
 
PRODUKOWANE W AMERYCE PÓŁNOCNEJ OD PONAD 30 LAT



Spójrzmy prawdzie w oczy, klienci zanim dokonają zakupu, sprawdzają produkt szukając o  nim informacji w internecie,  aby 

upewnić się, że dokonują właściwego wyboru. Chcą wiedzieć co inni ludzie mają do powiedzenia na temat wybieranego 

przez nich produktu. Oczekują odpowiedzi na pytania o jego trwałość, funkcjonalność czy jakość wykonania. 

Jeśli opinie są dobre to decyzja o zakupie staje się łatwiejsza. Grille Broil King mają znakomite 

opinie, dzięki czemu liczba zwolenników tej marki ciągle rośnie. Przyczyna jest bardzo 

prosta. Tworząc wysokiej jakości produkty, uzyskuje się świetne recenzje. 

Odwiedź www.broilking.pl/opinie i przekonaj się.

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★



    A OPINIE MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
Spójrzmy prawdzie w oczy, klienci zanim dokonają zakupu, sprawdzają produkt szukając o  nim informacji w internecie,  aby 

upewnić się, że dokonują właściwego wyboru. Chcą wiedzieć co inni ludzie mają do powiedzenia na temat wybieranego 

przez nich produktu. Oczekują odpowiedzi na pytania o jego trwałość, funkcjonalność czy jakość wykonania. 

Jeśli opinie są dobre to decyzja o zakupie staje się łatwiejsza. Grille Broil King mają znakomite 

opinie, dzięki czemu liczba zwolenników tej marki ciągle rośnie. Przyczyna jest bardzo 

prosta. Tworząc wysokiej jakości produkty, uzyskuje się świetne recenzje. 

Odwiedź www.broilking.pl/opinie i przekonaj się.
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★ ★ ★ ★ ★    A OPINIE MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
Spójrzmy prawdzie w oczy, klienci zanim dokonają zakupu, sprawdzają produkt szukając o  nim informacji w internecie,  aby 

upewnić się, że dokonują właściwego wyboru. Chcą wiedzieć co inni ludzie mają do powiedzenia na temat wybieranego 

przez nich produktu. Oczekują odpowiedzi na pytania o jego trwałość, funkcjonalność czy jakość wykonania. 

Jeśli opinie są dobre to decyzja o zakupie staje się łatwiejsza. Grille Broil King mają znakomite 

opinie, dzięki czemu liczba zwolenników tej marki ciągle rośnie. Przyczyna jest bardzo 

prosta. Tworząc wysokiej jakości produkty, uzyskuje się świetne recenzje. 

Odwiedź www.broilking.pl/opinie i przekonaj się.

★ ★ ★ ★ ★    ★ ★ ★ ★ ★    



Jesteśmy zaangażowani w produkcję grilli gazowych, na których możesz polegać pod względem 
najwyższej wydajności, jakości materiałów i trwałości na wiele lat. Nasze grille są produkowane 
w północno – amerykańskich fabrykach rozlokowanych w Huntington i Dickson w USA 
oraz Waterloo w Kanadzie. Większość elementów naszych grilli pochodzi od amerykańskich 
i kanadyjskich producentów. Piekarnik, palniki, aromatyzery, ruszty, półki boczne i wiele 
innych komponentów jest wytwarzanych przez wykwalifikowanych specjalistów. Wysokiej 
jakości walcowana stal pozyskiwana jest wyłącznie w północno-amerykańskich hutach. 

Onward Manufacturing w pełni integruje cały proces produkcyjny, co zapewnia 
najwyższą jakość. Jest to możliwe dzięki zespołowi doświadczonych ekspertów 
i wdrożonym najnowocześniejszym technologiom, między innymi precyzyjnemu 
procesowi wytłaczania i  gięcia metalu,  malowaniu farbą proszkowo - 
epoksydową, emaliowaniu porcelaną, odlewami aluminiowymi oraz dystrybucji. 
Nie jesteśmy monterami grilli z istniejących na rynku części. W pełni angażujemy się 
w cały proces produkcji naszych urządzeń, kontrolując jakość od początku do końca.

Onward Manufacturing jest rodzinną firmą, istniejącą na rynku od 1906 roku z 30-letnim 
doświadczeniem w budowaniu wysokiej jakości grilli gazowych marki Broil King®. 

Dystrybutor marki w Polsce podtrzymuje rodzinną tradycję prowadzenia biznesu. 
Już od 16 lat wspiera markę Broil King® na polskim rynku, dzięki czemu zapewnia najwyższą 
jakość obsługi klienta, dystrybucji i serwisu. 
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Każdy grill Broil King jest stworzony, aby zapewnić niezrównaną wszechstronność grillowania. Bez względu na to, jaki 
model wybierzesz, legendarny system grillowania Broil King daje możliwości przyrządzania praktycznie wszystkiego 
co nam przyjdzie do głowy, ograniczać nas może tylko własna wyobraźnia. Możesz przygotować perfekcyjne steki 
lub inne rodzaje mięs, a nawet grillować wyszukane desery. Każdy element systemu grillowania Broil King został 
zaprojektowany w konkretnym celu. Po ich połączeniu, wyniki grillowania przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania. 

