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Primo Oval XL 400 je jedním z našich nejoblíbenějších keramických grilů 
a není se čemu divit. Nabízí největší varnou plochu a díky patentovanému 
oválnému tvaru má extrémně vysokou efektivitu vaření a dostupnost. 
Grilujte, pečte, opékejte nebo uďte jakékoli jídlo. Vyrobeno pro lidi, kteří 
mají rádi grilování a sdílejí naši vášeň pro skvělé jídlo. 
K dispozici jako „pouze gril“, volitelný vozík Primo s košíkem & One 
Piece Island Top se dvěma držáky na šálky (zobrazeno vpravo) nebo 
kterýkoli z našich dalších modelů a vozíků na grilování Oval XL..

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.

Specifikace
Váha grilu ……………………........... 230 lbs. ………………. 104.33kg
Varná plocha …………………......... 400 sq in. ………….. 2,580cm2

Volitelná rozšiřující mřížka … 280 sq in. …………... 1,806cm2

Celková varná plocha ………... 680 sq in. …………. 4,386cm2

Varný rošt …………………............... 18.5" x 25" …………. 47cm x 64cm
Teplotní  rozsah………................. 200°—750°F+ .. 93°C—399°C+

Vlastnosti
< Patentovaný oválný tvar
< Prémiová keramika
< Oboustranné grilovací rošty
< Volitelné rozšiřující mřížky a příslušenství

Primo Oval XL 400

Made in USA
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Pro plné otevření je potřeba 30,5 cm místa za grilem.
Kolem povrchu grilu je potřeba minimálně 5,08 cm místa.
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