


Příběh grilů Primo
Keramické grily Primo byly založeny v roce 1996 řeckým rodákem Goergem Samarasem. Zatímco se 
firma rozrůstala, George usiloval o vytvoření toho nejlepšího možného keramického gril na trhu, a 
zároveň o zachování výroby ve Spojených státech. 

Láska ke zlepšení a inovaci George dovedla k vytvoření oválného grilu, který svým tvarem poskytuje lepší 
účinnost a všestrannost vaření. Díky začátku prodeje patentovaného oválného grilu v roce 2002 se stalo 
Primo hlavním výrobcem na trhu s keramickými grily.  

Nick Bauer, prezident Empire Comfort System, se dlouhá léta snažil s Georgem domluvit na 
zakomponování Primo do rodiny Empire. A sny se staly skutečností, neboť na podzim roku 2019 Empire 
Comfort Systems zakoupila Primo Keramické grily. 

Empire Comfort Systems je rodinná firma založená v roce 1932, která je už po čtyři generace předním 
výrobcem zařízení na vytápění dřevem a plynem, a zároveň plynových grilů. 

Empire pokračuje ve zlepšování jména Primo,  které George vybudoval, investováním do zlepšování 
produktů a nabízením dalších příslušenství ke grilování.  

Viktor Nechvátal
Keramické grily Primo byly založeny v roce 1996 řeckým rodákem Goergem Samarasem. 
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ŠPIČKOVÉ OVLADÁNÍ VZDUCHU 
Zcela nová šestipolohová 
hliníková klapka umožnuje 

přesnou kontrolu teploty. Je 
také vybavena poklopem pro 
grilování za každého počasí. 

KERAMICKÁ PŘÍCHYTKA
Náš nový design rukojetí 
integruje příchytky, díky 
kterým drží keramický 

poklop na místě.

JEDNODUCHO-ZDVIŽNÝ PANT 
Nový design pantu snižuje 
potřebnou sílu ke zdvižení 

poklopu až od 70%, aby byla 
grilování hračka pro všechny 

uživatele Primo. 

SPODNÍ OVLÁDÁNÍ VZDUCHU
Nový pěti polohový posuvník 
na ovládání přívodu vzduchu 

Vám umožní nastavit proudění 
do lože na dřevěné uhlí. 

Využijte tuto novou funkci k 
přesné regulaci teploty grilu 

při vaření.

Zdokonalení produktu 

Primo získává vylepšení
Při navrhování zcela nového modelu Primo jsme naslouchali zpětné vazbě od našich zákazníků, abychom vytvořili ten 
nejlepší gril vůbec. Mezi nové funkce patří pant pro snadné zvedání, který snižuje sílu potřebnou k otevření víka až o 70%. 
Dále jsme přidali nové ovládací prvky vzduchu, které umožňují přesné ovládání teploty snadněji než kdy dříve. 

Nové špičkové ovládání vzduchu je umožněno také poklopem chránícím vaše jídlo v jakékoliv situaci, za každého počasí. S 
těmito novými vylepšeními Primo, již nyní bezkonkurenční gril je ještě lepší. 



PATENTOVANÝ OVÁLNÝ DESIGN PRIMO
Oválné Primo nabízí skutečné dvouzónové přímé a nepřímé 
vaření. Laicky řečeno - v oválém Primu jsou dvě velmi odlišné 
varné zóny, téměř jako používání trouby a grilu současně. Díky 
tomu je možné grilovat steaky na přímé straně, a mořské plody 
nebo zeleninu na nepřímé straně. Tato jedinečná metoda vaření 
Vám umožňuje neuvěřitelnou flexibilitu. Vařte se sálajícím ohněm  
na jedné straně Primo, a udržujte nízkou teplotu na druhé straně 
pro pomalé vaření.                                                                                               

Více než 69 konfigurací vaření vám umožní otočná varná mřížka, 
varné desky, rozšiřující stojany a další příslušenství.  Primo je 
připraveno na jakoukoliv práci, ať je to uzení velkých kusů masa, 
grilování pro velkou akci, či rychlou pizzu pro rodinu. Žádný kulatý 
gril Vám nenabídne tolik možností a prostoru pro vaření.