 



5 RZECZY  
KTÓRE ODRÓŻNIAJĄ

NAS OD RESZTY

1. PIEKARNIK ZADZIWIAJĄCA IZOLACJA CIEPLNA
Wyjątkowo głębokie piekarniki zapewniają 
równomierną dystrybucję ciepła i wysoką wydajność. 
Wykonane z aluminium lub najwyższej jakości stali 
szlachetnej piekarniki doskonale zatrzymują ciepło  
i charakteryzują się wyjątkowo długą trwałością.

2. RUSZTY DIAMENTOWY WZÓR NA STEKU
Ciężkie ruszty doskonale zatrzymują ciepło gwarantując, 
że przyrządzane potrawy nie tracą swych soków  
i aromatu. Trwałość i bezproblemowa konserwacja rusztów 
żeliwnych lub ze stali szlachetnej czynią je doskonałymi  
do codziennego użytku.

3. SYSTEM FLAV-R-WAVE™ NIESAMOWITY AROMAT
Opatentowany system Flav-R-Wave™ wypełnia całe dno 
piekarnika i zapewnia równomierną dystrybucję ciepła oraz 
kontrolę temperatury. System Flav-R-Wave™ przechwytuje  
i natychmiast odparowuje skapujące soki oraz tłuszcz, 
nadając potrawom doskonały, kojarzący się nam z grillem 
smak.

4. PALNIK DUAL-TUBE™ WYDAJNOŚĆ
Opracowana przez nas rewolucyjna technologia  
Dual-Tube™ polega na wykorzystaniu wewnętrznej 
rury pomagającej w równomiernym rozprowadzaniu 
gazu na całej długości. Dzięki temu wysokość płomienia 
jest taka sama na całej długości palnika. Umieszczając  
tubę o  mniejszej średnicy  w tubie o  większym przekroju, 
udało nam się znacznie poprawić jakość grillowania  
w porównaniu do innych palników rurowych.

5. KONTROLA PERFEKCYJNA TEMPERATURA 
Zawory Linear-Flow™ umożliwiają precyzyjną kontrolę 
temperatury, dzięki czemu grill jest rozgrzany zawsze 
dokładnie tak, jak tego potrzebujesz.
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KUCHENKA BOCZNA

Palnik boczny o mocy 2,7 kW daje Ci znacznie 
szersze możliwości grillowania. Pozwala na 
równoczesne przygotowanie sosów, zup czy 
starterów, które możesz zaserwować obok 
głównych dań.

BOCZNA SZUFLADA I PÓŁKA NA 
PRZYPRAWY

Wszystkie modele Imperial™ wyposażone są 
w pojemną szufl adę znajdującą się w prawej 
bocznej półce, natomiast obie półki mają 
miejsce na przyprawy oraz haki na narzędzia.

PODŚWIETLANE POKRĘTŁA

Podświetlane pokrętła mają nie tylko stylowy 
wygląd, ale również są bardzo praktyczne 
podczas grillowania nocą, pokazując 
ustawienie pokrętła w różnych pozycjach.

ROŻNO

W zestawie znajduje się mocny 4,4 kW 
palnik rożna ze stali szlachetnej, który wraz 
z prętem obracanym elektrycznym silnikiem 
doskonale upiecze nadziane mięso.
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OŚWIETLENIE W PIEKARNIKU

Teraz możesz grillować kiedy tylko chcesz, 
w dzień lub w nocy! Dzieki wbudowanym 
w piekarnik lampkom będziesz mógł jeszcze 
bardziej kontrolować grillowanie nawet 
o północy! 

SZAFKI I SZUFLADY NA AKCESORIA

Każdy Imperial wyposażony jest w dwie 
wysuwane szufl ady na naczynia i akcesoria. 
Wygodne i pojemne szufl ady sprawią, że 
możesz mieć pod ręką to czego w danej chwili 
potrzebujesz.

ELEKTRONICZNA ZAPALARKA

Zapalarka Sure-Lite™ daje Ci pewność, że 
Twój grill zawsze odpali w ułamek sekundy 
po wciśnięciu jednego przycisku.

POZIOMUJĄCE POKRĘTŁA

Umiejscowione na froncie podstawy grilla, 
wygodne i wytrzymałe pokrętła pozwalają 
na szybkie wypoziomowanie i mocne 
ustabilizowanie Twojego grilla na nierównych 
powierzchniach.
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Zaprojektowany dla prawdziwych entuzjastów 
grillowania na świeżym powietrzu, ulepszony 
grill serii Broil King Imperial pozwala Ci naprawdę 
cieszyć się chwilami spędzonymi z przyjaciółmi 
oraz rodziną. Wszechstronność jeszcze nigdy nie 
wyglądała tak doskonale. 

