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ЛЮДИ З РАДІСТЮ ВИТРАЧАЮТЬ 
ГРОШІ В МОМЕНТИ ЩАСТЯ.
Ось в чому секрет: врешті-решт, суть 
гриля не в їжі. Вона в часі, проведено-
му з друзями. Не дивно, що Weber — 
бренд, що асоціюється зі щасливими 
спогадами в усьому світі. З огляду на 
широкий вибір аксесуарів, продаж 
гриля Weber — це відмінний спосіб 
знайти постійного клієнта: Ви можете 
бути впевнені, що покупець Weber по-
вернеться за ще однією покупкою. За 
ним підуть і його сусіди — адже жоден 
рекламний матеріал не зрівняється з 
силою усного обміну інформацією між 
людьми. А перелік продукції Weber не 
обмежується грилевими установками: 
перетворите Ваших клієнтів в справж-
ніх експертів з гриля, забезпечуючи їх 
необхідною майстерністю, що надаєть-
ся Weber.
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ЖАГА ДО НЕСКІНЧЕННОГО НОВАТОРСТВА
Історія Weber — це захоплююче 
оповідання про те, як бажання 
співробітника поліпшити досвід 
свого улюбленого заняття може 
запустити переродження цілої 
компанії. У 1952 році Weber Bros.
Metal Works були Чиказькою 
компанією, що виробляла мор-
ські буйки. Один з їх зварників, 
Джордж Стівен старший, був 
ревним прихильником гриля, але 
був вельми незадоволений своєю 
відкритою цегляною жаровнею, 
спорудженою у нього на задньо-
му дворі. Будь-який короткочас-
ний дощик міг загасити вогонь. 
Навіть декілька крапель збивали 
температуру і псували стейки. А 
найменший порив вітру роздував 
гаряче вугілля по всьому двору. У 
пошуках способу накрити гриль, 
не задушивши жар, Стівен винай-
шов перший в світі критий гриль з 
двох половинок буйка.

Кілька отворів, проробле-
них на дні, забезпечува-
ли необхідну циркуляцію 
повітря. Винахід було зу-
стрінуто з великим інтере-
сом з боку сусідів Стівена, і 
продажі нового пристрою 
майже миттєво злетіли до 
небес. Однак, навіть тоді 
ніхто не міг передбачити, 
що Weber буквально ста-
не синонімом барбекю в 
країнах усього світу. З того 
часу бренд пройшов довгий 
шлях: зараз Weber є лідиру-
ючим виробником не тільки 
вугільних, але і газових та 
електронних грилів. Од-
нак, вугільний критий гриль  
Original Kettle® i досі є сим-
волом бренду, доведеним 
до досконалості. У Weber 
ніколи не зупиняються в 
прагненні до вдосконалення.

ДЖОРДЖ СТІВЕН СТАРШИЙ
Винахідник і засновник

У 1952 році зварювальник Weber Bros. 
Джордж Стівен переобладнав морсь-
кий буйок в перший гриль і створив те, 
що зробило Weber синонімом барбекю.
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УНІКАЛЬНІ
точки контакту

WEBER

Унікальні точки контакту Weber розроблені, 
щоб надихати Ваших клієнтів. Це гладкий 
маркетинговий механізм, що складається  
з п’яти компонентів: 

Система Weber shop-in-shop оптимізує 
роботу з клієнтами і підтримує продажi. 

Digital — наш зручний і інформативний сайт  
weber.com, наш цифровий всесвіт включає 
соцмережі і навіть інтернет-торгівлю. І не 
забудьте про унікальний мобільний дода-
ток Weber iGrill.

Курси Weber BBQ — чудовий досвід як 
для новачків, так і для досвідчених май-
стрів гриля. Ви можете перетворити відві-
дувачів в вірних клієнтів.

Журнал допомагає надихнути Ваших клієнтів 
на будь-які можливості гриля від Weber. 

Магазин Weber Original — концепція ма-
газину, присвяченого світу Weber.

ПОВНА ЦІЛОДОБОВА ПІДТРИМКА

ПРОДАВАЙТЕ БІЛЬШЕ, НІЖ ГРИЛЬ — ПРОДАВАЙТЕ СПОСІБ ЖИТТЯ

Кожен продукт Weber розроблений так, щоб 
служити Вашим клієнтам в їх захопленні грилем 
багато років. Для цієї мети існує великий вибір 
аксесуарів, щоб доповнити будь-яку покупку. Є 
дві категорії аксесуарів, щоб відповідати рівню 
досвіду клієнта: «Основний» і «Розширений». 
Таким чином, Ви можете забезпечити клієнтам 
унісон їх обладнання для гриля з їх досвідом.
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УНІКАЛЬНІ
точки контакту

WEBER

STORE



Кількість
людей?

Де знаходиться
гриль?

Яким типом гриля
Ви користуетесь?
Переваги?

Як часто Ви
смажите гриль?

Чого Ви очікуєте
від гриля?

1—6 Двiр/балкон Електрогриль

Часто/ на вихiд-
них/іноді по 
буднях/ 
пiсля роботи

Трохи димку, швидкий
і нескладний досвід
гриля, безпека: без
вогню і жару

1—6
Двiр/сад/
балкон/ 
природа

Користується вугільним 
грилем; розглядає газо-
вий гриль як
швидшу альтернативу

Часто/
на вихідних/
іноді по буднях/
пiсля роботи

Трохи димку,
швидкий і нескладний
досвід гриля

1—8 Двiр/сад Вугiльний гриль
Раз на тиждень /на 
вихiдних

Акцент на справжньому 
досвіді гриля, що включає 
задоволення, відпочинок і 
розслаблення

1—10 Дворик/сад

Користується
маленьким газовим
грилем; шукає більш
різносторонній гриль

На вихiдних/
іноді по буднях/ 
пiсля роботи

Різні можливості гриля, 
численні опції гриля і 
аксесуарів, величезна 
ємність гриля

1—12 Дворик/сад
Давно користується
газовим грилем; шукає 
щось побільше

На вихiдних/
іноді по буднях/ 
пiсля роботи

Великий гриль з привабли-
вим дизайном для справжніх 
знавців гриля, численні опції 
гриля і аксесуарів, величезна 
ємність гриля. Любить готу-
вати цілі меню на грилі



Тип гриля Можливості комплексних продажів

     Електронний 
     PULSE2000

Преміум-камінь для випічки, деко, рожен,
преміум-набір інструментів, щітка для
гриля, чохол

     Газовий Q2200
Деко серії Q, заслін/треножник,
корзинка для овочів, iGrill 2, щітка для
гриля, преміум-набір інструментів, чохол

     Вугiльний
     MASTER-TOUCH®
     GBS CHARCOAL
     GRILL PREMIUM
     E-5770

Ростер для курки, камінь для піци GBS,
рожен, iGrill 2, преміум-набір інструментів,
рукавички, набір для розпалювання, щітка для
гриля, чохол

     Газовий SPIRIT II
     E-210 GBS

Камінь для піци GBS, чавунна жаровня GBS, 
рожен, iGrill 3, преміум- 
набір інструметів

     Газовий GENESIS II       
     E-335

Рожен, решітка GBS, iGrill 3,
премiум-набiр iнструментiв, щiтка
для гриля, чохол
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Це та сама пора року, коли всі шукають кращі ідеї для подарунків. 
Чому б не показати їм, як розвіяти зимовий холод жаром грилю?  
З грилями Weber для всіх потреб і цілей і великим вибором 
аксесуарів для поліпшення досвіду клієнтів, Ви зможете 
порекомендувати оптимальний подарунок на будь-який бюджет 
і будь-який випадок: обладнайте Ваших клієнтів до незабутніх 
сімейних зборів, і вони дякуватимуть Вам весь рік.
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ПРЕКРАСНІ ПОДАРУНКИ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО БЮДЖЕТУ! 



12

Запропонуйте 
унікальні

барбекю-події

Збільшуйте
продажi 

Зміцніть контакти 
з клієнтами 

Передовий брендинг
завдяки підвищеній

відвідуваності Вашого
місцевого представництва 

Демонстрація
барбекю-пристроїв  

і аксесуарів 

Розширте
ноухау барбекю

Участь в курсах
вплинула більш, ніж  

на 70%* покупок грилів 

Піднесіть себе як 
місцевого експерта з Weber

ГРИЛЬ-ПОДІЯ В ВАШОМУ МАГАЗИНІ: 
Курси барбекю від Weber спеціально розроблені для підви-
щення продажів, уваги і зацікавленості з боку Ваших 
клієнтів. Курси барбекю, що проводяться в Вашому пред-
ставництві, нададуть Вашим клієнтам практичний досвід 
використання продуктів Weber. Не пропустіть можливість 
зміцнити відносини з клієнтами і підняти Ваші продажi.

За детальною інформацією звертайтеся до Вашого місцевого
представника Weber.

* За результатами опитування відвідувачів курсів Weber у Данії та Німеччинi
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ДВИГУН ВАШОГО БІЗНЕСУ
ГРИЛЬ-АКАДЕМIЯ —

Щороку Гриль-академія Weber перетворює тисячі кін-
цевих споживачів в палких послів бренду. Заняття з 
нашими майстрами з Гриль-академіі Weber — це ней-
мовірний досвід або подарунок. Учасники Гриль-ака-
демії залишають курси, переповнені новими ідеями з 
гриля, повні бажання випробувати набуті навички — 
це ще більше можливостей для Вашого бізнесу. 

Годин практич-
ного досвiду
Більш ніж

Більш ніж

Число кінцевих
споживачів за останні 
3 роки 

Майже

Найбільша подія Weber1,500

37,000

500,000

364

Скiльки  
майстрiв 
гриля?

Скiльки
курсiв
на рiк? 

