klesne pod 11 V, v tu chvíli se box vypne a vy v klidu odjedete.

Chladicí boxy pasivní Pasivní chladicí boxy jsou vhodné na kratší výlety. Nelze je připojit k žádnému zdroji energie. 
Dokáží udržet vnitřní teplotu od sedmnácti do dvaceti sedmi hodin podle provedení. Chladicí účinek by měl být vždy podpořen chladicími 
vložkami Freez‘Pack®, které stačí doma zchladit v mrazničce a vložit do jakéhokoliv boxu, nebo tašky. I tyto boxy disponují velice kvalitní PU 
izolací a stejně jako termoelektrické boxy jsou zpracovány tak, aby přenos okolní teploty do boxu byl co nejmenší.

Powerbox® Plus 24L
2000024955
Objem: 24 l
Rozměry: 41 x 31 x 44 cm
Výkon izolace: 20 °C pod okolní teplotou
Hmotnost: 3,6 kg
1 899 Kč / 72,0 €

Powerbox® Plus 28L
2000024956
Objem: 28 l
Rozměry: 41 x 31 x 47 cm
Výkon izolace: 20 °C pod okolní teplotou
Hmotnost: 3,7 kg
2 199 Kč / 83,0 €

Powerbox® Plus 36L AC/DC
2000030254
Objem: 36 l
Výkon izolace: 16 °C pod okolní teplotou
Rozměry: 41 x 31 x 41 cm
3 999 Kč / 150,0 €

Adaptér 
s usměrňovačem
203164
649 Kč / 24,5 €

Powerbox® Plus 36L
2000024957
Objem: 36 l
Rozměry: 55 x 35 x 41 cm
Výkon izolace: 22 °C pod okolní teplotou
Hmotnost: 4,8 kg
2 499 Kč / 94,3 €

Powerbox® Plus 24L AC/DC
2000030252
Objem: 24 l
Rozměry: 41 x 31 x 43 cm
Výkon izolace: 18 °C pod okolní teplotou
2 999 Kč / 113,2 €

Icetime® Plus Extreme 25L
2000024964
Objem: 25 l
Rozměry: 41 x 31 x 43 cm
 Chladicí účinek: 26 h s chladicími 
vložkami Freez’Pack®  
(nejsou součástí výrobku)
Hmotnost: 2,5 kg
1 199 Kč / 45,2 €

Icetime® Plus 30L
2000024963
Objem: 30 l
Rozměry: 41 x 31 x 46 cm
Chladicí účinek: 27 h s chladicími 
vložkami Freez‘Pack®  
(nejsou součástí výrobku)
Hmotnost: 2,6 kg
999 Kč / 37,7 €

Icetime® Plus 26L
2000024962
Objem: 26 l
Rozměry: 41 x 31 x 42 cm
Chladicí účinek: 24 h s chladicími 
vložkami Freez‘Pack®  
(nejsou součástí výrobku)
Hmotnost: 2,4 kg
899 Kč / 33,9 €

Icetime® 13L
39401
Objem: 12,5 l
Rozměry vnější: 30 x 38,5 x 20 cm 
Chladicí účinek: 17 h s chladicími 
vložkami Freez‘Pack®  
(nejsou součástí výrobku) 
Hmotnost: 1,9 kg
699 Kč / 26,4 €

Uzamčené  
a zabezpečené 
Chladicí box a jeho víko s výstupkem, 
které dokonale zapadá do boxu zaručuje 
bezpečnou těsnost. Náš Click and Lock 
systém vydává při zavření víka specific-
ké cvaknutí, díky kterému poznáte, že je 
chladicí box pevně uzavřen a utěsněn.

Silná a prémiová PU izolace 
Testy ukazují, že tepelné ztráty jsou z 30 % přes horní část a z 30 % přes 
základnu boxu. Nové modely se proto vyznačují zvýšenou izolací ve víku 
a v základně boxu. Po stranách boxu je izolace naopak snížena a díky tomu 
jsou vnější rozměry menší, aniž by měly vliv na vnitřní kapacitu či výkon 
boxu. Izolačním materiálem je polyurethan, coby nejkvalitnější dostupná 
izolace na trhu, poskytující o 30 % lepší izolaci. POWERBOX® PLUS ICETIME® PLUS EXTREME ICETIME® PLUS

Nová víka uchycená na pantech 
Víka uchycená na pantech skvěle zapadnou 
do chladicího boxu stejně jako boční držadla 
do tvarovaných bočních otvorů, což činí chla-
dicí box kompaktním. Široký otvor chladicího 
boxu umožňuje snadné a rychlé plnění. Ideální 
tvar chladicího boxu znemožňuje jeho převrá-
cení ať je plný či prázdný.