Seria Imperial XL posiada dwa całkowicie 
niezależne piekarniki,  które zapewniają 
niezrównaną łatwość obsługi i funkcjonalność. 
Czy grillujesz dla dwóch czy dwudziestu dwóch 
osób jest to idealny rozmiar. 

Doskonały design serii  Imperial łączy 
w sobie zarówno piękny wygląd jak i wysoką 
jakość. Seria Imperial to nie tylko prestiż. 
Od każdego modelu możesz oczekiwać najwyższej 
wydajności, jakości i funkcjonalności. 

 FUNKCJONALNY
INSPIROWANY PROFESJONALNYMI 

URZĄDZENIAMI KUCHENNYMI



IMPERIAL XL S IMPERIAL XL BLACK
SERIA L IMITOWANA
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Wszystko czego oczekujesz od grilla
★ ★ ★ ★ ★ Roadkill Cafe

Uważam się za poważnego “grillera”, ale zawsze szukałem odpowiedniego 
urządzenia, które spełniłoby wszystkie moje potrzeby odnośnie 
grillowania, zarówno te małe jak i te duże. Po dłuższym czasie spędzonym 
na poszukiwaniu tego właściwego grilla i zapoznaniu się z całą ofertą 
grilli różnych marek dostępnych na rynku, postanowiłam kupić grill 
Imperial XL. To zdecydowanie mój najlepszy wybór za wyjątkiem mojej 
pięknej żony. Najpierw chciałbym napisać, że grill wygląda bardzo elegancko 
i jest doskonałym uzupełnieniem naszego patio. Na Imperialu jestem w stanie 
przygotować wystarczającą ilość jedzenia dla bardzo dużej grupy osób, jak 
również przyrządzić romantyczną kolację dla dwojga. Nigdy nie myślałem, 
że będę chciał używać rożna na grillu, ale oczywiście się myliłem. Świeżo 
pieczony kurczak z rożna jest nie do pobicia! Wszystko w tym grillu jest 
w pełni funkcjonalne, doskonałym uzupełnieniem są światła w piekarniku. 
I powiem szczerze, że nie mam pojęcia jak do tej pory byłem w stanie się 
bez nich obejść! Najlepiej wydane pieniądze z przeznaczeniem na nasz taras 
i rodzinę!

BROIL KING® SERIA IMPERALTM
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BROIL KING® SERIA IMPERALTM



PODSTAWOWE CECHY
• 6 palników Dual-Tube™ ze stali szlachetnej

• Wbudowane lampki wewnątrz większego piekarnika oraz 
podświetlane na niebiesko pokrętła

• 17,6 kW moc całkowita

• 2,7 kW moc palnika bocznego

• 4,4 kW moc palnika rożna

• 6 676 cm2 całkowita powierzchnia robocza

• 3 225 cm2 powierzchnia głównego piekarnika

• 1 613 cm powierzchnia mniejszego piekarnika

• Boczne półki wykonane ze stali szlachetnej, wysuwana 
szuflada w prawej półce

• Stalowa szafka o sztywnej konstrukcji z drzwiami 
i szufladami wykonanymi ze stali szlachetnej zmieści nawet 
11 kg butlę z gazem

• 2 piekarniki o różnych rozmiarach ze stali szlachetnej

• Aromatyzer Flav-R-Wave™ wykonany ze stali szlachetnej

• Najwyższej jakości żeliwne ruszty w małym piekarniku

• Solidne 9 mm ruszty ze stali szlachetnej w dużym piekarniku

• Zawory Linear-Flow™ z systemem kontroli temperatury 
Sensi-Touch

• 2 termometry Deluxe Accu-Temp™

• Obrotowe kółka 7,6 cm z możliwością blokady

• Elementy grilla pokryte czarną epoksydową farbą proszkową
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IMPERIAL™ XL S / XL BLACK

Ruszt y  ze  Sta l i  Sz lachetnej Ruszt y  Żel iwne

NOWOŚĆ NA ROK 2016 SERIA IMPERIALTM

PODŚWIETLANE POKRĘTŁA



IMPERIAL™ XL S
Wyposażony w podstawowe funkcje oraz:

• Pokrywy ze stali szlachetnej ze stylowymi ściankami z odlewu 
aluminium. Sztywna szafka z drzwiczkami i szufladami ze stali 
szlachetnej.

Broil King® Premium Pokrowiec #68490 (sprzedawany oddzielnie)
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IMPERIAL™ XL BLACK
Wyposażony w podstawowe funkcje oraz:

• Pokrywy ze stali pokryte spiekiem ceramicznym z eleganckimi ściankami 
z odlewu aluminium. 

• Sztywna szafka z drzwiczkami i szufladami pokrytymi czarną 
epoksydową farbą proszkową.