8,300
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Вугільний гриль  
MASTER-TOUCH GBS PREMIUM E-5770
Візьміть ініціативу і додайте розкоші у Вашу бар-
бекю-пригоду з  вугільним грилем Master-Touch® GBS 
Premium E-5770. Оснащений безліччю новітніх компо-
нентів, таких як практична  відкидна кришка, інновацій-
на дифузна система, що забезпечує  можливість готувати 
методом «low and slow», а також брекет  iGrill Ready, який 
дозволить завжди тримати Ваш iGrill напоготові, цей 
першокласний вугільний світоч абсолютно точно дасть  
Вам всю свободу, зручність і опції, щоб Ви могли відкрити  
для себе нові шляхи гриля.

*Гарантія не покриває звичайний знос. Подробиці на сайті weber.com
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Master-Touch Premium 3-в-1 — це новий флагман в сегменті вугільних грилів, який дозволить 
Вам готувати все від щоденних стейків, печеної дичини або риби, до копчення реберець в ре-
жимі «low and slow». Вбудована функціональність GBS робить гриль набагато простіше. Додані 
шарніри дозволяють легко відкривати і закривати кришку. Новий нагнітач і відсікач жару за-
безпечують абсолютний контроль жару. Технологічний брекет iGrill дозволить легко підключи-
ти iGrill 2 або iGrill mini, щоб пильно стежити за процесом приготування і кожен раз домагатися 
ідеального результату. Нехай це нововведення створює для Вас нові пригоди з грилем, дозво-
ляючи Вам стати місцевим героєм Вашого двору.

ТОП 5 НОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИЗАЙНУ, ЯКІ НЕ ПРОСТО Є
ЗОВНІШНІМИ ПРИКРАСАМИ, АЛЕ ПОКРАЩУЮТЬ ВСІ АСПЕКТИ ГРИЛЯ. 

Зручна клямка кришки
Обладнана пружиною, забезпечує легкість користування, зні-
мається для установки рожна. Скорочує час відкриття кришки.

Покращена вентиляція
З додатковими налаштуваннями і маркуванням на заслінці лег-
ко налаштувати потрібний тип гриля на необхідний випадок.

Пiдставка для iGrill
Легко розміщує Ваш iGrill 2 або 
mini  і дозволяє кожен раз ідеально 
готувати їжу з технологією iGrill.

Решітка GBS з нержавіючої сталі
Дуже міцна, надає нескінченні можливості готування з усіма 
унікальними аксесуарами Weber, які можуть легко кріпитися  
до решітки.

Нагнітач + відсікач жару
Забезпечує весь перелік ре-
жимів готування: гриль, смажен-
ня і копчення завдяки контролю  
за розподілом жару.
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ОГЛЯД СЕРІЇ

Всі виміри вугільних грилів зроблені з закритою кришкою і піднятими столиками
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Назад до витіків: вугільний гриль — це найбільш автентичний і сповнений почуття спосіб го-
тування на грилі. Це як повернутися в історії: розвести вогонь, відчути запах диму, послухати 
потріскування брикетів — бути наодинці з природою. У світі, який стає більш технологічним і 
швидким з кожним днем, багато хто шукає справжніх відчуттів — можливості насолодитися 
оригінальним почуттям барбекю

КОРОТКО
1
Кришка і котел — зроблені з якісної американ-
ської сталі, усередині покриті фарфоровою емал-
лю для максимального відображення жару і за-
хисту від іржі. 

2 
Алюмінієві вентиляційні заслінки — забезпечу-
ють потік повітря для згоряння. У стандартному ре-
жимі гриля верхня та нижня заслінки повинні бути 
відкриті, щоб постачати повітря до палаючих бри-
кетів. Закрийте їх, щоб загасити вогонь і прибрати 
гриль, коли закінчите готування.

3
Ручка — зроблена з нейлону, армованого скло-
волокном, стійка до високих температур. У деяких 
моделях ручки оснащені двома тримачами для ін-
струментів. У деяких моделях вони також оснащені 
брекетами для iGrill. 

4
Система очистки One-Touch — система Weber, 
завдяки якій легкий поворот ручки скидає попіл 
в збирач, який легко знімається і очищується. 

Система One-touch не тільки допомагає утримувати 
гриль в чистоті, але і регулює потік повітря. У деяких 
моделей є режими «копчення» і «low and slow», з 
якими заслінки повертаються в потрібне положення.

5
Кришка — цілком нова, оснащена пружинним шар-
ніром кришка підтримує готування без рук. Кришка 
може зніматися для використання рожна Weber. 

Вугільні тримачі/піддони — тримайте брикети під 
рукою відповідно до бажаного способу готування. 
Різні моделі грилів можуть мати тримач або піддон. 

Решітки — зроблені з полірованої нержавіючої сталі, 
решітки прослужать довгі роки заняття грилем. 

Простір для готування — широкий спектр моде-
лей з діаметрами 37 см, 47 см, 57 см та 61 см.

Колеса — міцні, стійкі до будь-якої погоди колеса
дозволяють легко переміщувати гриль. Новий ди-
зайн коліс на останніх моделях підсилює міцний 
вид і враження. 

Мірна чаша — всі вугільні грилі йдуть в комплекті 
з мірною чашею для вугілля.

2
1

3
4 5

ЕКСКЛЮЗИВНА ЛІНІЯ ПРОДУКТІВ — 
продукти нашої ексклюзивної лінії 
доступні тільки у обмеженої кіль-
кості партнерів.



0 077924 029271 0 077924 003134

Нержавіючі алюмінієві вентиляційні заслінки на кришці забе-
спечують потрібний приплив повітря для ідеального готування
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ВУГІЛЬНІ ГРИЛІ

0 077924 002328 0 077924 002335
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0 077924 004070 0 077924 085390

ВУГІЛЬНІ ГРИЛІ
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ВУГІЛЬНІ ГРИЛІ

0 077924 085406 0 077924 085413
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0 077924 085420 00 77924 085468

ВУГІЛЬНІ ГРИЛІ
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Вугільний Гриль-центр  
SUMMIT® Ø 61 см

Смаження, копчення, випікання — все це можливе за 
допомогою цього центру гриля, який доповнюється 
стильним бічним столом, додатковим місцем для збері-
гання і навіть відсіком для вугілля.

ВУГІЛЬНІ ГРИЛІ
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PULSE 2000
з візком

ПУЛЬС МІСТАПУЛЬС МІСТА

Ведіть Ваших клієнтів в їх
подорожі від новачка до майстра

гриля за допомогою цих аксесуарів

О С Н О В Н И Й

Р О З Ш И Р Е Н И Й

Преміум-набір
інструментів

Преміум-чохол
для гриля

Щiтка 
для гриля

Преміум-камінь
для піци

Деко Рожен
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З PULSE, Weber запроваджує нову категорію грилів — PULSE покращує
сучасний спосіб життя і дозволяє споживачам відчути майбутнє гриля. Серія
PULSE орієнтована на споживачів з високими очікуваннями, які відмовляються
від усього, що є менш ніж надзвичайним.

КОРОТКО

* Стилістичне
написання і логотип
Bluetooth є за-
реєстрованими
торговими марками
Bluetooth SIG Inc.
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1
Подвійні зони гриля — серія Pulse 2000 до-
зволяє одночасно обсмажувати різні продук-
ти при різних температурах.

2 
Точний контроль температури — забез-
печується світлодіодним дисплеєм на пе-
редній панелі керування. Це забезпечує 
точне і певне відстеження температури 
всередині Вашого гриля.

3
Інтегрована технологія iGrill — дає Вам 
ще більше контролю, спостерігаючи за 
приготуванням від початку до кінця і пе-
редаючи температуру через Вluetooth* до 
додатку Weber iGrill на Вашому мобільно-
му пристрої в режимі реального часу.

Індикатор підігріву — після того, як Ви вста-
новите регулятор   гриля    на  низький,   се-
редній  або високий рівень, червоне світло 
почне мигати, поки гриль не досягне вста-
новленої температури, а решітки не нагріють-
ся. У цей час прозвучить звуковий сигнал, 
а індикатор перестане мигати, залишаю- 
чись червоним.

Система управління жиром — допомагає при ви-
даленні жиру і призначена для запобігання спа-
лаху. Крапання, що не випарились, збираються у 
піддоні, розташованому у засувці під робочою ос-
новою. Просто вийміть засувку та замініть піддон,  
якщо потрібно.

Емальовані фарфором чавунні решітки — 
рівномірно утримують тепло, щоб створи-
ти ті прекрасні сліди смаження, яких ми 
всі прагнемо. Для отримання оптимальних 
результатів, а також для запобігання при-
липання їжі до решіток, перед кожним при-
готуванням їжі просто прочистіть розігріту 
решітку щіткою.

ЕКСКЛЮЗИВНА ЛІНІЯ ПРОДУКТІВ
SMART GRILL / PULSE
Продаж можливий тільки після укла-
дення та підписання додаткової угоди 
«Smart grill/pulse»
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Номер виробу: 85010079
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Щiтка 
для гриля

Час барбекюЧас барбекю
Чудово виглядає, цікавий і зручний у викори-
станні — серія Weber Q ідеально підходить для 
тих клієнтів, які очікують більшого від життя.

Він зручний:
Компактний за розміром і унікальний за фор-
мою, Weber Q ідеально розміщуєьбся на бал-
коні, терасі або в саду.

Він універсальний:
Газовий або електричний — просто ввімкніть 
його і насолоджуйтеся шиплячим барбекю. 
Завдяки широкому спектру аксесуарів Ваші 
клієнти можуть впоратися з будь-яким викли-
ком гриля.

