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מיטב הגרילים הטובים בעולם
עצמאות 2019

Magic Grill

משטח 
צלייה 

אקולוגי
Non-Stick  10

שיפודי 
נירוסטה 
מסתובבים

משלוח שליח עד הבית 34 ₪
קוד קופון 500918 במקום  499 ₪

מנגל חשמלי ביתי ללא עשן

בישול ללא שמן  9

1500 וואט | קל לניקוי 9

ציפוי אקולוגי  non-stick אינו נדבק ואינו מתקלף 9

 כולל 10 שיפודים מסתובבים מתוכם 3 שיפודים  9

המיועדים לצליית נקניקיות

משטח צלייה רחב לצליית בשר דגים ירקות ועוד 9

מנגנון סיבוב אוטומטי הצולה את המזון מכל צדדיו  9

ללא מגע יד

רק  299 ₪

סכין קרמית 5 אינטש מתנה
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משלוח עד הבית חינם
קוד קופון 500962

רק  749 ₪במקום  1,490 ₪

SMART Chef 3B גריל גז
B.T.U 40,000 עוצמה כללית ,B.T.U 13,500 מבער יצוק בעוצמת

משטח לפיזור חום אחיד 9

עגלת מתכת עם 2 גלגלים 9

רשת צלייה ממתכת מצופה אמייל 34×50 ס"מ 9

מגירה נשלפת לקליטת נוזלים 9

מכסה מהודר ואיכותי הכולל מד טמפרטורה 9

הצתה אלקטרונית בלחיצת כפתור, ניתן להדליק מבער אחד  9

או יותר לפי הצורך

כפתורי תפעול נוחים כולל מנגנון שליטה בעוצמת הלהבה 9

מידות: 101×49/97 ס”מ 9

הובלה עד הבית 99 ₪
מחיר ההובלה אינו כולל הרכבה

קוד קופון 500974

גריל גז 4 מבערים + כירת צד
B.T.U 50,000 4 מבערי נירוסטה איכותיים עוצמת חום

Buffalo Chef :דגם

מתנה סט כלים מעץ

מתנה כיסוי לגריל

הצתה: אלקטרונית לכל מבער, מבער אחורי 9

סוג רשת צליה: ברזל יצוק 9

מידות רשת צליה: 33×61 ס"מ 9

מכסה רגיל + מד טמפרטורה 9

סוג עגלה מתכת בשילוב דלתות בחזית 9

מס’ גלגלים: 2 9

רשת הפשרה / חימום עליונה 9

איסוף נוזלים: מגש נשלף 9

מידות מורכב 126×52/103 ס"מ 9

אחריות
לשנה

רק  979 ₪במקום  1,690 ₪

אחריות
לשנה
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משלוח עד הבית חינם

קוד קופון 500967קוד קופון 500965

קוד קופון 500970קוד קופון 500969

קוד קופון 500969

רק  99 ₪רק  39 ₪רק  29 ₪

רק  139 ₪ רק  89 ₪

מברשת למנגל/ גריל 
MV01798G מקצועי

סט 3 כלים למנגל 
ידית בקלית

Camptown כיסוי גריל 3 מבעריםCamptown כיסוי גריל 6 מבערים

סט 18 כלים לגריל 
במזוודה

ללא תוספת ברכישת אחד הגרילים 
משלוח!

קוד קופון 500964

NEVADA CHEF 6B גריל גז
 ,B.T.U 89,000 עוצמה כוללת

B.T.U 13,000 6 מבערי יצוק בעוצמת

9 11,000BTU כירת גז צדדית בעוצמת

הצתה אלקטרונית לכל מבער 9

מכסה מתכת דיפון כפול + מד טמפרטורה 9

סוג עגלה: מתכת בשילוב דלתות בחזית, 4 גלגלים 9

רשת הפשרה/חימום עליונה 12/75 ס”מ 9

איסוף נוזלים: מגש נשלף 9

מידות )מורכב(: 166/56/106 ס”מ 9

רק  1,790 ₪במקום  2,290 ₪

אחריות
לשנה
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הובלה: 200 ₪, הובלה והרכבה: 350 ₪ )חדרה-גדרה( 
אזורים מרוחקים 100 ₪ תוספת ללא מעלית: 100 ₪

הובלה: 200 ₪, הובלה והרכבה: 350 ₪ )חדרה-גדרה( 
אזורים מרוחקים 100 ₪ תוספת ללא מעלית: 100 ₪