Broil King® Premium Pokrowiec #68490 (sprzedawany oddzielnie)

BROIL KING® SERIA LIMITOWANA

2016
NOWOŚĆ



Doskonały grill świetnie 
zaprojektowany
★ ★ ★ ★ ★ Bernie49 

Posiadam ten grill od 6 miesięcy i jest po prostu świetny. Po pierwsze 
jakość wykonania jest bardzo dobra, a dzięki wykończeniu ze stali 
szlachetnej ma bardzo atrakcyjny wygląd. Po drugie, sprawuje 
się idealnie. Mając pięć palników daje odpowiednią kontrolę nad 
temperaturą oraz jedzeniem znajdującym się na ruszcie. Fajnie się 
też wędzi bo można położyć wędzarkę z wiórkami tylko na jednym 
palniku i utrzymywać niską temperaturę w piekarniku. Mój poprzedni 
Regal z 2001 wciąż sprawuje się bardzo dobrze po 14 latach (obecnie 
używa go mój syn) i oczekuję, że ten nowy będzie działał jeszcze 
dłużej.

REGAL ™ S590 PRO REGAL ™ S490 PRO
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BROIL KING® SERIA REGALTM



PODŚWIETLANE POKRĘTŁA

Podświetlane pokrętła mają nie tylko stylowy 
wygląd, ale również są bardzo praktyczne 
podczas grillowania nocą, pokazując 
ustawienie pokrętła w różnych pozycjach.

POZIOMUJĄCE POKRĘTŁA

Umiejscowione na froncie podstawy grilla, 
wygodne i wytrzymałe poziomujące pokrętła 
pozwalają na szybkie i mocne ustabilizowanie 
Twojego grilla na nierównych powierzchniach.

ROŻNO

W zestawie znajduje się mocny 4,4 kW 
palnik rożna ze stali szlachetnej, który wraz  
z prętem obracanym elektrycznym silnikiem 
doskonale upiecze nadziane mięso.
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RUSZTY ZE STALI Szlachetnej

Ruszty Broil King® ze stali szlachetnej są 
zrobione z grubych 9 mm prętów. Wysokiej 
jakości stal zapewnia doskonałe utrzymanie 
ciepła i większą trwałość. Są łatwe w użyciu  
i w utrzymaniu.

BROIL KING® SERIA REGALTM
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81 cm

Ruszt y  ze  Sta l i  Sz lachetnej

REGAL™ S590 PRO
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Ruszt y  ze  Sta l i  Sz lachetnej

REGAL™ S490 PRO

64.8  cm

PODSTAWOWE CECHY 
• Solidne 9 mm ruszty ze stali szlachetnej w dużym piekarniku

• Aromatyzer Flav-R-Wave™ wykonany ze stali szlachetnej

• Zawory Linear-Flow™ z systemem kontroli temperatury 
Sensi-Touch

• Termometr Deluxe Accu-Temp™

• Elektroniczna zapalarka Sure-Lite

• Uchwyty ze stali szlachetnej

• Piekarnik ze stali szlachetnej z aluminiowymi ściankami

• Boczne półki wykonane ze stali szlachetnej

• Pomieści w szafce nawet 11 kg butlę z gazem

• Obrotowe kółka 7,6 cm z możliwością blokady

• Podświetlane na niebiesko pokrętła
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NOWOŚĆ NA ROK 2016 SERIA REGALTM

PODŚWIETLANE POKRĘTŁA



REGAL™ S590 PRO
Wyposażony w standardowe funkcje, oraz:

• 5 palników Dual-Tube™ ze stali szlachetnej

• 16 kW moc palnika głównego

• 2.7 kW boczny palnik

• 4.4 kW palnik rożna ze stali szlachetnej oraz zestaw rożna premium

• 5 645 cm2 całkowita powierzchnia grillowania

• 4 032 cm2 podstawowa powierzchnia grillowania

Pokrowiec Broil King® Premium #68492 (sprzedawany oddzielnie)

REGAL™ S490 PRO
Wyposażony w standardowe funkcje, oraz:

• 4 palniki Dual-Tube™ ze stali szlachetnej

• 13,2 kW moc palnika głównego

• 2.7 kW boczny palnik

• 4.4 kW palnik rożna ze stali szlachetnej oraz zestaw rożna premium

• 4 484 cm2 całkowita powierzchnia grillowania

• 3 226 cm2 podstawowa powierzchnia grillowania

Pokrowiec Broil King® Premium #68491 (sprzedawany oddzielnie)
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DOSKONAŁA JAKOŚĆ!
★ ★ ★ ★ ★ Greg
Zrobiłem wnikliwe rozeznanie wśród grilli gazowych, zanim zdecydowałem się na 
Broil King. Miał wszystkie potrzebne cechy no i jest naprawdę solidnie wykonany. 
W lecie używam grilla tak jak domowego piekarnika, aby uniknąć nagrzewania 
domu. Cztery palniki powodują, że można piec pośrednio tak jak w zwykłym 
piekarniku. Ciężkie żeliwne ruszty są idealne do grillowania soczystych steków 
(na żadnym innym grillu steki nie wychodzą tak dobrze). Mam grilla od niecałych 
dwóch tygodni i już opanowałem sztukę grillowania różnych mięsnych potraw, 
warzyw i nawet owoców! Zdecydowanie jedna z najlepszych moich domowych 
inwestycji w życiu!