OVALNOTHING BEATS
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PROČ ZROVNA PRIMO?

Věda za patentovaným 
oválným designem Primo

PEČENÍ, PRAŽENÍ A UZENÍ
Nepřímé vaření   Jedna zóna

Tato konfigurace se dá použít jako trouba či 
udírna. Vařte při nízkých až středních teplotách 
při pečení pizzy nebo uzení masa. (Požadované 
tepelné stojany/delfektory)

Grilování a pražení
Přímé a nepřímé vaření   Dvě zóny

Použijte přímou stranu ke grilování masa, a 
nepřímou stranu k vaření křehkých jídel, jako 
jsou mořské plody či zelenina.

Grilování a pečení 
Přímé vaření    Jedna zóna
Použijte tuto konfiguraci ke grilování 
steaků, kuřecích prs, nebo všech pokrmů, 
kterým prospívá vaření přímo nad ohněm.

Tři možné způsoby vaření
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PRIMOMEET YOUR NEW
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PRIMO KVALITA

Vyrobeno v USA
Keramické grily Primo jsou vyráběny v USA při použití nejvyšší třídy keramiky. Keramika poskytuje vynikající zadržení tepla, 
které Vám umožní udržet konzistentní teploty a vytvářet tak šťavnaté a křehké jídlo. Primo kombinuje kvalitu výrobního 
procesu, vynikající glazurování a nejvyšší třídu keramiky k vytvoření grilu, který vydrží navěky.



TASTE BUDSFUELING YOUR



Tento keramický gril je nejpopulárnější z dobrého důvodu. X-Large Charcoal Primo disponuje největší varnou 
plochou, a dohromady s patentovaným oválným tvarem nabízí vynikající účinnost, lehkost a přístupnost vaření.  
Podávání jídla pro velkou skupinu, připravování jídla pro rodinu, a nebo vaření jen pro sebe je hračka.

X-Large Charcoal Primo

Specifikace

Kapacita grilu

Varná Plocha:        400 sq in.     2,580cm2

Teplotní rozsah:    151 - 850 F+   66 - 454C+

Volitelný systém držáku:    280 sq in.   1,806cm2

8 celých kuřat

2 celý krocani

12 steaků

20 burgerů

10 kusů žebírek

12 klasů kukuřice

Váha: 113Kg
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Tento exkluzivní americký gril oslavuje americkou vynalézavost, kvalitní řemeslné zpracování a nezávislého 
ducha milovníků grilování, kteří sdílejí naši vášeň pro skvělé jídlo a mimořádnou whisky. X-Large Charcoal Primo, 
edice Jack's Daniel's , nabízí stejnou velikost varné plochy a patentovaný oválný tvar jako naše standartní X-
Large Primo, přičemž oslavuje tradici destilovanou z generací amerického podnikání.

X-Large Charcoal Jack Daniel’s

Specifikace

Kapacita grilu

Varná plocha:       400 sq in.   2,580cm2

Teplotní rozsah:    151 - 850 F+   66 - 454C+

Volitelný systém držáku:     280 sq in.   1,806cm2

8 celých kuřat

2 celý krocani

12 steaků

20 burgerů

10 kusů žebírek

12 klasů kukuřice

Váha: 113Kg
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Primo a Jack Daniel's sdílejí vášeň pro skvělé jídlo a 
mimořádnou whisky. Proto jsme se sešli a vytvořili 

gril na dřevěné uhlí Primo X-Large Jack Daniel's.





Large Charcoal Primo je ideální pro velkého množství jídla na sešlosti, nebo na vaření pro celou rodinu. Nabízí 
stejný patentovaný oválný tvar jako naše X-Large Primo, takže můžete využívat efektivitu a přístupnost, 
zároveň s vynikajícím vařením které může nabídnout pouze Primo.