קוד קופון 500961

קוד קופון 500954 רק  2,200 ₪

XENON 3 גריל גז גרנדהול
B.T.U 30,000 3 מבערי נירוסטה איכותיים עוצמת חום

מדפי הצד ניתנים לקיפול 9

משטח צלייה בגודל 40.1X53.5 ס”מ 9

משטח חימום קומה שנייה 9

שלוש רשתות צלייה מברזל יצוק מצופות בפורצלן ואמייל 9

3 מפזרי להבה עשוים נירוסטה 304 איכותית במיוחד 9

הצתה אלקטרונית 9

מד טמפרטורה בעיצוב חדשני 9

בכל מדף קיימים שני ווים לתליית אביזרי צלייה 9

גומחה חבויה למיכל הגז 9

גלגלים איכותיים לשינוע הגריל הניתנים לנעילה 9

מידות הגריל: עומק 56 ס”מ, גובה 118 ס”מ, רוחב 136.5 ס”מ 9

B.T.U 14,000 שני מבערים מנירוסטה איכותית, עוצמת חום

גריל גז נייד ועצמתי

עיצוב ייחודי לשמירת עוצמות החום גם עם רוחות חזקות 9

מבנה הגריל עשוי יציקת אלומיניום ופלדה יצוקה 9

משטח צלייה בגודל 54X37 ס”מ 9

מערכת הצתה אלקטרונית™Jetfire – לכל מבער מצת נפרד  9

שתי רשתות נשלפות עשויות יציקת ברזל איכותית בעיצוב ייחודי של  9
רשתות המאפשר הזזת המזון בקלות

פתיחה וסגירה קלה ללא התחממות הידית, בצידי הגריל ידיות  9
לנשיאה נוחה

מד חום בעיצוב חדשני | מגש שומנים נשלף בצידי הגריל 9

מכסה הגריל גבוה במיוחד לצליית נתחים גדולים ועופות שלמים 9

5 שנים
אחריות

במקום  2,200 ₪

במקום  3,000 ₪

רק  1,650 ₪

רק  2,200 ₪

סכין קצבים
10 אינטש מתנה

סכין קצבים
10 אינטש מתנה

אחריות
נשיאותית
של נפוליאון
10 שנים

ת של נפוליאון
ריו
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הובלה: 200 ₪, הובלה והרכבה: 350 ₪ )חדרה-גדרה( 
אזורים מרוחקים 100 ₪ תוספת ללא מעלית: 100 ₪

הובלה: 200 ₪, הובלה והרכבה: 350 ₪ )חדרה-גדרה( 
אזורים מרוחקים 100 ₪ תוספת ללא מעלית: 100 ₪

קוד קופון 500960

קוד קופון 500959 רק  2,400 ₪

XENON 4 גריל גז
B.T.U 40,000 4 מבערי נירוסטה איכותיים עוצמת חום

משטח צלייה: בגודל 40.1X71.5 ס”מ 9

מדפי הצד ניתנים לקיפול, משטח חימום קומה שנייה 9

ארבע רשתות צלייה מברזל יצוק מצופות בפורצלן ואמייל 9

4 מפזרי להבה עשוים נירוסטה 304 איכותית במיוחד 9

הצתה אלקטרונית 9

מד טמפרטורה בעיצוב חדשני 9

בכל מדף קיימים שני ווים לתליית אביזרי צלייה 9

גומחה חבויה למיכל הגז 9

גלגלים איכותיים לשינוע הגריל הניתנים לנעילה 9

מידות הגריל: עומק 56 ס”מ, גובה 118 ס”מ, רוחב 154 ס”מ 9

B.T.U 49,500 -4 מבערי נירוסטה איכותיים, כירת צד ו
SNATA FE-BEL AIR גריל גז

5 שנים
אחריות

כיסוי תואם
מתנה!

9 B.T.U 9,500 כירת הצד + B.T.U 40,000 :עוצמת חום 
B.T.U 49,500 :סה”כ עוצמת חום

משטח צלייה בגודל 40.8X71.5 ס”מ, משטח חימום קומה שנייה 9

ארבע רשתות צלייה מברזל יצוק מצופות בפורצלן ואמייל 9

4 מפזרי להבה מנירוסטה 304 9

הצתה אלקטרונית 9

מד טמפרטורה בעיצוב חדשני 9

גומחה חבויה למיכל הגז 9

גלגלים איכותיים לשינוע הגריל הניתנים לנעילה 9

מידות הגריל: עומק 57 ס”מ, גובה 118 ס”מ, רוחב 152 ס”מ 9
 זכה בציון “טוב מאוד פלוס” בסקר השפים של ידיעות אחרונות,

מוסף “ממון” 2016

כיסוי תואם
מתנה!

במקום  3,900 ₪

במקום  3,500 ₪

רק  2,900 ₪

רק  2,400 ₪

סכין קצבים
10 אינטש מתנה

סכין קצבים
10 אינטש מתנה

5 שנים
אחריות