BARON 340BARON 490
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BARON 590

BROIL KING® SERIA BARONTM

BARON 440 BARON 320



RUSZTY ŻELIWNE

Żeliwne ruszty Broil King® są dwustronne, 
co zapewnia wyjątkową wszechstronność 
użytkowania. Szersza strona rusztu ma 
rowki zbierające skapujące soki, natomiast 
druga strona pozwala nadać stekom i innym 
grillowanym potrawom charakterystyczny 
wzór.

KUCHENKA BOCZNA

Palnik boczny o mocy 2,7 kW daje Ci znacznie 
szersze mozliwości grillowania. Pozwala na 
równoczesne przygotowanie sosów, zup czy 
starterów, które możesz zaserwować obok 
głównych dań.

SKŁADANE PÓŁKI BOCZNE

Trwałe półki boczne ze stali szlachetnej są 
zaprojektowane tak, aby szybko i łatwo 
składały się dla wygodnego przechowywania 
grilla na małych przestrzeniach.

ROŻNO

W zestawie znajduje się mocny 4,4 kW 
palnik rożna ze stali szlachetnej, który wraz 
z prętem obracanym elektrycznym silnikiem 
doskonale upiecze nadziane mięso.
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BROIL KING® SERIA BARONTM



Ruszt y  Żel iwne

BARON™ 590
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SERIA BARON™ 300

48.58 cm
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PODSTAWOWE CECHY
• Ciężkie ruszty żeliwne

• Aromatyzer Flav-R-Wave™ ze stali szlachetnej 

• Zawory Linear Flow umożliwiające płynną kontrolę temperatury

• Termometr Deluxe Accu-Temp™

• Elektroniczna zapalarka Sure-Lite™

• Drzwiczki stalowe pokryte czarną farbą proszkową

• Szafka pokryta epoksydową farbą proszkową

• Pomieści w szafce nawet 11 kg butlę z gazem

• Stalowa podstawa

• Obrotowe kółka 6,4 cm z możliwością blokady

• Pokrywa piekarnika pokryta spiekiem ceramicznym z eleganckimi 
końcówkami z odlewu aluminium
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BARON™ 590
Wyposażony w standardowe funkcje, oraz:

• 5 palników Dual-Tube™ ze stali szlachetnej

• 13.2 kW moc palnika głównego

• 2.7 kW boczny palnik

• 4.4 kW tylny palnik ze stali szlachetnej oraz zestaw rożna premium

• 5 193 cm2 całkowita powierzchnia grillowania

• 3,580 cm2 podstawowa powierzchnia grillowania

Pokrowiec Broil King® Premium #68488 (sprzedawany oddzielnie)

BARON™ 490 | 440
Wyposażony w standardowe funkcje, oraz:

• 4 palniki Dual-Tube™ ze stali szlachetnej

• 11.4 kW moc palnika głównego

• 2.7 kW boczny palnik

• 4.4 kW tylny palnik ze stali szlachetnej oraz zestaw rożna premium (tylko 
model Baron 490)

• 4 155 cm2 całkowita powierzchnia grillowania

• 2 865 cm2 podstawowa powierzchnia grillowania

Pokrowiec Broil King® Premium #68487 (sprzedawany oddzielnie)

BARON™ 340 | 320
Wyposażony w standardowe funkcje, oraz:

• 3 palniki Dual-Tube™ ze stali szlachetnej

• 8.8 kW moc palnika głównego

• 2.7 kW boczny palnik (tylko model Baron 340)

• 2 840 cm2 całkowita powierzchnia grillowania

• 2 130 cm2 podstawowa powierzchnia grillowania

Pokrowiec Broil King® Premium #68470 (sprzedawany oddzielnie)

BARON™ 440

BARON™ 320BARON™ 340

BARON™ 490

BARON™ 590



SOVEREIGN ™ 90

Sovereign po prostu rządzi!
★ ★ ★ ★ ★ Eccl 9 7

Jeśli szukasz najlepszego grilla gazowego w ofercie Broil King i na całym 
rynku, właśnie go znalazłeś. Posiadam go od 7 lat i w dalszym ciągu jestem 
pod jego wrażeniem. Aluminiowy piekarnik wyróżnia ten model na tle grilli 
zalewających rynek, wyposażonych w stalowe piekarniki. Najbardziej jednak 
cenię w nim nie wygląd, ale jego funkcjonalność. Ciężkie ruszty żeliwne, mocny 
rożen potrafi ący unieść jednocześnie nawet 3 kurczaki czy palnik boczny, na 
którym możemy podgrzać zupę w pojemnym garnku. Duża powierzchnia 

grillowania pozwala na grillowanie dla większej ilości osób, a dzięki 
możliwości pośredniego pieczenia umożliwia przyrządzanie potraw 
normalnie zarezerwowanych dla zwykłego domowego piekarnika. 
Sovereign po prostu rządzi!
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PALNIKI DUALTUBE™

Rewolucyjna technologia polega na 
wykorzystaniu wewnętrznej rury pomagającej 
w równomiernym rozprowadzaniu gazu 
na całej długości. Dzięki temu wysokość 
płomienia jest stała.