Він бездоганний:
Ви не знайдете кращого гриля для отримання 
такого чудового смаку барбекю — Ваш кла-
сичний смак Weber з міткою Q. WEBER Q 3200 STATION BLACK LINE

WEBER Q 1400 DARK GREY

iGrill 2
Заслон від жару

та підставка
Премiум-набiр
iнструментiв

ДекоПремiум-чохол
Корзинка  
для овочів

ВЕДІТЬ ВАШИХ КЛІЄНТІВ В ЇХ ПОДОРОЖІ ВІД НОВАЧКІВ
ДО МАЙСТРІВ ГРИЛЯ З ЦИМИ АКСЕСУАРАМИ

О С Н О В Н И Й Р О З Ш И Р Е Н И Й

*Гарантія не покриває звичайний знос. Подробиці на сайті weber.com
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Всі виміри грилів серії Q робилися з відкритою кришкою і піднятими столиками

ОГЛЯД СЕРІЇ
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ЇЖТЕ ОЧИМА — компактна, стильна і сучасна, сім’я Q представляє собою власний всесвіт.
Незалежно від розмірів нагрівальних решіток, від того, використовується газ або електрика,
настільний або окремо стоячий, Ваші клієнти можуть покладатися на зручний гриль, який
буде на внутрішньому дворику так само впору, як і на балконі. Якість Weber безкомпромісна,
де б ії не бажали.

КОРОТКО

39

1
Термометр — вбудований в кришку 
преміум-моделей серії.

2 
Кришка та основа — виготовлені з лег-
кого литого алюмінію.

3
Робочий простір — деякі моделі мають 
практичні складні робочі поверхні, що на-
дає додатковий простір.

4
Каркас і візок — щоб дати Вам добру робочу 
висоту. Більш великі моделі прикріплені до 
фіксованих візків, в той час як каркаси до-
ступні для менших моделей, щоб перетвори-
ти портативний гриль на щоденний.

Емальована фарфором чавунна решіт-
ка — розділена на дві частини, так щоб 
Ви могли змінити одну сторону на па-
тельню деко.

Знаковий дизайн — який створив 
новий тип газового та електричного 
гриля. Дизайн легкий та інновацій-
ний, а також компактний, що робить, 
його ідеальним для міського та виїз- 
ного барбекю.

Пальники — залежно від моделі 
Weber Q поставляється з одним або дво-
ма пальниками, щоб точно відповідати 
Вашим потребам.

ЕКСКЛЮЗИВНА ЛІНІЯ ПРОДУКТІВ —
Продукти нашої ексклюзивної лінії доступні 
тільки у обмеженої кількості партнерів
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ГРИЛІ СЕРІЇ Q

Компактний і швидкий — ідеальний вибір, якщо Вам не 
дозволено користуватися брикетами або газом, або якщо 
Ви просто віддаєте перевагу використанню електрики.

Невеликий, стильний електрогриль — це ідеальне 
рішення, коли існують обмеження на використання 
газу та вугілля.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Електричний елемент пальника
Емальовані фарфором чавунні решітки для готування
Литі алюмінієві кришка та корпус з вбудованими ручками 
для перенесення;
Заземлений кабель живлення довжиною 1,8 м забезпечує 
безпечне підключення до джерела живлення;
Знімний піддон для легкого очищення;
Стенд з щитом з вибитою маркою Weber®, який надає 
можливості готувати на висоті поясу;
Алюмінієва втулка для утримання тепла;
Доступний на словенському, хорватському, грецькому, угор-
ському, румунському, українському, російському ринках.

Електрогриль
WEBER® Q 1400

Електрогриль WEBER® Q 1400 
зі стендом та столиками

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Електричний елемент пальника;
Емальовані фарфором чавунні решітки для готування;
Литі алюмінієві кришка та корпус з вбудованими ручками 
для перенесення;
Заземлений кабель живлення довжиною 1,8 м забезпечує без-
печне підключення до джерела живлення;
Знімний піддон для легкого очищення;
Два складних бічних столика;
Доступний на словенському, хорватському, грецькому угорсь-
кому, румунському, українському, російському ринках.

Електрогриль Електрогриль

Номер виробу: 52020079 Номер виробу: 52020879

Мін.кіль-ть замовлень: 1
Кількість у палеті: 12

Мін.кіль-ть замовлень: 1
Кількість у палеті: 12 

Розмір решітки: 43 x 32 см Розмір решітки: 43 x 32 см

Продукт: 59,7 x 68,6 x 52,1 см Продукт:  121,9 x 68,6 x 66 см

Вага: 10,12 кг Вага: 15,1 кг

Вага коробки : 2,88 кг Вага коробки : 2,88 кг
Коробка: 42,6 x 41 x 71,7 см Коробка: 42,6 x 41 x 71,7 смКолір: Темно-сірий Колір:  Темно-сірий

Інформація про продукт Інформація про продуктГабарити ВИСxШИРxГЛ Габарити ВИСxШИРxГЛ

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
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ГРИЛІ СЕРІЇ Q

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Електричний елемент пальника;
Емальовані фарфором чавунні решітки для готування;
Литі алюмінієві кришка та корпус з вбудованими ручками 
для перенесення;
Заземлений кабель живлення довжиною 1,8 м забезпечує без-
печне підключення до джерела живлення;
Знімний піддон для легкого очищення;
Два складних бічних столика;
Доступний на словенському, хорватському, грецькому, угорсь-
кому, румунському, українському, російському ринках.

Електрогриль
WEBER® Q 2400

Електрогриль  
WEBER® Q 2400 зі стендом

Насолоджуйтеся вишуканим смаком барбекю поєд-
нано з великою зручністю найбільшого електрич-
ного гриля Q від Weber.

Насолоджуйтеся вишуканим смаком барбекю поєднано з 
великою зручністю найбільшого електричного гриля Q від 
Weber — в цій моделі оснащеного зручним стендом.

Електрогриль Електрогриль

Номер виробу: 55020079 Номер виробу: 55020879

Мін.кіль-ть замовлень: 1
Кількість у палеті: 6 

Мін.кіль-ть замовлень: 1
Кількість у палеті: 6 

Розмір решітки: 55 x 39 см Розмір решітки: 55 x 39 см

Продукт: 66 x 80 x 63,8 см Продукт: 129 x 130,6 x 76,2 см

Вага: 17 кг Вага: 19 кг

Вага коробки : 2,88 кг Вага коробки :  2,88 кг
Коробка: 44,6 x 46,1 x 82,6 см Коробка:  44,6 x 46,1 x 82,6 смКолір:  Темно-сірий Колір:  Темно-сірий

Інформація про продукт Інформація про продуктГабарити ВИСxШИРxГЛ Габарити ВИСxШИРxГЛ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Електричний елемент пальника;
Емальовані фарфором чавунні решітки для готування
Литі алюмінієві кришка та корпус з вбудованими ручками 
для перенесення;
Заземлений кабель живлення довжиною 1,8 м забезпечує 
безпечне підключення до джерела живлення;
Знімний піддон для легкого очищення;
Стенд з щитом з вибитою маркою Weber®, який надає мож-
ливості готувати на висоті поясу;
Алюмінієва втулка для утримання тепла;
Доступний на словенському, хорватському, грецькому, угор-
ському, румунському, українському, російському ринках.

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
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ГРИЛІ СЕРІЇ Q

Вся продуктивність, яку Ви очікуєте від газового 
барбекю Weber, в портативному виді та готовий пра-
цювати всього за 5 хвилин.

Вся продуктивність, яку Ви очікуєте від газового 
барбекю Weber, в портативному виді та готовий пра-
цювати всього за 5 хвилин.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Лита алюмінієва кришка та корпус зі склокерамічним нейло-
новим каркасом та вбудованими ручками для перенесення;
Запалювання натисканням кнопки, пальник з нержавіючої 
сталі та ручка для повного контролю за пальником;
Емальовані фарфором чавунні решітки для готування;
Вміщує знімну пляшку з газом, може бути пристосований 
до використання великих балонів за допомогою нових 
шлангів-адаптерів 3-в-1;
Знімний піддон для легкого очищення.

Газовий гриль 
WEBER® Q 1000

Газовий гриль  
WEBER® Q 1000

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Лита алюмінієва кришка та корпус зі склокерамічним нейлоно-
вим каркасом та вбудованими ручками для перенесення;
Запалювання натисканням кнопки, пальник з нержавіючої сталі 
та ручка для повного контролю за пальником;
Емальовані фарфором чавунні решітки для готування;
Вміщує знімну пляшку з газом, може бути пристосований до 
використання великих балонів за допомогою нових шлангів-
адаптерів 3-в-1;
Знімний піддон для легкого очищення Інформація.

Газовий гриль Газовий гриль

Номер виробу: 50010075 Номер виробу: 50060075

Мін.кіль-ть замовлень: 1
Кількість у палеті: 12

Мін.кіль-ть замовлень: 1
Кількість у палеті: 12 

Розмір решітки: 43 x 32 см Розмір рещітки: 43 x 32 см

Продукт: 59,7 x 68,6 x 52,1 см Продукт:  59,7 x 68,6 x 52,1 см

Вага: 10,37 кг Вага: 10,37 кг

Вага коробки : 2,56 кг Вага коробки : 2,56 кг
Коробка: 64 x 64,5 x 81,1 см Коробка: 64 x 64,5 x 81,1 смКолір: Чорний Колір:  Титан

Інформація про продукт Інформація про продуктГабарити ВИСxШИРxГЛ Габарити ВИСxШИРxГЛ

Під замовлення

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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ГРИЛІ СЕРІЇ Q

Газовий гриль

Номер виробу: 51010075

Мін.кіль-ть замовлень: 1
Кількість у палеті: 9 

Розмір решітки: 43 x 32 см

Продукт: 62,5 x 103,9 x 52,1 см

Вага: 11,28 кг

Вага коробки :  2,78 кг 
Коробка:  44,3 x 41 x 71,7 смКолір:  Чорний

Інформація про продукт Габарити ВИСxШИРxГЛ

Газовий гриль 
WEBER® Q 1200

Цей переносний газовий гриль ідеально підходить для 
вихідних та днів на природі.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Електронне запалювання, пальник з нержавіючої сталі та руч-
ка для повного контролю за пальником;
Емальовані фарфором чавунні решітки для готування;
Лита алюмінієва кришка та корпус з вбудованими ручками 
для перенесення та двома бічними столиками;
Термометр на кришці надає можливість перевіряти темпера-
туру гриля, не підіймаючи кришку;
Знімний піддон для легкого очищення;
Вміщує пляшку з газом Q 1000 та може бути пристосований до 
використання великих балонів за допомогою конверсійного  
набору Q.