Large Charcoal Primo

Specifikace

Kapacita grilu

Varná plocha:       300 sq in.   1,935cm2

Teplotní rozsah:    151 - 850 F+   66 - 454C+

Volitelný systém držáku:   195 sq in.   1,258cm2

6 celých kuřat

1 celý krocan

8 steaků

12 burgerů

8 kusů žebírek

8 klasů kukuřice

Váha: 69Kg
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Připravte se na párty na cestách! Junior Charcoal Primo má všechny výhody patentovaného oválného tvaru ve 
zmenšené verzi, takže je ideální pro pikniky a grilování na cestách. Užívejte si vynikající vaření, účinnost a 
přístupnost, stejně jako naše ostatní Primo, v kompaktním designu. Vylepšete si svůj Junior Charcoal Primo 
volitelnou rozšiřující mřížkou a využijte dvojnásobek varné plochy.

Junior Charcoal Primo

Specifikace

Kapacita grilu

Varná plocha:      210 sq in.   1,335cm2

Teplotní rozsah:    151 - 850 F+   66 - 454C+

Volitelný systém držáku:   150 sq in.   968cm2

3 celá kuřata

1 malý krocan

4 steaky

8 burgerů

4 kusy žebírek

6 klasů kukuřice

Váha: 45Kg
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Tady začínaly grily kamado. Round Charcoal Primo nabízí úžasné výhody vaření v kvalitní keramice a tradičním 
kulatém tvaru. Round Charcoal Primo je ideální kandidát pro výměnu vašeho stávajícího kulatého grilu, nebo pro 
stavbu vaší nové venkovní grilovací plochy.

Round Charcoal Primo

Specifikace

Kapacita grilu

Varná plocha:      280 sq in.   1,739cm2 Teplotní rozsah:            151 - 850 F+   66 - 454C+

4 celá kuřata

1 celý krocan

6 steaků

10 burgerů

4 kusy žebírek

8 kusů kukuřice

Váha: 91Kg
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X-Large Gas Primo

X-Large Gas přesahuje standartní plynové grily integrováním prvotřídního keramického pláště. Na rozdíl od
kovových plynových grilu, které vyzařují velké množství tepla a odvádějí vlhkost z potravin, keramický plášť
funguje jako izolátor, který zadržuje více tepla a zachovává přirozenou vlhkost a mastnotu potravin. Sestavený
gril je vybaven prvotřídní keramikou, nerezovými grilovacími rošty, hořáky a mřížkami na dochucování. Vozík je
vybaven rukojetí z kartáčovaného hliníku a zajišťovacími kolečky, vnější povrch je dělaný z práškově lakované
oceli. Každé Primo je sestaveno na roky užívaní a zábavy.
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Specifikace

Kapacita grilu

Varná plocha:    420 sq in.   2,710cm2

Teplotní rozsah:
220 - 650 F+        104-343°C

Volitelný systém držáku:   195 sq in.   1,258cm2

Váha: 78KgCelková varná plocha:   615 sq in.   3,968cm2

kW za hodinu:       6,154 (4) hořáky

8 celých kuřat

2 celí krocani

12 steaků

20 burgerů

10 kusů žebírek

12 klasů kukuřice



Temperature Range: 
220 - 650F+   104 - 343C+



Série All-In-One
Vybalen a připraven za méně než 30 minut

Série Primo All-In-One byla vyvinuta s ohledem na pohodlí. Myšlenka za produktem byla nabídnout výběr 
grilů, které budou po vybalení připraveny na grilování po pár minutách jednoduché montáže a 
nastavení. Tato série je také nákladově dostupnou cestou pro zákazníky Primo, co chtějí ,,za málo 
pěnez více muziky''.
Všechny čtyři modely jsou stejné skvělé keramické grily, které nabízíme jako samostatné výrobky. V All-
In-One máme však přidané příslušenství, které Vám umožní sestavit gril během pár minut montáže a 
hned se pustit do vaření. Stačí jen přidat uhlí, zapálit a začít grilovat.