ROŻNO

W zestawie znajduje się mocny 4,4 kW 
palnik rożna ze stali szlachetnej, który wraz  
z prętem obracanym elektrycznym silnikiem 
doskonale upiecze nadziane mięso.

RUSZTY ŻELIWNE

Żeliwne ruszty Broil King® są dwustronne, 
co zapewnia wyjątkową wszechstronność 
użytkowania. Szersza strona rusztu ma 
rowki zbierające skapujące soki, natomiast 
druga strona pozwala nadać stekom  
i  innym gril lowanym potrawom 
charakterystyczny wzór.

PIEKARNIK THERMACAST™

Wykonany z odlewu aluminium, zapewnia 
doskonałe utrzymanie ciepła i długą trwałość. 
Piekarniki objęte są dożywotnią gwarancją.
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PODSTAWOWE CECHY
• 3 palniki Dual-Tube™ ze stali szlachetnej

• Ciężkie ruszty żeliwne

• Aromatyzer Flav-R-Wave™ wykonany ze stali szlachetnej

• Separatory Flaw-R-Zone™ zapewniają 3 oddzielne strefy 
grillowania

• Zawory Linear Flow wyposażone w system płynnej kontroli 
temperatury Sensi Touch™

• Termometr Deluxe Accu-Temp™

• Elektroniczny zapalnik Sure-Lite™ z podwójnymi elektrodami

• Piekarnik Therma-Cast™ wykonany z odlewu aluminium

• Składane półki boczne ze stali szlachetnej

• Wykończenia grilla ze stali szlachetnej

• Pomieści w szafce nawet 11 kg butlę z gazem

• Elementy grilla pokryte czarną epoksydową farbą proszkową

24
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SOVEREIGN™ 90
Wyposażony w standardowe funkcje, oraz:

• Duże 18 cm odporne na pęknięcia koła oraz małe obrotowe kółka 
6,4 cm z możliwością blokady

• 12,0 kW moc głównego palnika

• 2,7 kW boczny palnik

• 5,25 kW tylny palnik ze stali szlachetnej i zestaw rożna premium

• 4 677 cm2 całkowita powierzchnia do grillowania

• 2 903 cm2 podstawowa powierzchnia grillowania

Pokrowiec Broil King® Premium #68487 (sprzedawany oddzielnie)
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SIGNE T ™ 90 SIGNE T ™ 40

Broil King Grill.
★ ★ ★ ★ ★ Tony_54

Kupiłem grilla Signet 40, po sprawdzeniu wielu innych modeli grilli 
ten właśnie najbardziej przypadł mi do gustu. Naprawdę solidna 
konstrukcja. Doceniam moc generowaną przez 3 palniki tubowe 
praktycznie taką samą jak w grillach 4 palnikowych konkurencji. 
Również ciężkie żeliwne ruszty zdecydowanie wygrywają ze stalowymi. 
Z tymi rusztami i optymalną pojemnością piekarnika łatwo reguluje się 
temperaturę i naprawdę nie musisz mieć 15 minut na jego rozgrzanie. 
Zwykle potrzeba 5 do 7 minut, aby grill był gotowy do działania. 
Wszystko co mogę powiedzieć to to, że kocham mojego Broil Kinga. 
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BROIL KING® SERIA SIGNETTM



SKŁADANE PÓŁKI BOCZNE

Trwałe półki boczne z tworzywa sztucznego, 
są zaprojektowane tak, aby szybko i łatwo się 
składały dla wygodnego przechowywania 
grilla na małych przestrzeniach.

PIEKARNIK THERMACAST™

Wykonany z odlewu aluminium, zapewnia 
doskonałe utrzymanie ciepła i długą trwałość. 
Piekarniki objęte są dożywotnią gwarancją.

KUCHENKA BOCZNA

Mocny 2,7 kW palnik kuchenki bocznej, 
idealnie nadaje się do podgrzewania zup, 
przygotowywania sosów i innnych potraw.

RUSZTY ŻELIWNE

Żeliwne ruszty Broil King® są dwustronne, 
co zapewnia wyjątkową wszechstronność 
użytkowania. Szersza strona rusztu ma 
rowki zbierające skapujące soki, natomiast 
druga strona pozwala nadać stekom  
i  innym gril lowanym potrawom 
charakterystyczny wzór. 27
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PODSTAWOWE CECHY 
• 3 palniki Dual-Tube™ ze stali szlachetnej

• Ciężkie ruszty żeliwne

• Aromatyzer Flav-R-Wave™ ze stali szlachetnej

• Zawory Linear Flow wyposażone w system płynnej kontroli 
temperatury Sensi Touch™

• Termometr Deluxe Accu-Temp™

• Elektroniczny zapalnik Sure-Lite™ z podwójnymi elektrodami

• Piekarnik Therma-Cast™ wykonany z odlewu aluminium

• Plastikowe składane półki boczne

• Pomieści w szafce nawet 11 kg butlę z gazem

• Odporna podstawa z żywicy kauczukowej

• Duże 18 cm kółka odporne na pęknięcia

• Obrotowe kółka 6,4 cm z możliwością blokady

• Wykończenia grilla ze stali szlachetnej

• Elementy grilla pokryte czarną epoksydową farbą proszkową

SERIA SIGNET™

38
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Ruszt y  Żel iwne
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SIGNET™ 90 
Wyposażony w standardowe funkcje, oraz:

• 11,4 kW moc palnika głównego

• 2,7 kW palnik boczny

• 4,4 kW tylny palnik ze stali szlachetnej oraz zestaw rożna premium

• 4.100 cm2 całkowita powierzchnia grillowania

• 2.600 cm2 podstawowa powierzchnia grillowania

Pokrowiec Broil King® Premium #68487 (sprzedawany oddzielnie)

SIGNET™ 40
Wyposażony w standardowe funkcje, oraz:

• 11,4 kW moc palnika głównego

• 2,7 kW palnik boczny

Pokrowiec Broil King® Premium #68487 (sprzedawany oddzielnie)
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MONARCH ™ 320MONARCH ™ 390 MONARCH ™ 340

URZĄDZENIE WSPANIAŁEJ 
JAKOŚCI
★ ★ ★ ★ ★ Gord

Naprawdę uwielbiam mojego Monarcha, mimo że mój poprzedni 
Broil King był świetny to po 10 latach postanowiłem go wymienić. 
Nowy grill jest lepszy z kilku powodów. Konstrukcja, jakość i lepsza 
wydajność. Kocham go.
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BROIL KING® SERIA MONARCHTM



ROŻNO

W zestawie znajduje się mocny 3,5 kW 
palnik rożna ze stali szlachetnej, który wraz 
z prętem obracanym elektrycznym silnikiem 
doskonale upiecze nadziane mięso.

SKŁADANE PÓŁKI BOCZNE

Trwałe półki boczne z czarnej chromowanej 
stali są zaprojektowane tak, aby szybko i łatwo 
składały się dla wygodnego przechowywania 
grilla na małych przestrzeniach.

KUCHENKA BOCZNA

Mocny 2,7 kW palnik kuchenki bocznej, 
idealnie nadaje się do podgrzewania zup, 
przygotowywania sosów i innnych potraw.

PIEKARNIK THERMACAST™

Wykonany z odlewu aluminium, zapewnia 
doskonałe utrzymanie ciepła i długą trwałość. 
Piekarniki objęte są dożywotnią gwarancją.
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PODSTAWOWE CECHY 
• 3 palniki Dual-Tube™ ze stali szlachetnej

• Bardzo ciężkie ruszty żeliwne

• Aromatyzer Flav-R-Wave™ ze stali szlachetnej

• Zawory Linear Flow umożliwiające precyzyjną kontrolę 
temperatury

• Termometr Deluxe Accu-Temp™

• Elektroniczna zapalarka Sure-Lite™

• Piekarnik Therma-Cast™ wykonany z odlewu aluminium

• Drzwiczki stalowe pokryte epoksydową farbą proszkową

• Odporna na rdzę podstawa z żywicy kauczukowej

• Boczne składane półki z wieszakami na akcesoria

• Duże kółka 18 cm odporne na pęknięcia

• Obrotowe kółka 6,4 cm z możliwością blokady

• Elementy grilla pokryte czarną epoksydową farbą proszkową

• Pomieści w szafce nawet 11 kg butlę z gazem

SERIA MONARCH™

Ruszt y  Żel iwne

37
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MONARCH™ 390 
Wyposażony w standardowe funkcje, oraz:

• 8.8 kW moc palnika głównego

• 2.7 kW kuchenka boczna

• 3,5 kW moc tylny palnik ze stali szlachetnej oraz zestaw rożna premium

• 3 243 cm2 całkowita powierzchnia grillowania

• 2 258 cm2 podstawowa powierzchnia grillowania

Pokrowiec Broil King® Premium #68470 (sprzedawany oddzielnie)

MONARCH™ 340 
Wyposażony w standardowe funkcje, oraz:

• 8.8 kW moc palnika głównego

• 2.7 kW boczny palnik

Pokrowiec Broil King® Premium #68470 (sprzedawany oddzielnie)

MONARCH™ 320 
Wyposażony w standardowe funkcje, oraz:

• 8.8 kW moc palnika głównego

Pokrowiec Broil King® Premium #68470 (sprzedawany oddzielnie)
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Moc i wydajność!
 

Seria grilli gazowych Crown to moc i wydajnoś ć  w jednym, skierowana do 
wszystkich entuzjastó w grillowania. Autorski system grillowania Broil King zawiera 
ż eliwny jednostronny ruszt oraz aromatyzery Flav-R-WaveTM ze stali szlachetne, 
któ re odparowują  soki i tłuszcze z grillowanych potraw, aby nadać  potrawom 
doskonały smak.  Mocne palniki tubowe z płomieniem po obu stronach rury 
gwarantują dwa razy wię cej ciepła niż  palniki z jednym rzę dem płomieni. Dysze 
Linear-FlowTM pozwalają na  precyzyjną  kontrolę  temperatury, a zapalarka 
Sure-LiteTM spowoduje, ż e rozpalanie grilla bę dzie szybkie i łatwe. Grillowanie na 
grillu gazowym Crown zapewni Ci wiele niezapomnianych chwil ze znajomymi.