• 

• 
• 

• 

• 
• 
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ВЕДІТЬ ВАШИХ КЛІЄНТІВ В ЇХ ПОДОРОЖІ ВІД НОВАЧКІВ
ДО МАЙСТРІВ ГРИЛЯ З ЦИМИ АКСЕСУАРАМИ

О С Н О В Н И Й

Р О З Ш И Р Е Н И Й

ГАЗОВИЙ ГРИЛЬ SPIRIT II E-310
Підніміть Ваші заняття грилем на новий рівень з газовим 
грилем Spirit II E-310. Гриль з трьома пальниками має 
просторну зону для грилювання та зручні бічні столики 
для розміщення підносів для сервірування та гачків для 
підвішування шпателя та щипців. Завдяки потужній си-
стемі гриль GS4 та сумісності з iGrill, Ви вже налаштовані 
на успіх у барбекю.

ГАЗОВИЙ ГРИЛЬ GENESIS®II SP-335
Уявіть повністю обладнану кухню з тоном нержавіючої сталі. 
Це саме те, що нагадує газовий гриль Genesis® II SP-335. Цей 
газовий гриль з трьома пальниками обладнаний всім необ-
хідним для того, щоб щоденне грилювання вийшло на новий 
рівень: від інноваційної високоякісної гриль-системи GS4, 
розумної сумісності з iGrill та потужного пальника, який за-
лишає на стейках гарні сліди смаження, до чавунних решіток  
Gourmet BBQ System, зручного додаткового пальника, на яко-
му Ви можете вари картоплю або кип’ятити соус, і стильної та 
практичної шафи для всіх необхідних інструментів гриля.

NEW NEW

Преміум-набір
інструментів

iGrill 3 Премiум-чохол
Щiтка  

для гриля

Преміум-камінь
для гриля

Решітка
для смаження

Ростер  
для курки

Пательня Рожен
Ростер  

для дичини





ГЕРОЇ НА КОЖЕН ДЕНЬ — Ви в поспіху приходите з роботи. Ваша сім’я голодна, і часу дуже 
небагато, але Ви не хочете годувати їх чим попало. Натисканням кнопки запалюється гриль, 
і незабаром розкішне блюдо вже готове — з усією атмосферою і прекрасним смаком, які по-
винні бути у барбекю. Це і правда настільки просто з газовими грилями Weber.

КОРОТКО
1
Термометр — вбудований в кришку, так 
що Ви завжди зможете доглядати за 
температурою барбекю.

2 
Ручка — міцна і стійка до тепла, 
завжди залишається прохолодною.

3
Пальники — серії газових грилів від Weber, 
SPIRIT і GENESIS покривають великий 
спектр моделей, що мають від двох до ше-
сти пальників.

Пластини Flavorizer — запатентована система 
вигнутих металевих пластин від Weber, які на-
кривають пальники, запобігаючи спалахів по-
лум’я, в той же час посилюючи смак «барбекю» 
за рахунок того, що сік і жир потрапляють на них 
і випаровуються.

Стильний дизайн — в повній гармонії з 
функціональністю. Позачасовий дизайн 
грилів дає їм прекрасний зовнішній вигляд 
на будь-якому дворику. Крім того, вони побу-
довані і протестовані так, щоб їх можна було 
використовувати на природі в будь-яких по-
годних умовах.

Легке чищення — жир і соки стікають 
до основи гриля і далі в піддон, який 
легко видалити і замінити. Це запобігає 
виникненню пожеж від жиру.

Оптимальний розподіл жару — пластини 
Flavorizer поширюють тепло і проводять 
його в барбекю. Деякі з великих моделей 
також оснащені тепловими відбивачами.

Повний контроль — електронна система 
запалювання запускає барбекю одним на-
тисканням, і ручки забезпечують контроль 
за процесом готування.

Колеса — міцні всепогодні колеса зберіга-
ють Ваш гриль. Замикаючий механізм бло-
кує колеса гриля в стабільному положенні.

Габарити продукту — висота і глибина 
вимірялися з піднятою кришкою.

ЕКСКЛЮЗИВНА ЛІНІЯ ПРОДУКТІВ —
Продукти нашої ексклюзивної лінії доступні 
тільки у обмеженої кількості партнерів
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ГАЗОВІ ГРИЛІ

Найбільш компактна модель серії Spirit Original іде-
ально підходить для будь-кого, у кого не вистачає 
вільного місця.

Компактний дизайн зі зручністю приготування на 
газу - цей дивний маленький гриль є ідеальним су-
путником, коли Ви в дорозі.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Емальована фарфором кришка з вбудованим у центрі термометром;
Емальовані фарфором стальні решітки для готування;
Два пальника з нержавіючої сталі і емальовані фарфором 
пластини Flavorizer, які ловлять димлясті шиплячі крапельки, 
додаючи той самий непереборний димний арoмат їжі;
Електронна система запалювання — гарантовано за-
палює щоразу;
2 бічних столика;
Зігріваюча стійка створює додатковий простір для приготу-
вання їжі і може утримувати їжу в теплі, не перегріваючи її;
Шість тримачів інструментів, щоб тримати Ваші аксесуари 
для гриля під рукою;
 2 колеса та 2 фіксатора.

Газовий гриль  
GO-ANYWHERE

Газовий гриль  
SPIRIT E-210 ORIGINAL

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Вогнестійка кришка й котел, емальовані фарфором 
задля міцності;
Емальована фарфором стальна решітка для готування;
Шарнірні ніжки, що підіймають гриль, щоб запобігти 
опалювання землі чи настилу і служать замком криш-
ки для легкого перенесення.

Номер виробу: 1141075 Номер виробу: 46010675

Мін.кіль-ть замовлень: 1
Кількість у палеті: 24

Мін.кіль-ть замовлень: 1
Кількість у палеті: 4 

Розмір решітки: 41x 25 см Розмір решітки: 52х44 см

Продукт: 36,8 х 53,3х31 Продукт:  160 x 127 x 81,3 см

Вага: 5,59 кг Вага: 41,73 кг

Вага коробки : 0,94 кг Вага коробки : 14,06 кг
Коробка: 21,6 х 30,6 х 59,5 см Коробка: 64 x58,6 x 81,1 смКолір: Чорний Колір:  Чорний

Інформація про продукт Інформація про продуктГабарити ВИСxШИРxГЛ Габарити ВИСxШИРxГЛ

Під замовлення

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
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ГАЗОВІ ГРИЛІ

Під замовлення
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ГАЗОВІ ГРИЛІ
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ГАЗОВІ ГРИЛІ
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Під замовлення

ГАЗОВІ ГРИЛІ
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ГАЗОВІ ГРИЛІ
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Під замовлення

ГАЗОВІ ГРИЛІ
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Під замовлення

ГАЗОВІ ГРИЛІ

Номер виробу: 7170075 Номер виробу: 7370075
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МОЖЛИВОСТІ НА РОКИ НАПЕРЕД

РЕШIТКА ДЛЯ СМАЖЕННЯ

КАМIНЬ ДЛЯ ПIЦИ

ЧАВУННА ЖАРОВНЯ

Система Gourmet BBQ (GBS) від Weber робить 
гриль практично необмеженим досвідом: з GBS 
Ви можете приготувати більше, ніж просто м’я-
со, рибу, овочі та ковбаси. Проінформуйте своїх 
клієнтів, і Ви можете бути впевнені, що вони за-
хочуть перевірити все це корисне обладнання та 
розширити свій досвід гриля. Адже GBS робить 
гриль Weber універсальним, як повністю облад-
нана кухня. Від піци до пасти, від сендвічів до 
вафель на десерт — практично немає страв, які 
не можна приготувати на Weber. Погляньте на 
таблицю праворуч, щоб побачити, які аксесуари 
йдуть з якими моделями.
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Чавунна 
жаровня

Пательня
Камiнь

для пiци
Ростер

для курки
Решiтка

для смаження Набiр вок

Вугільні
47 см*

57 см

Газовi

Genesis

Genesis II

Spirit

Spirit II

*Окрім Compact Kettle

ПАТЕЛЬНЯ

РОСТЕР ДЛЯ КУРКИ

НАБIР ВОК
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* За окремий сеанс гриля

Розпочніть нову главу в пригодах з грилем Ва-
ших клієнтів, вдосконалюючи котлети, вирізки 
або курку димним смаком. Наші смакові де-
рев’яні тріски доведуть будь-який барбекю до 
абсолютно нового рівня смаку.

Не лишайте Ваших клієнтів довго чекати, поки аромат деревини 
почне наповнювати сад, коли нагрівається гриль. Виготовлений 
з бука, рогового бруса, берези і яблуневого дерева, вугілля Weber 
швидко розгорається, добре горить і надає виразний, глибокий смак 
усім стравам на грилі.

Запропонуйте Вашим 
клієнтам справжній смак 
без хімікатів

Ідеальний для
гамбургерів,
стейків, риби

КРАЩІ ПОКАЗНИКИ

Додавайте трохи 
диму з нагоди

СУМІШ ТРІСОК 
ДЛЯ СВИНИНИ

СУМІШ ТРІСОК  
ДЛЯ ЯЛОВИЧИНИ

СУМІШ ТРІСОК ДЛЯ 
МОРЕПРОДУКТІВ
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БРИКЕТИ
Вистачає на цілу вечерю барбекю

Запалiть iскру
в ваших клiєнтах 

Коли б Вашi клiєнти не запланували влаштувати гриль, ось паль-
не, що горить швидше, довше i сильнiше. Стiйкий жар до трьох 
годин робить брикети Weber iдеальними для смаження i готування 
«low and slow» на повiльному вогнi. I ясна рiч, вони на 100 % нату-
ральнi — вiдчувається тiльки смак страв!

Вашим клiєнтам є кого нагодувати. Дозвольте їм 
стати героями свого дворика, допомагаючи їм 
швидко запустити гриль. 3 набором для розпа-
лювання вiд Weber i серiєю вугiльних розпалю-
вачiв жар пiднiметься в найкоротший час.