Vše co potřebujete v jedné krabici.

X-Large Charcoal
All-In-One

Large Charcoal
All-In-One

Junior Charcoal
All-In-One

Round Charcoal
All-In-One
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Kompletně sestavený gril 

Pohrabáč

Kolébka s pojízdnými kolečky 

Zvedač roštů

Sklopitelné boční stolky

Tepelný deflektor a dělič ohniště 
(pouze ovál)



The Primo Oval Junior Inserted Primo GO Base

Primo GO Cradle

Kolébka Primo GO a stojan s Oval Juniorem překonává s 
varnou plochou 1335cm² všechny dosavadní přenosné 
grily. Přidejte k tomu volitelnou rozšiřující mřížku a 
varná plocha vystoupá až na neskutečných 2322cm². 
To je více než dvojnásobek varné plochy oproti 
druhému největšímu přenosnému keramickému grilu.   

Grilujte, pečte, smažte a uďte kdekoliv chcete, a to až 
pro deset lidí! Kolébka Primo GO, stojan GO a gril Oval 
Junior prodáváme samostatně.

GO?ON THE

PRIMO GO

Pro Primo Oval Junior

Specifikace
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Varná plocha:
210 sq in.   1,335cm2

Volitelná rozšiřující mřízka: 
150 sq in.         968cm2

Váha: 
45Kg



THE TASTETOOLS OF



Edice Jack Daniel's 
Dvoudílný ostrůvek na 

odkládání                              
(Kompatibilní s X-Large)

Dvoudílný ostrůvek na 
odkládání     

(Kompatibilní s X-Large, 
Large a Junior)

Primo GO je dvoudílná kolébka a základna pro Oval Junior, což z něj činí největší dostupný přenosný keramický gril. Je 
také skvělý pro domácí použití na terase, aniž by byl potřeba grilovací stůl nebo vozík.

Cypřišový pultový stůl      
Dostupný pro X-Large, Large a Junior (na obrázku Junior)

Cypřišový grilovací stůl   
Dostupný pro X-Large (na obrázku X-Large)

VÝBER ZÁKLADNY

Vozíky
Naše robustní kovová základna vozíku je určena k použití s našimi vrchními díly z nerezové oceli a plastovou 
stříškou. Základna má zabudovaný košík, a zaručuje odolnost, ochranu a pohyblivost. U vozíku se dají dvě přední 
kolečka zajistit, aby Váš gril zůstal při vaření na jednom místě.

Stoly
Cypřišový pultový stůl a Cypřišový grilovací stůl jsou navrženy pro odolnost a krásu. Ke stolu můžete přidělat kolečka s 
brzdami, aby se Váš stůl při vaření nepohyboval. Součástí jsou keramické nožičky pro gril, aby měl gril dostatečný přívod 
vzduchu.

Go a základna Go

Vozík a poličky se prodávají samostaně 
(ukázka s X-Large)
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Primo GO 
základna

Primo GO kolébka



Držák na pět žeber
Náš pětimístný držák na žebra 
Vám umožní vařit pět žeber 
zároveň. Dostupné pro všechny 
grily.

Keramické ohřívací desky
Použijte keramické ohřívací desky 
ve spojení s držáky na ohřívací 
desky pro přeměnu Primo na 
troubu, pánev nebo udírnu. 
Dostupné pro XL, XL JD, LG a JR.

Dělící stěna
Litinová dělící stěna umožňuje 
rozdělení oblastí ohniště a 
vytvoření dvou odlišných varných 
zón pro současné přímé a nepřímé 
vaření. Dá se také použit pro 
šetření uhlím při menším vaření. 
Dostupné pro XL, XL JD, LG a JR.

Držák na devět žeber
Náš devítimístný držák na žebra 
Vám umožní vařit devět žeber 
zároveň. Dostupné pro XL Gas, XL 
a XL JD.

