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O keramických grilech Primo

Primo je jediný keramický gril vyrobený v USA. 4 z 5 Američanů preferují produkty vyrobené v USA*, takže je snadné 
pochopit, proč je Primo jedním z nejoblíbenějších grilů oproti dováženým protějškům.

Patentovaný oválný design. Unikátní oválný tvar nabízí výjimečnou efektivitu vaření a skutečné dvouzónové vaření. Dvě 
oddělené varné zóny vám umožní grilovat a opékat současně. Společnosti s kulatými keramickými grily se mohou snažit, 
ale Primo jako jediné zvládá. 

Grilujte, pečte, opékejte nebo uďte vše na stejném „grilu“. Keramické grily Primo fungují jako gril, trouba, pekáč a 
udírna. Jednoduše si vyberte konfiguraci vaření podle svých potřeb a uvařte jakýkoli recept... od steaků přes chléb až 
po hovězí hruď. 

Primo nabízí úžasnou chuť. Kombinace keramického krunýře  a 100% přírodního kusového dřevěného uhlí vytváří 
šťavnatější jídlo a pravou chuť vypálenou dřevem. Užijte si lahodné a chutné jídlo, které plynové a kovové grily jen tak 
nenabídnou.

Primo Kamado All-In-One/Kamado Round

Made in USA

Specifikace
Váha grilu ……………………... 200 lbs. ………………........ 90.72kg
Varná plocha ………………… 280 sq in. …………....... 1,739cm2

Varný rošt ………………… 18.5” dia. ……………........ 47cm

Teplotní rozsah ………... 200°—750°F+ …......... 93°C—399°C+

Vlastnosti
< Balíček vše v jednom
< Prémiová keramika
< Volitelné rozšiřující mřížky a příslušenství

Balíček vše v jednom obsahuje: gril, stojan na kolébku, boční 

stolky, pohrabáč a zvedák roštu. K dispozici jako „pouze gril“.

Primo Kamado All-In-One je náš tradiční 18,5” kulatý 
keramický gril ve stylu Kamado. Obsahuje novou 
ergonomickou rukojeť, stojánek na kolébku, příruční 
stolky schválené FDA (Úřad pro kontrolu potravin a 
léčiv), pohrabáč a zvedák roštu. Mezi další funkce patří 
litinový horní průduch, snadno čitelný teploměr, 
oboustranné grilovací rošty a spodní dvířka z 
nerezové oceli.
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Pro otevření grilu je třeba 25,4 cm volného prostoru za grilem 
Okolo povrchu grilu je třeba 5,08 cm volného místa
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Primo Kamado Rozměry