Особлива формула 
i форма доступнi 
тiльки в Weber

КУБИКИ
ДЛЯ РОЗПАЛЮВАННЯ 

НАТУРАЛЬНI КУБИКИ 
ДПЯ РОЗПАЛЮВАННЯ 

НАБIР ДЛЯ ШВИДКОГО 
РОЗПАЛЮВАННЯ ПЕЧІ

Ідеальнi
для страв
довrоrо приrотування 

BIДMIHHI ПОКАЗНИКИ 

УНIКАЛЬНЕ ПАКУВАННЯ
Чистота в використаннi 
Захищає вiд вологи i пилу 
Практична ручка для 
легкого транспортування
Щiльно запечатується знову

* За окремий сеанс гриля
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Корзинка для rриля Deluxe

Лопатка для пiци Премiум-набiр iнструментiв Премiум-рукавички

Ростер для курки 

Камінь для піци

Премiум-чохол для rриля 

Деко

Корзинки для смаження 

Решітка для смаження 

Чавунна жаровня

Вiэок PULSE 

Швидкий розпалювач 

Пательня

iGrill 2 

Премiум-камiнь для rриля

Щiтка для rриля Ростер для дичини Deluxe

ОГЛЯД СЕРІЇ
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Цi алюмiнiєвi пiддони iдеально пiдходять для лову накраплень, але не менш 
чудовi для випiкання лазаньї, овочiв або навiть шоколадних тiстечок! Ви також 
можете використовувати їх як судини для копчення i довгого готування. 

Цi алюмiнiєвi пiддони iдеально пiдходять для лову накраплень, але не менш 
чудовi для випiкання лазаньї, овочiв або навiть шоколадних тiстечок! Ви також 
можете використовувати їx як судини для копчення i довгого готування. 

Цей набiр iнструментiв мiстить шпатель i замикаючi щипцi з гумовими ручками 
для легкого хвату. Компактна довжина 35 см iдеально пiдходить для кемпiнгу, 
пiкнiкiв i для тих, у кого не вистачае мiсця. 

Захищайте руки та передплiччя вiд жару за допомогою рукавичок Weber® 
Barbecue з силiконовом хватом! 

Цi алюмiнiєвi пiддони iдеально пiдходять для лову накраплень,
але не менш чудовi для випiкання лазаньї, овочiв або навiть
шоколадних тiстечок! Ви також можете використовувати їх
як судини для копчення i довгого готування. 

Щипцi з нержавiючої сталi йдуть зi зручним гачком, щоб можна було 
пiдвiсити їx в межах досяжностi. Доступнi для покупки окремо або 
як частина премiум- набору iнструментiв.

Цей стильний набiр включає щипцi, шпатель i виделку. Bci вони 
виготовленi з нержавiючої сталi з гумовими ручками для легкого 
хвату i корисними гачками, щоб їx можна було повiсити
в межах досяжностi. 

АКСЕСУАРИ
Основні Пiддони маленькi, 10 шт., для Q, SPIRIT, GENESIS® 

та GENESIS® 11 з двома або трьома пальниками

Пiддони  4 шт., для SUMMIT® та GENESIS® II
э 4 або 6 пальниками

Премiум-набiр iнструментiв компакт — 2 шт., нержавiюча 
сталь, чорний 

Премiум-рукавицi для гриля, розмiр 5/М, чорнi, жаростiйкi 

Піддони великі, 6 шт.

Премiум-щипцi — нержавiюча сталь, чорнi 

Премiум-набiр iнструментiв, нержавiюча сталь, 
чорний, З шт.

Номер виробу:          6416*
Мін. кіль-ть в замовленні: 6

Номер виробу:           6610
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:           6630
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:          6415*
Мін. кіль-ть в замовленні: 10

Номер виробу:            6417
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:            6645
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:            6669
Мін. кіль-ть в замовленні: 6

Під замовлення

АКСЕСУАРИ
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АКСЕСУАРИ

Захищайте руки та передплiччя вiд жару за допомогою рукавичок Weber®  
Barbecue з силiконовом хватом! 

Захищайте руки та передплiччя вiд жару за допомогою цієї

зручної рукавиці Weber®  Barbecue!

Ключ до iдеального м’яса на грилi — це температура центру.
За допомогою цього зручного кишенькового термометра Ви
отримуєте швидке i точне зчитування температури, при цьому Вам 
не потрiбно тримати кришку довго вiдкритою. 

Ідеально пiдходить для очищення жиру з решiтки, допомагаючи 
забезпечити оптимальний стан Вашого барбекю. 

Доступний у чорному кольорi, стильний фартух Weber захищає одяг пiд час 
приготування їжi. 

Жирнi решiтки зрештою приведуть до нерiвномiрного розподiлу тепла
та спалахiв. Ця важка щiтка для решiток зi сталевими щетинами допоможе 
позбутися налиплих сокiв i жиру. 

Ідеально пiдходить для очищення жиру з решiтки, допомагаючи забезпечити 
оптимальний стан Вашого барбекю. 

Премiум-рукавицi для гриля, розмiр L/XL, чорнi, жаростiйкi Рукавиця чорна, з червоним КЕПLЕ 

Миттєвий термометр  кишеньковий

Т-образна щiтка трьохстороння, 30 см, щетини
з нержавiючої сталi 

Фартух  чорний, з регулюючим ременем 

Щiтка для гриля  з бамбуковою ручкою, 30 см, 
щетини з нержавiючої сталi 

Т-образна щiтка трьохстороння, 53 см, щетини
з нержавiючої сталi

Номер виробу:            6670
Мін. кіль-ть в замовленні: 6

Номер виробу:            6472
Мін. кіль-ть в замовленні: 6

Номер виробу:          6750*
Мін. кіль-ть в замовленні: 6

Номер виробу:            6494*
Мін. кіль-ть в замовленні: 12

Номер виробу:            6474
Мін. кіль-ть в замовленні: 6

Номер виробу:            6463*
Мін. кіль-ть в замовленні: 12

Номер виробу:            6493*
Мін. кіль-ть в замовленні: 12

АКСЕСУАРИ
Чистка
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Ось Вам безтурботний спосiб змащування решiтки для приготування їжi зi 
100% натуральних iнгредiентiв. Нанесiть безпосередньо на решiтку, викладiть 
їжу та розпалюйте. Використовуйте й пiсля грилювання для захисту вiд корозii. 

Чудовий для всiх газових грилiв. 

Якщо Вам подобаються гаджети, iGrill для Вас! Кишеньковий мiнi-термометр 

iGrill пiдключається до безкоштовного додатка Weber® iGrill i має дальнiсть 45 
метрiв, так що Ви можете вiльно перемiщатися пiд час грилювання. 

Цей 2-в-1 спрей iдеально пiдходить для глибокого очищення 
Вашого Weber® Q i всiх типiв решiток для готування, а також пластин 
Flavorizer. Інновацiйний дизайн пляшки дозволяє наносити спрей
з будь-якого боку, так що Ви не пропустите жодного мiсця. 

Це найпростiший спосiб очистити поверхнi нержавiючої сталi на грилi, 
залишаючи їx блискучими i стiйкими до погоди при регулярному 
використаннi. Інновацiйний дизайн пляшки дозволяє наносити спрей 
з будь-якого боку, так що Ви не пропустите жодного мiсця. 

Цей довговiчний щуп з нержавiючої сталi крiпиться на Вашiй решiтцi 
для забезпечення точного вiдстеження температури навколо.
Завдяки щупу Pro Ambient вiдстежуйте температуру Вашого
барбекю або копчення прямо на Вашому смартфонi.

АКСЕСУАРИ
Термометри  IGrill

Неклейкий спрей, 200 мл

Комплект для технiчного уходу за газовим грилем —
скребок та щiтка 

iGrill mini, включає 1 щуп

Очищувач решiток та для cepii Q 

Очищувач нержавiючої сталi, 300 мл 

Щуп iGrill Pro Ambient для всiх моделей iGrill

Номер виробу:          17683*
Мін. кіль-ть в замовленні: 12

Номер виробу:          17682*
Мін. кіль-ть в замовленні: 12

Номер виробу:            7212
Мін. кіль-ть в замовленні: 5

Номер виробу:          17685*
Мін. кіль-ть в замовленні: 12

Номер виробу:           6202
Мін. кіль-ть в замовленні: 6

Номер виробу:            7220
Мін. кіль-ть в замовленні: 5

Зробiть свiй гриль знову блискучим i новим за допомогою цього ефективного 
засобу для очищения, який розпушує харчовi продукти та залишки жиру на 
всiх емальованих деталях.Інновацiний дизайн пляшки дозволяє наносити 
спрей з будь-якого боку, так що Ви не пропустите жодного мiсця. 

Очищувач емалi, 300 мл

Номер виробу:           17684*
Мін. кіль-ть в замовленні: 12

Під замовлення

АКСЕСУАРИ
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Грилюйте з впевненiстю та точнiстю за допомогою цифрового термометра 
iGrill 2, сумiсного з мобiльним додатком. iGrill 2 контролює страву вiд початку 
до кiнця, i повiдомляє, щоб Ви зняли її з барбекю, як тiльни вона досягне 
iдеальної температури. 

Бiльше не тремтiть, перегортаючи Ваше м’ясо — один поворот,
i це зроблено! Подвiйнi зубцi запобiгають обертанню шматкiв
на шампури для рiвномiрного приготування. 

Цей щуп спецiально розроблений для точного вiдстеження температури
з iGrill 2 та iGrill mini. Щiльний щуп для м’яса вимiрює температуру
в iнтервалi вiд -30° С до 327°С. Має довжину 1,2 м. Призначений
для приготування гриля, смаження та копчення. 

Призначенi для легкого виготовлення плоских, однiєї форми, булочок
для гамбургерiв. Нейлонова ручка з текстурованою нековзною рукояткою,
яка вiд’єднується для зручного чищення. Для бургерiв вагою 115 г або 225 г.