Držáky na ohřívací desky
Umístěte do grilu Primo tak, aby 
držely keramické ohřívací desky. 
Umožní nepřímé vaření. Dostupné 
pro XL, XL JD, LG a JR.

Rozšiřující mřížka
Přidejte až dvě nerezové 
rozšiřující mřížky, které výrazně 
zvětší vaší varnou plochu. Jedna 
mřížka přidá o 30% více plochy, 
dvě mřížky přidají 60%. K 
dispozici pro XL, XL JD, LG, JR a 
Round.

Držáky na ohřívací desky
Drží keramické ohřívací desky pro 
nepřímé vaření. Může držet také 
odkapávací nádobu. Dostupné 
pouze pro XL Gas gril.

Kulatý držák na ohřívací 
desky
Umístěte do Primo Round grilu 
tak, aby držel keramické ohřívací 
desky, které umožní nepřímé 
vaření. Dostupné pouze pro 
Round.

Rožeň
Přemění Váš gril na rožeň na 
dřevo. Dostupný pro XL, XL JD, 
LG, JR a Round.

Rožeň na kebab
Díky rožni můžete svůj kebab 
uvařit perfektně a rovnoměrně. 
Dostupné pro XL, XL JD, LG, JR a 
Round.

Rožeň s košíkem
Pečte a grilujte svá oblíbená jídla 
bez starostí s překlápěním 
potravin. Jednoduše naložte do 
košíku, zapněte rožeň a nechte 
své oblíbené jídlo vařit. Dostupné 
pro XL, XL JD, LG, JR a Round.

Třístranný rožeň s košíkem
Perfektní pro vaření několika kusů 
ryb, hovězího masa nebo dokonce 
zeleniny k lahodnému jídlu na rožni. 
Dostupné pro XL, XL JD, LG, JR a 
Round.

Příslušenství Primo
Primo nabízí širokou škálu příslušenství aby Vaše jídlo chutnalo opravdu Prima.
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Držák na žebra V
Náš pětimístný držák na žebra 
Vám umožní vařit pět žeber 
zároveň. Dostupné pro XL Gas, XL, 
XL JD, LG a Round.

30,5 cm a 38,1cm kámen na 
pečení
Užívá se k pečení chleba, dušeného 
masa se zeleninou a pizzy. K 
dispozici v glazurované a přírodní 
variantě. 30,5cm jsou kompatibilní 
s XL Gas, XL, XL JD, LG, JR a Round. 
38,1cm. jsou kompatibilní s XL Gas, 
XL, XL JD, LG a Round.

Litinová mřížka na vaření
Půlměsícový litinový rošt
je ideální pro opečení masa
při maximální teplotě. Nabízí vyšší
zadržování tepla, dokonce i 
tepelnou distribuce a rychlejší 
vaření. K dispozici pro XL, XL JD,
LG a JR.

Litinová plotýnka
Dvojúčelová půlměsícová
litinová plotýnka s hladkou
a drážkovanou stranou Vám 
umožní smažit, opékat a restovat. 
Nabízí vyšší retence tepla, 
dokonce i tepelnou distribuce a 
rychlejší vaření. K dispozici pro XL, 
XL JD, LG a JR.

Přírodní dřevěné uhlí
Naše 100% přírodní kusové 
dřevěné uhlí vyrobené z 
amerického tvrdého dřeva pro 
skutečnou chuť dřevěného uhlí. 
Hoří žhavěji, déle a čistěji než jiné 
značky kusového uhlí a briket.. 9Kg 
pytle.

Stojan na kuře/krocana
Přidejte chuť a vlhkost celé 
drůbeži. Můžete přidat bylinky, 
koření, česnek a cibuli do vody, 
džusy, nebo pivo na výrobu 
pivního kuřete. Kuřecí držák je 
kompatibilní se všemi grily. Krocaní 
držák kompatibilní s XL Gas, XL, XL 
JD, LG a Round.