Nové vlastnosti chladicích boxů
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Tinto de verano/1 džbán 

Suroviny: 1 lžíce citronové šťávy, asi 750 ml 
suchého červeného vína, asi 500 ml citro-
nové limonády, směs citrusů (pomeranč, 
limetka, citron), led (dle potřeby).

Postup: Ve džbánu smíchejte šťávu z cit-
ronu s vínem, limonádou a plátky omytého 
ovoce. Podle potřeby případně doplňte ještě 
limonádu nebo víno. Sklenice zasypte pěk-
nou dávku ledu, rozlijte do nich připravené 
tinto de verano a jděte na to! Tenhle drink 
vás v létě zaručeně osvěží.

Chladicí tašky Chladicí taška a pár destiček v mrazáku by neměly chybět v žádné domácnosti. Hodí se jak na výlety k vodě 
a do přírody, tak i na udržení čerstvosti vašich pokrmů, když je nesete třeba k přátelům či do práce. Nemusíte se trápit teplými nápoji a zkaženým 
jídlem. Chladicí účinek s vložkami Freez Pack® trvá až sedmnáct hodin a s jejich kvalitní polyethylenovou izolací se nemusíte bát vzniku plísní ani 
prosáknutí nedopatřením vylitých tekutin.

Entertainer 12
2000020149
Objem: 12 l
Rozměry: 41 x 17 x 26 cm
Chladicí účinek: 19 h  
s chladicími vložkami Freez‘Pack®  
(nejsou součástí výrobku)
549 Kč / 20,7 €

Entertainer Dual
2000020151
Objem: 18 l
Rozměry: 46,5 x 23 x 32,5 cm
Chladicí účinek: 11 h  
s chladicími vložkami Freez‘Pack®  
(nejsou součástí výrobku)
899 Kč / 33,9 €

Chladicí vložky Izotermické vlastnosti boxů a tašek zlepšíte, jestliže do nich vložíte chladicí vložky, zvláště 
pak při vyšších venkovních teplotách. Tyto chladicí vložky uchovávají nápoje a potraviny v chladu. Často jsou používány i pro 
uchování léků. Délka zmrazení vložek při teplotě -18 °C je 2-4 hodiny (dle velikosti). Jsou samozřejmě netoxické, opakovaně 
použitelné a omyvatelné v myčce.

Freez’Pack® M5
39460
Rozměr: 15 x 8 x 2,5 cm 
Hmotnost: 200 g
35 Kč / 1,3 €

Freez’Pack® M10
9377
Rozměr: 18 x 10 x 3 cm 
Hmotnost: 350 g
49 Kč / 1,8 €

Freez’Pack® M20
9378
Rozměr: 20 x 17 x 3 cm 
Hmotnost: 800 g
99 Kč / 3,7 €

Freez’Pack® M30
21628
Rozměr: 25,5 x 20 x 3 cm 
Hmotnost: 1200 g
129 Kč / 4,9 €

Entertainer 16
2000020150
Objem: 16 l
Rozměry: 46 x 18 x 31 cm
Chladicí účinek: 12 h  
s chladicími vložkami Freez‘Pack®  
(nejsou součástí výrobku)
649 Kč / 24,5 €

MiniMaxi 19L
2000013689 (Pink Daisy) 
2000009589 (Arctic Rainbow)
Objem: 19 l
Chladicí účinek: 12 h s chladicími  
vložkami Freez‘Pack®  
(nejsou součástí výrobku)
449 Kč / 16,9 €

Campingaz® TIP
Nosíte si jídlo do práce? Nebo si rádi 
zajdete na piknik? Už nemusíte vypadat 
jako byste se chystali na pláž k moři. 
Stylové chladicí tašky Entertainer jsou 
vhodné do jakékoliv příležitosti.
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Instasoft®  
1KG
32656
499 Kč / 18,8 €

Instapink™  
1L
2000030583
269 Kč / 10,2 €

InstaECO™  
1L
2000030585
429 Kč / 16,2

Campingaz® 20L Portable Toilet Ideální přenosná toaleta na kempování, cestování a různé přestavby. 
Je také vhodná pro péči o seniory a zdravotně postižené. Záchodová mísa i sedátko je vyrobeno s Antimikrobiální složkou, která zamezuje 
tvorbě mikrobů, plísní a zápachu. Zvýšená sedací plocha, která činí 41 cm a také širší sedák vám poskytne větší pohodlí. Disponuje také novým 
a silnějším zámkem dvou samostatných částí. Pro snadnou manipulaci a transport je toaleta vybavena integrovanými úchyty na bocích a v zadní 
části toalety. Objem horní nádrže na vodu je 15 litrů a odpadní 20 litrů.