Унiверсальний комплект, який Ви можете використовувати для iдеального 
пiдсмаження курча, начос, i навiть шоколадних тiстечок! Антипригарне 
керамiчне покриття легко очищається. 

iGrill 2, вкпючає 2 щупи iGrill 3

Щуп для м’яса для iGrill - для всiх моделей iGrill 

Прес для бургера 

Ростер для дичини DELUXE для вугiльних грилiв 
57 см та серiй Q 3000 i подальнiх

Номер виробу:            7221
Мін. кіль-ть в замовленні: 5

Номер виробу:            7205
Мін. кіль-ть в замовленні: 5

Номер виробу:             8402
Мін. кіль-ть в замовленні: 12

Номер виробу:            7211
Мін. кіль-ть в замовленні: 5

Номер виробу:           6483*
Мін. кіль-ть в замовленні: 6

Номер виробу:           6731
Мін. кіль-ть в замовленні: 2

Пiдходить для газових грилiв Q 3000 i вугiльних грилiв 57 см. Рибнi кошики 
чудово пiдходять для грилювання цiлих риб або фiле. Перевернiть весь 
кошик, i Ваша риба не розвалиться та не прилипатиме до гриля. 

Рибна корзинка велика, нержавiюча сталь 

Номер виробу:            6471
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

АКСЕСУАРИ
Приготування

Створений для Genesis® II, цей унiверсальний термометр 
вимiрює температуру в центрi та навколо. Підключайте його до 

безкоштовного додатку Weber® iGrill через Bluetooth® i викори-
стовуйте попереднi налаштування або створюйте власнi. Має два 
щупи, має функцiональну ємнiсть для чотирьох. 

Набiр шампурiв, 8 шт. 

АКСЕСУАРИ
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Найпростiший спосiб приготувати овочi або м’ясо стiр-фрай на Вашому грилi. 

Ідеально пiдходить для грилювання овочiв та iнших дрiбних продуктiв на 
Вашому грилi. Отвори дозволяють їжi отримати той прекрасний димкий смак, 
яний кожен асоцiює з барбекю. Мiцна форма i ручки дозволяють легко
переносити норзину з гриля та назад. 

Премiум-камiнь для гриля —  26 см,
глазуроване керамiкою покриття. 

Цей тримач реберець i смаженого м’яса 2-в-1 є реверсивним, Ви 
можете смажити великi шмати м’яса на однiй сторонi,
або перевернути його i використовувати його в якостi стiйки
для реберець! 

Найпростiший спосiб приготувати овочi або м’ясо стiр-фрай
на Вашому грилi. 

Ідеально пiдходить для грилювання овочiв та iнших дрiбних
продуктiв на Вашому грилi. Отвори дозволяють їжi отримати
той прекрасний димкий смак, який кожен асоцiює з барбекю.
Мiцна форма i ручки дозволяють легко переносити корзину
з гриля та назад. 

Використовуйте прямокутний камiнь Wеbег® для випiкання пiци, 
хлiба та тiстечок на грилi. Пiдходить для вугiльних грилiв 57 см i 

газових грилiв cepiї Weber® Q 300/3000 i подальнiх.

Корзинка для гриля DELUXE, нержавiюча сталь,
прямокутна, можна використовувати
в посудомийнiй машинi 

Камiнь для пiци круглий, 36.5 см 

Премiум-камiнь для гриля, 26 см,
глазуроване керамiкою покриття 

Премiум-стiйка для гриля  для вугiльних грилiв 
57 см, cepii Q 3000 i подальнiх 

Корзинка для гриля DELUXE, нержавiюча сталь, 
квадратна, можна використовувати
в посудомийнiй машинi 

Корзинка для гриля велика, нержавiюча сталь

Камiнь для пiци прямокутний, 30х44 см 

Номер виробу:            6469
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:            6434
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:            6678
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:          17059
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:            6435
Мін. кіль-ть в замовленні: 6

Номер виробу:          17058
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:            8831
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Ідеально пiдходить для грилювання овочiв та iнших дрiбних продуктiв на 
Вашому грилi. Отвори дозволяють їжi отримати той прекрасний димний смак, 
яний кожен асоцiює з барбекю. Мiцна форма i ручки дозволяють легко
переносити корзинку з гриля та назад. 

Корзинка для гриля мала, нержавiюча сталь

Номер виробу:            6677
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

АКСЕСУАРИ
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Для безпосереднього розмiщення на грилi. Надзвичайно плоске
для оптимального використання зони приготування. Спецiальнi ручки
гарантують хороше зчеплення для вугiльних грилiв вiд 57 см i для всiх

газових грилiв cepii Weber® Q 200/2000. 

Ідеально пiдходить для млинцiв, 
пiдсмажувань i смажених овочiв. 

Термостiйкi щетини, виготовленi з силiкону, якi не просиплються
i не розплавляться на Вашу їжу. Ця щiтка допоможе зберегти м’ясо
соковитим, запобiгаючи його висиханню пiд час довгих сесiй готування. 

Для безпосереднього розміщення на грилi. Надзвичайно плоске
для оптимального використання зони приготування. Спецiальнi ручки
гарантують хороше зчеплення для вугiльних грилiв 47 см i для всiх газових 

грилiв cepii Weber® Q 100/1 ООО. 

Швидко пiдсмажте i збережіть сiк в стейках, вiдбивнiх i котлетах.

Деко  велике Деко 

Пательня GBS 

Щiтка для обмазування з силиконовими щетинами 

Деко - мале 

Решiтка для смаження GBS 

Номер виробу:          17509
Мін. кіль-ть в замовленні: 3

Номер виробу:            6609
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

Номер виробу:           7421
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

Номер виробу:           6661
Мін. кіль-ть в замовленні: 6

Номер виробу:            6465
Мін. кіль-ть в замовленні: 3

Номер виробу:           8834
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

Екскпюзивний набiр для солi та перцю, легко заповнюється  i добре 
пасує до будь-якого обiднього столу! 

Премiум-млини для солi та перцю - чорнi, 19 см 

Номер виробу:          17093
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

АКСЕСУАРИ
Система GOURMET BBQ 

Прокиньтесь i приготуйте снiданок на свiжому ранковому повiтрi. 
Перегортайте млинцi на сходi сонця або готуйте крабовий пирiг 
на вечерю. Чи будете Ви наповнювати сад солодким ароматом 
фруктових млинцiв на свiтанку або смажити страви з морепродуктiв 
у сутiнках,— з цим деко будь-який час буде Вашим часом. 

Під замовлення

АКСЕСУАРИ
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АКСЕСУАРИ
Рожни

Інтегрована секцiя чашки допомагає насичувати домашню птицю вологою i 
ароматом. У основнiй секцiї є мiсце для обсмажування овочiв навколо птицi, 
а вирiзанi отвори дозволяють теплу проникати, а жиру — витiкати. 

Решiтка мiстить в центрі знiмну дiлянку дiаметром 30 см, яку можна
замiнювати на будь-який аксесуар GBS.

Можна приготувати невеликi шматочки м’яса, картоплi i овочiв, i навiть 
попкорн без турботи про те, що їжа падатиме через прогалини. Не потрiбно 
додавати масло або жир, щоб Вашi страви були хрусткими, та при цьому 
готувалися здоровим способом. 

Приготуйте автентичну хрустку пiцу в iталiйському стилi, доведену 
до досконалостi, прямо з гриля. Камiнь досягає високих,
рiвномiрних температур, тому корж пiци готується швидко
i залишається хрустким. 

Завдяки практичному вок для системи барбекю

Weber® Gourmet BBQ Ви отримуєте найкраще з двох свiтiв: 
легкий вок для смаження страв стiр-фрай, i парова стiйка з 
кришкою для пропарювання риби та смачних овочiв. 

Використовується, щоб легко i безпечно вийняти центральну
частину решiтки GBS. 

Ростер для курки GBS 

Решiтки для смаження GBS для вугiльних грилiв 57см 

Корзинка для рожна для серiй Q 200/2000 i подальнiх

Камiнь для пiци GBS

Вок та пароварка GBS 

Гачок для вставки решiтки

Номер виробу:            8836
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

Номер виробу:            8856
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

Номер виробу:            8844
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:            8838
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

Номер виробу:           8835
Мін. кіль-ть в замовленні: 5

Номер виробу:          17588
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

3авдяки цiй пательнi з формою класичної каструлi Ви можете приго-
тувати смачнi страви, такi як тушковане м’ясо, чилi кон карне, i навiть 
супи. Тепло розповсюджується по усiм бокам, повільно доводячи їжу 
до готовностi. 

Чавунна жаровня GBS 

Номер виробу:            8842
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

Під замовлення

Під замовлення

АКСЕСУАРИ
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Завдяки чотирьом вилкам коси i важкому двигуну, цей рожен дозволяє готу-
вати два великi ростбiфи або двi курки одночасно. Пiд час грилювання м’ясо 
рiвномiрно піддається жару, що створює соковитий результат. 

Обертайте ростбiф, цiлих курок або iншi великi шматки м’яса, щоб вони рiв-
номiрно обдавалися жаром. Забезпечує соковитий результат! Завдяки
двом вилам з чотирьохшиповою конструкцiєю м’ясо буде надiйно закріплено 
на мiсцi. 

Захистiть свiй гриль цим мiцним чохлом з напуском з полiестеру. 
Стяжки Velcro подбають про те, щоб чохол був закрiплений на мiсцi. 

Рожен  для GENESIS® ІІ з 4 або 6 пальниками Рожен для серiй SPIRIT 200 та 300 

Рожен  для GENESIS® II 2 та 3 BURNER та cepii 
GENESISI® 300 

Чохол для гриля для вугiльних грилiв 57см 

Номер виробу:            7655
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

Номер виробу:           8519
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

Номер виробу:           7654
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

Номер виробу:           7176
Мін. кіль-ть в замовленні: 5

Захистiть свiй гриль цим мiцним чохлом з напуском з полiестеру. 
Стяжки Velcro подбають про те, щоб чохол був закрiплений на мiсцi. 