Podpalovače QuickLight
Zapalte naše 100% přírodní 
kusové uhlí rychle a snadno 
pomocí našich zapalovacích 
spouštěčů. Škrtněte je jako 
zápalku a vložte do dřevěného 
uhlí, aby se snadno a rychle 
rozhořelo.

Odkapávací nádobka 
Použijte odkapávací nádobku na 
zamezení kapání šťáv na uhlí, nebo 
jí naplňte vodou při udění. K 
dispozici pro XL, XL JD, LG, JR a 
Round.

Tyč na čištění roštu
Dřevěná rukojeť se značkovým 
logem a ocelová čisticí tyč s 
antikorozním povlakem. Tento 
nástroj snadno odstraní zbytky 
jídla z varných mřížek, aniž by je 
poškodil, a eliminuje potřebu 
výměny kartáčů z nerezové oceli 
a potenciálního zdravotního rizika 
zanášení drátěných štětin na 
potraviny. Kompatibilní se všemi 
grily.

Zvedač roštů
Zvedač roštů snadno vyjme 
grilovací rošty nebo rošty z 
grilu. Vyrobeno z chromované 
oceli pro roky používání. 
Kompatibilní se všemi grily.

Dálkový teploměr
Pomocí dálkového digitálního 
teploměru se dvěma sondami 
Primo můžete přesně měřit vnitřní 
teplotu jídla a teplotu grilu 
současně. Při dosažení požadované 
teploty nebo v případě, že gril 
klesne mimo naprogramovaný 
rozsah, zazní alarm. Kompatibilní se 
všemi grily.

Pohrabáč
Nepostradatelný nástroj pro 
snadné čištění popela z grilu nebo 
pro hýbání zapáleného přírodního 
kusového uhlí. Kompatibilní se 
všemi grily.
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Teploměr s okamžitým čtením
Přesně měří vnitřní teplotu Vašich 
potravin pomocí velkého, snadno 
čitelného displeje. Změří teplotu 
během 2 až 3 sekund.

Pekanové koření
Naše uzené pekanové koření vám 
přináší lahodnou chuť pekanového 
dřeva. Perfektní na Primo, nebo 
dokonce v troubě pro lahodnou 
uzenou chuť.

Koření na kuřecí
Perfect for poultry, but works 
great on beef, pork, vegetables 
and more!

Koření pepř a česnek
Klasické koření připravené k 
dochucení jakéhokoli masa, 
mořských plodů nebo zeleniny.

Koření letní broskev
Přineste do grilu Primo klasické 
chutě BBQ z Georgie. Ideální pro 
vepřové, hovězí, drůbeží, mořské 
plody, jehněčí a zeleninu.

Medová BBQ omáčka
Přidejte sladkou chuť 
medového BBQ do jakéhokoli 
jídla. Ideální pro marinování a 
potírání.

Vestavěný kryt grilu
Chraňte svůj gril před 
nepřízní počasí pomocí 
jednoho z našich odolných 
krytů. Vybavené vyšívaným 
logem Primo pro každý gril. 
Kompatibilní se všemi grily.

Kryt grilu All-In-One
Chraňte svůj gril před nepřízní 
počasí pomocí jednoho z našich 
odolných krytů. Vybavené 
vyšívaným logem Primo pro každý 
gril. Kompatibilní s XL, LG, JR a 
Round.

Primo příslušenství
Aby Vaše grilování bylo Prima, Primo má v pro Vás v nabídce spoustu grilovacího 

příslušenství.

Kryt vozíku a stolu s grilem
Chraňte svůj gril před nepřízní 
počasí pomocí jednoho z našich 
odolných krytů. Vybavené 
vyšívaným logem Primo pro každý 
gril. Kompatibilní se všemi grily.
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Koření a omáčky
Ideální způsob, jak zvýraznit chuť hovězího, kuřecího, vepřového, drůbežího, jehněčího masa, mořských 

plodů a zeleniny. Vytvořil speciálně pro Primo známý vývojář koření John Henry.
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