Nafukovací matrace Campingaz® Udělejte si pohodlí i na cestách. Zapomeňte na rozlámaná záda z loňské 
dovolené pod stanem strávené na obyčejné karimatce, nebo probděné noci na rozložené sedačce. Komfortní a praktické nafukovací matrace 
Campingaz® jsou vhodné pro táboření, cestování, ale i jako záložní lůžko pro hosty. Vzduchotěsný systém zabraňuje unikání vzduchu, takže 
se nemusíte bát ranního probuzení na zemi. Vybrat si můžete ze dvou velikostí, které bez potíží nafouknete i ve stanu. Pro snadné a rychlé 
nafouknutí nabízíme ruční pumpu, nebo akumulátorový motorek.

20L Portable Toilet
2000030582
Rozměr: 42 x 38 x 44 cm
Hmotnost: 4,4 kg 
2 499 Kč / 94,3 €

Quickbed™ Double
2000021960
Rozměry: 188 x 137 x 19 cm
Hmotnost: 2,9 kg
899 Kč / 34,0 €

Quickbed™ Single
2000021958
Rozměry: 188 x 74 x 19 cm
Hmotnost: 1,6 kg
599 Kč / 22,5 €

Akukompresor
204474
Rozměr: 23,2 x 15 x 11,5 cm
Tlak: 39 mBar
Hmotnost: 1,7 kg
1 099 Kč / 41,5 €

Ruční pumpa
204473
Rozměr: 46 x 22,5 x 11,2 cm
Hmotnost: 1,05 kg
399 Kč / 15,0 €

Euro Soft  
(4 role)
2000030207
119 Kč / 4,5 €

Instablue®  
Extra 1L
2000028000
269 Kč / 10,2 €

Instablue®  
Standard 2,5L
2000027998
329 Kč / 12,4 €

RŮŽOVÁ
čistící a deodorační chemie

 • sanitární prostředek do vrchní nádrže a mísy
 •  čistí a chrání toaletu – prodlužuje 

životnost
 • zanechává příjemnou vůni

Instapink™ 1l

30ml
/

15l vody

ZELENÁ  ECO-FRIENDLY
rozkládací chemie

 • Sanitární prostředek pro odpadní nádrže
 • Chemikálie na rozložení obsahu/fekálií
 • Eliminuje zápach v odpadní nádrži
 • Šetrné k životnímu prostředí

Instasoft® 
Standard 1kg

InstaECO™ 1l

30g
/

10l vody

5ml
/

1l vody

MODRÁ
rozkládací chemie

 • Sanitární prostředek pro odpadní nádrže
 • Chemikálie na rozložení obsahu/fekálií
 • Eliminuje zápach v odpadní nádrži

Instablue® 
Standard 2,5l

Instablue® Extra 1l

10ml
/

1l vody

5ml
/

1l vody
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CAMPING GAZ CS s.r.o. Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, Česká republika
telefon: +420 284 686 711, fax: +420 284 686 769 

servisní středisko: +420 602 322 401, e-mail: servis@coleman.com 
www.coleman.eu www.campingaz.com www.sevylor-europe.com

Vážení zákazníci, firma Camping Gaz CS s.r.o. jako výhradní dovozce a distributor značek 
Coleman®, Campingaz® a Sevylor® si váží vaší důvěry v naše značky. Díky snaze neustále 
zdokonalovat naše služby, doporučujeme nakupovat zboží pouze u autorizovaných prodejců 
námi zastupovaných značek. Nákupem zboží u autorizovaného prodejce, který získal certifikát, 
zaručujeme bezproblémovou garanci záruční doby 2 let u značek Campingaz® a Sevylor®, 
prodlouženou záruční dobu 3 nebo 5 let u produktů značky Coleman®, zajištění odborného servisu 
a vyškolené obsluhy. U nerezových a RBS® hořáků nových grilů řady Series garantujeme záruční 
dobu v délce 5 let. Naše odborně vyškolené a náhradními díly vybavené servisní středisko vám 
pomůže s pozáručním servisem zakoupeného zboží pouze od autorizovaných prodejců. Vyhnete 
se problémům s pochybnou kvalitou zboží a případnému neuznání reklamace zboží, pokud bude 
zjištěno, že nákup neproběhl přes našeho autorizovaného prodejce. Pro vaši snadnou orientaci 
naleznete seznam autorizovaných prodejců na našich webových stránkách, kde si můžete ověřit i unikátní číslo certifikátu, umístěného 
na prodejnách autorizovaných prodejců. Každý autorizovaný prodejce se vám navíc na požádání prokáže tzv. Certifikátem autorizovaného 
prodejce, vystaveným naší firmou. V rámci neustálé snahy o zdokonalení svých produktů si firma CAMPING GAZ s.r.o. vyhrazuje právo 
na změny v technických parametrech jednotlivých produktů. Ceny v měně Euro jsou platné pro Slovensko.

The Outdoor Cooking Expert® since 1949.