Номер виробу:           7175
Мін. кіль-ть в замовленні: 5

АКСЕСУАРИ
Чохли 

Поставляється в комплектi з роторною косою з двома вилками, якi 
можуть утримати цiлу курку або великий ростбiф. Вiн живиться вiд 
важкопотужного двигуна для забезпечення плавного обертання 
для рiвномiрного обсмажування у весь процес приготування їжi. 
Нове унiверсальне крiплення для 2018 року.

Цей премiум-чохол з мiцного дихаючого полiестеру забезпечує 
повний захист вiд погоди. Стяжки Velcro подбають про те, щоб 
чохол був закрiплений на мiсцi.

Премiум-чохол для гриля для PERFORMER 

Номер виробу:           7145
Мін. кіль-ть в замовленні: 3

Цей премiум-чохол з мiцного дихаючого полiестеру забезпечує 
повний захист вiд погоди. Стяжки Velcro подбають про те, щоб 
чохол був закрiплений на мiсцi.

Премiум-чохол для гриля -
для вугiльних грилiв 57см 

Номер виробу:           7143
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Чохол для гриля  для вугiльних грилiв 57см 

АКСЕСУАРИ
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АКСЕСУАРИ

Цей премiум-чохол з мiцного дихаючого полiестеру забезпечує повний 
эахист вiд погоди. Стяжки Velcra подбають про те, щоб чохол був
закрiплений на мiсцi. 

Захистiть свiй гриль цим мiцним чохлом з напуском з полiестеру. 
Стяжки Velcra по обидва боки подбають про те, щоб чохол був 
закрiплений на мiсцi. 

Захистiть свiй гриль цим мiцним чохлом з напуском з полiестеру. Стяжки Velcra 
по обидва боки подбають про те, щоб чохол був закрiплений на мiсцi. 

Цей премiум-чохол з мiцного дихаючого полiестеру забезпе-
чує повний захист вiд погоди. Стяжки Velcra подбають про те,
щоб чохол був закріплений на мiсцi.

Цей премiум-чохол з мiцного дихаючого полiестеру забезпечує повний 
захист вiд погоди. Стяжки Velcra подбають про те, щоб чохол був
закріплений на мiсцi. 

Премiум-чохол для гриля
для PERFORMER PREMIUM та DELUXE 

Чохол для гриля PREMIUM SPIRIT II 300  для серiй 
SPIRIT II 300, SPIRIT 300, а також ЕО-210/220

Чохол для гриля для серiй GENESIS® II 300
та GENESIS® 300 

Чохол для гриля 57 см
MASTER TOUCH PREMIUM VERSIONS 
для використання з навiсною кришкою
чи брекетом iGrill 

Премiум-чохол для гриля 
для cepiї Q 100/1ООО 

Чохол для гриля PREMIUM SPIRIT II 200 
для серiй SPIRIT II 200 та SPIRIT Е-210
(крiм ЕО-210) 

Чохол для гриля для серiй GENESIS® II 200 

Номер виробу:            7186
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:            7117
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:            7182
Мін. кіль-ть в замовленні: 3

Номер виробу:            7178
Мін. кіль-ть в замовленні: 5

Номер виробу:            7146
Мін. кіль-ть в замовленні: 3

Номер виробу:           7183
Мін. кіль-ть в замовленні: 3

Номер виробу:            7179
Мін. кіль-ть в замовленні: 5

Премiум-чохол для гриля для cepii Q 200/2000

Номер виробу:            7118
Мін. кіль-ть в замовленні: 4
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Преміум-чохол для гриля для GENESIS® II
з 4 пальниками

Цей преміум-чохол з міцного дихаючого поліестеру забезпечує повний 
захист від погоди. Стяжки Velcro по обидва боки подбають про те, щоб 
чохол був закріплений на місці.

Преміум-чохол для гриля для GENESIS® II
з 6 пальниками

Цей преміум-чохол з міцного дихаючого поліестеру забезпечує 
повний захист від погоди. Стяжки Velcro по обидва боки
подбають про те, щоб чохол був закріплений на місці.

Преміум-чохол для гриля  для серії SUMMIT® 600

Цей преміум-чохол з міцного дихаючого поліестеру забезпечує повний 
захист від погоди. Стяжки Velcro по обидва боки подбають про те, щоб 
чохол був закріплений на місці.

Преміум-чохол для гриля для GENESIS® II
з 3 пальниками та серії GENESIS 300

Цей преміум-чохол з міцного дихаючого поліестеру забезпечує 
повний захист від погоди. Стяжки Velcro по обидва боки
подбають про те, щоб чохол був закріплений на місці.

Преміум-чохол для гриля  для Q100/1000  
та 200/2000 зі стендом чи незнімним візком

Цей преміум-чохол з міцного дихаючого поліестеру забезпечує повний 
захист від погоди. Стяжки Velcro по обидва боки подбають про те, щоб 
чохол був закріплений на місці.

Преміум-чохол для гриля для серії SUMMIT® 400

Цей преміум-чохол з міцного дихаючого поліестеру забезпечує 
повний захист від погоди. Стяжки Velcro по обидва боки
подбають про те, щобчохол був закріплений на місці.

Корзинки для смаження  для вугільних грилів 
діаметром 57 см і більше. 2 шт.

Обсмажуйте легше за допомогою цих функціональних кошиків. 
Вони зберуть Ваше вугілля у правильній частині гриля, полегшуючи 
контроль за температурою та встановлення гарячих і холодних зон.

АКСЕСУАРИ
Вугільні грилі

Номер виробу:            7120
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:            7135
Мін. кіль-ть в замовленні: 2

Номер виробу:            7134
Мін. кіль-ть в замовленні: 3

Номер виробу:            7136
Мін. кіль-ть в замовленні: 2

Номер виробу:            7104
Мін. кіль-ть в замовленні: 2

Номер виробу:            7103
Мін. кіль-ть в замовленні: 2

Номер виробу:            7403
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

АКСЕСУАРИ
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АКСЕСУАРИ

Вугілля Weber Lumpwood, 3 кг

Отримайте готові стейки і нехай запах деревини охоплює сад, поки 
нагрівається барбекю. Виготовлений з бука, граба, берези, дубу і 
яблуневого дерева, Weber Lumpwood швидко розгорається, гаряче 
горить і надає виразний, смачний аромат Вашим стравам.

Брикети, 4кг
 
Найбільш ефективне паливо на сьогоднішній день. Брикети Weber дають Вам 
палке вугілля всього за 20 хвилин. Великі брикети подушкоподібної форми
забезпечує, що Вам потрібно менше вугілля для досягнення відмінних
результатів. Нова упаковка на 2017 рік. 130 шт.

Природні кубики для розпалювання

Для захисту навколишнього середовища ці кубики дозво-
ляють швидко розпалити вугільні брикети без запаху або 
диму. Кубики для розпалювання від Weber не мають запаху і 
нетоксичні, вони є зручним способом спалювання вугілля.

Набір для розпалювання

Найповніший комплект для чудового барбекю. Містить кубики для
розпалювання, 2 кг брикетів і швидкий стартер для розпалювання.

Експрес стартер для розпалювання

Рекомендований любителями барбекю по всьому світу, цей стартер — це 
найпростіший спосіб отримати ідеально розпалене вугілля. Бездоганно 
підходить для барбекю з вугіллям діаметром 47 см і 57 см.

Кубики для розпалювання— білі

Без запаху, нетоксичні та прості у використанні. Поєднайте їх з
експрес стартером для розпалювання для швидкого і ефективного
способу запалити барбекю. Нова упаковка, що містить початкові 22 шт.

Решітки для готування  для  вугільних грилів 57 см

Навісні, для легкого наповнення гриля вугіллям.

Решітки для готування  для вугільних грилів 47 см

Навісні, для легкого наповнення гриля вугіллям.

Номер виробу:            7416
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:            17631*
Мін. кіль-ть в замовленні: 24

Номер виробу:            17824*
Мін. кіль-ть в замовленні: 90

Номер виробу:             17590*
Мін. кіль-ть в замовленні: 130

Номер виробу:            17670*
Мін. кіль-ть в замовленні: 18

Номер виробу:          17612*
Мін. кіль-ть в замовленні: 6

Номер виробу:             8414
Мін. кіль-ть в замовленні: 5

Номер виробу:             8424
Мін. кіль-ть в замовленні: 5
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Візок для гриля  для PULSE 1000/2000

Робить гриль мобільним і забезпечує Вам оптимальну робочу висоту. У той час як 
бічний стіл додає місця для тарілок або спецій, Ви можете розмістити обладнання 
для приготування барбекю на нижній полиці, а завдяки вбудованим гачкам для 
інструментів у Вас буде все необхідне.

Преміум-чохол для гриля PULSE 1000

Будьте готові до проливного дощу, холодного снігу і палючого сонця. 
Легкий, але міцний чохол Pulse легко зтягувати чи натягувати на гриль. 
Його кріпильні ремені утримують його, щоб не улетів у сусідній сад, а його 
водостійкий матеріал допомагає підтримувати поверхню гладкою і чистою.

Преміум-чохол для гриля PULSE 2000

Будьте готові до проливного дощу, холодного снігу і палючого сонця. Легкий, 
але міцний чохол Pulse легко зтягувати чи натягувати на гриль. Його кріпильні 
ремені утримують його, щоб не улетів у сусідній сад, а його водостійкий 
матеріал допомагає підтримувати поверхню гладкою і чистою.

Рожен для PULSE 1000 та 2000

Перетворіть свій барбекю на бройлерну заднього двору. 
Повільно обсмажуйте хрусткі, але соковиті цілі курки або 
ніжні реберця. Рожен повільно обертає їжу над решіткою для 
приготування їжі, виробляючи ніжне м’ясо у власному соку 
безпосередньо у Вашій подвірній кухні.

Преміум-чохол для гриля PULSE з візком

Будьте готові до проливного дощу, холодного снігу і палючого сонця. 
Легкий, але міцний чохол Pulse легко зтягувати чи натягувати на гриль. 
Його кріпильні ремені утримують його, щоб не улетів у сусідній сад, а його 
водостійкий матеріал допомагає підтримувати поверхню гладкою і чистою.

Деко чавунне, серія Q 1000

Ідеально підходить для приготування їжі, яка в іншому випадку 
пройшла б крізь решітку, кріпиться на одній стороні решітки
Q 100/1000.

АКСЕСУАРИ
PULSE

АКСЕСУАРИ
Грилі серії Q

Номер виробу:           6539
Мін. кіль-ть в замовлені: 1

Номер виробу:           7140
Мін. кіль-ть в замовлені: 5

Номер виробу:            7660
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

Номер виробу:           7180
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:           7181
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:           6558
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

АКСЕСУАРИ
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АКСЕСУАРИ

Деко  чавунне, серія Q 2000

Ідеально підходить для приготування їжі, яка в іншому випадку 
пройшла б крізь решітку, кріпиться на одній стороні Q 200/2000.

Візок для серій Q 1000 та 2000

Цей складний візок дозволяє тримати Ваш Q на правильній 
висоті для приготування їжі. Він легко складається для зруч-
ного зберігання або розміщення у багажнику автомобіля під 
час виїзду на вечірку барбекю або кемпінг.

Набір шампурів, 4 шт.  нержавіюча сталь, для ETCS 
та  GENESIS®II XLS

Набір з 4 шампурів до вертикальної системи (№ 7615),
нержавіюча сталь.

Деко чавунне, для Genesis® з 4 та 6 пальниками
 
Від гребінців і креветок до бекону і яєць, це універсальне 
чавунне деко дозволяє працювати зі всім. З нахиленою
поверхнею для приготування їжі легко злити масло,
а напівгляний матеріал дозволяє легко його чистити.

Стійка  для серій Q 1000 та 2000

Дозволяє регулювати висоту Вашого Q під час приготування їжі, містить 
стильний заслін.

Стійка для гриля з набором шампурів, ELEVATIONS TIERED 
COOKING SYSTEM (ETCS), нержавіюча сталь

Містить 8 шампурів. Підходить для серії Spirit, Genesis®, Genesis®II з 3
і більше паяльниками та Summit ®

Деко чавунне, для серій SUMMIT® 400 та 600

Це двохстороннє зручне чавунне деко дозволяє готувати млинці, яйця 
та бекон на грилі.

Номер виробу:            6523
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

Номер виробу:            6559
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

Номер виробу:            6557
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

Номер виробу:            7618
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:            7650
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

Номер виробу:            7615
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

Номер виробу:            7404
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

АКСЕСУАРИ
Газові грилі
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Q Patio Cart для  серії Q 2000

Цей візок полегшує переміщення гриля і гарантує, що він 
розташований на ідеальній висоті. Візок поставляється
з заслоном і тримачем для газового балону вагою 5 кг.

Plancha підходить для серії Spirit 300

Доповніть свій сніданок, обід або вечерю гриль чим-небудь від бекону або 
смажених яєць, до хрустких овочів або млинців. Покладіть емальовану фарфором 
чавунну Plancha поверх решіток для приготування їжі і приготуйте все, що інакше 
просочиться скрізь решітки.

Універсальна коптильня підходить для всіх грилів

Додавайте смачний димчастий смак до будь-якої страви на грилі. 
Встановіть коробку для копчення з нержавіючої сталі поверх решітки 
для приготування їжі, додайте тріску і перетворіть будь-який газовий 
або вугільний гриль у коптильню для додавання м’ясу, овочам, горіхам
і сиру димчастого аромату, що наганяє апетит.

Комплект адаптерів  для Weber СЕРІЇ Q 100/1000,  
GO-Anywhere GAS, та PERFORMER DELUXE

Шланг-адаптер 3 в 1 дає змогу використовувати в деяких грилях 
великі газові балони. Адаптер тільки для українського ринку.

Світло для гриля  для серій SPIRIT, GENESIS®,
GENESIS® II та SUMMIT®

Це зручне світло допомагає легше перевіряти страви в процесі готування, 
а три світлодіодні ліхтарі мають термін служби понад 10 000 годин.

Дошки з червоного західного кедру великі

Грилювання легкого рибного філе на кедровій дошці — це те, що забезпе-
чить різницю. Додавання кедрового відтінку створює прекрасний димчастий 
смак, а дошка запобігає прилипання тонкого філе до решітки.

Суміш трісок для копчення дичини

Ця ідеально відібрана суміш з листяних і фруктових сортів дерева з ароматом 
карамелі створює ідеальний солодкий, м’який димний аромат для всіх Ваших 
страв з птиці. Чудово підходить для курячих філе, індички, смаженої качки і т.д.

АКСЕСУАРИ
Копчення

Номер виробу:            6526
Мін. кіль-ть в замовленні: 1

Номер виробу:           6528
Мін. кіль-ть в замовлені: 4

Номер виробу:           7579
Мін. кіль-ть в замовлені: 1

Номер виробу:         17831*
Мін. кіль-ть в замовлені: 6

Номер виробу:         17833*
Мін. кіль-ть в замовлені: 6

Номер виробу:            7576
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

Номер виробу:            8489
Мін. кіль-ть в замовленні: 4

АКСЕСУАРИ



АКСЕСУАРИ

Тріски для копчення з гікорі, 0,7 кг

Виробляє гострий, важкий, беконоподібний смак. Поставляється в упаковці, 
що щільно запечатується. Прекрасна для копчення, особливо яловичини, 
свинини і оленини.

Тріски для копчення з яблочного дерева, 0,7 кг

Дає солодкий, густий фруктовий смак. Поставляється в упаковці, що щільно 
запечатується. Дуже добре підходить для копчення риби і овочів.

Суміш трісок для яловичини,  0,7 кг

У цій суміші для копчення яловичини Ви отримуєте добірні горіхові, листяні і 
фруктові сорти дерева, які ретельно відібрані для ідеального поєднання і поси-
лення смаку Ваших страв з яловичини: грудинки, вирізки, гамбургерів
тощо. Надає гострий, сильний димний аромат.

Суміш трісок для морепродуктів, 0,7 кг

Копчення риби і морепродуктів на грилі дуже просте, і від нього течуть слинки. Ця 
суміш ретельно відібраних листяних і фруктових сортів дерева відмінно підійде для 
копчення лосося, макрелі, креветок і т.д. Надає м’який фруктовий димковий аромат.

Тріски для копчення віскі, 0,7кг

Виробляє сильний, важкий смак. Поставляється в упаковці, 
що щільно запечатується. Прекрасна для копчення баранини 
і яловичини.

Дрова для копчення з гікорі, 0,7 кг

Виробляє сильний аромат, особливо підходить для копчення
яловичини, оленини і свинини. В упаковці, що щільно запечатується.

Суміш трісок для свинини,   0,7 кг

Особлива суміш листяних і фруктових сортів дерева створює
прекрасний солодкий аромат для Ваших страв зі свинини.
Спробуйте її до реберець, рубаної свинини, свинячих відбивних.

Номер виробу:        17624*
Мін. кіль-ть в замовлені: 6

Номер виробу:        17621*
Мін. кіль-ть в замовлені: 6

Номер виробу:        17663*
Мін. кіль-ть в замовлені: 6

Номер виробу:        17665*
Мін. кіль-ть в замовлені: 6

Номер виробу:         17627*
Мін. кіль-ть в замовленні: 6

Номер виробу:         17619*
Мін. кіль-ть в замовленні: 6

Номер виробу:         17664*
Мін. кіль-ть в замовленні: 6



АКСЕСУАРИ
Вугільний Summit

Вугільна кочерга, 21см, для  вугільних   
грилів SUMMIT ®

Ця 21-сантиметрова кочерга призначена для безпечного і зручного 
поводження з гарячим вугіллям. Ідеальна для використання з вугільним 
грилем SUMMIT®.

Стійка для реберець  для вугільних грилів SUMMIT ®

Оптимізуйте Ваше простір для приготування за допомогою стійки 
для реберець. Розміщує до чотирьох великих зрізів яловичих або 
свинячих реберець.

Преміум чохол для гриля, вміщує вугільні   

грилі SUMMIT ®

Цей преміум-чохол з міцного дихаючого поліестеру забезпечує 
повний захист від погоди. Стяжки Velcro по обидва боки подбають 
про те, щоб чохол був закріплений на місці.

Решітка для гриля  для  вугільних  грилів SUMMIT ®

Додайте більше місця в Ваш простір для готування, розгорнувши решітку для 
гриля — це надає Вам можливість готувати у два шари і забезпечує місце для 
більшої кількості їжі. Можна мити в посудомийній машині.

Преміум-чохол для гриля, вміщує вугільний  

гриль центр SUMMIT ®

Цей преміум-чохол з міцного дихаючого поліестеру забезпечує повний захист 
від погоди. Стяжки Velcro по обидва боки подбають про те, щоб чохол був 
закріплений на місці.

Номер виробу:            7648
Мін. кіль-ть в замовленні: 2

Номер виробу:            7173
Мін. кіль-ть в замовленні: 2

Номер виробу:          7649
Мін. кіль-ть в замовлені: 4

Номер виробу:          7647
Мін. кіль-ть в замовлені: 2

Номер виробу:          7174
Мін. кіль-ть в замовлені: 2

АКСЕСУАРИ
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Зверніть увагу, зміни в моделях деяких серій продукції можуть привести до подовження, а в деяких випадках і до скорочення 
гарантійних термінів.
Зверніть також увагу на те, що відповідна гарантія поширюється тільки на первинного покупця продукту, а також на ту особу, 
якій продукт був оформлений як подарунок від первинного покупця, при цьому гарантійний період починається з дати прид-
бання. Інформація про конкретні умови гарантії від нас може бути знайдена в гарантійних документах, що супроводжують 
відповідний продукт.
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