CROWN ™ 440
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BROIL KING® SERIA CROWNTM

CROWN ™ 340



ELEKTRONICZNA ZAPALARKA

Zapalarka Sure-Lite™ daje Ci pewność, że 
Twoja wędzarnia zawsze odpali w ułamek 
sekundy po wciśnięciu jednego przycisku. 
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BROIL KING® SERIA CROWNTM

PALNIKI TUBOWE

Palniki ze stali szlachetnej, posiadające dwa 
rzędy płomieni każdy dla równomiernego 
rozprowadzania ciepła wewnątrz piekarnika.

KUCHENKA BOCZNA

Mocny 2,7 kW palnik kuchenki bocznej 
idealnie nadaje się do podgrzewania zup, 
przygotowywania sosów i innnych potraw.

ŻELIWNE RUSZTY

Bardzo trwałe żeliwne ruszty Broil King® 
zaprojektowane tak, aby szybko się 
nagrzewały a zarazem utrzymywały 
ciepło, dzięki czemu uzyskujemy idealny 
diamentowy wzór na grillowanych stekach.



Ruszt y  Żel iwne

CROWN™ 440

65.2cm

4
4

.4
cm

Ruszt y  Żel iwne

CROWN™ 340

48.58cm

4
4

cm

PODSTAWOWE CECHY
• Jednostronne ruszty żeliwne

• Palniki tubowe

• Aromatyzer Flav-R-Wave™ ze stali szlachetnej 

• Zawory Linear Flow umożliwiające płynną kontrolę temperatury

• Termometr Deluxe Accu-Temp™

• Elektroniczna zapalarka Sure-Lite™

• Drzwiczki stalowe pokryte czarną farbą proszkową

• Szafka pokryta epoksydową farbą proszkową

• Pomieści w szafce nawet 11 kg butlę z gazem

• Stalowa podstawa

• Obrotowe kółka 6,4 cm z możliwością blokady

• Pokrywa piekarnika pokryta spiekiem ceramicznym z eleganckimi 
końcówkami z odlewu aluminium
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CROWN™ 440
Wyposażony w standardowe funkcje, oraz:

• 4 palniki Tubowe ze stali szlachetnej

• 11.4 kW moc palnika głównego

• 2.7 kW boczny palnik

• 4 155 cm2 całkowita powierzchnia grillowania

• 2 865 cm2 podstawowa powierzchnia grillowania

Pokrowiec Broil King® Premium #68487 (sprzedawany oddzielnie)

CROWN™ 340
Wyposażony w standardowe funkcje, oraz:

• 3 palniki Tubowe ze stali szlachetnej

• 8.8 kW moc palnika głównego

• 2.7 kW boczny palnik

• 2 839 cm2 całkowita powierzchnia grillowania

• 2 129 cm2 podstawowa powierzchnia grillowania

Pokrowiec Broil King® Premium #68470 (sprzedawany oddzielnie)

2016
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ROYAL ™ 320ROYAL ™ 340
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BROIL KING® SERIA ROYALTM

ŚWIETNA CENA!
 

Broil King ma grille na każdą kieszeń a ich jakość pozostaje zawsze na 
takim samym poziomie. To, co odróżnia serię Royal od reszty to to, że każdy 
grill wyposażony jest w odporny na rdzę piekarnik z odlewu aluminium, 
bardzo mocne palniki tubowe posiadające dwa rzędy otworów 
każdy, z których wydobywa się płomień. Również precyzyjne zawory 
Linear-Flow dające bardzo dokładną kontrolę temperatury. Stalowe, 
składane półki boczne oprócz tego, że mają haki na akcesoria to po ich 
złożeniu ułatwiają chowanie grilla w naprawdę ciasnych miejscach. 
Wspomnieć należy też o bardzo praktycznej kuchence bocznej, dzięki 
której możemy podgrzać, bądź przygotować od podstaw naprawdę 
doskonałe dodatki do naszych grillowanych specjałów. Te wysokiej 
jakości, stylowe grille stworzone są dla funkcjonalności, wydajności 
i niezawodności.



PALNIKI TUBOWE

Palniki ze stali szlachetnej, posiadające dwa 
rzędy płomieni każdy dla równomiernego 
rozprowadzania ciepła wewnątrz piekarnika.

KUCHENKA BOCZNA

Mocny 2,7 kW palnik kuchenki bocznej 
idealnie nadaje się do podgrzewania zup, 
przygotowywania sosów i innnych potraw.

SKŁADANE PÓŁKI BOCZNE

Trwałe półki boczne z czarnej chromowanej 
stali są zaprojektowane tak, aby szybko i łatwo 
składały się dla wygodnego przechowywania 
grilla na małych przestrzeniach.
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ŻELIWNE RUSZTY

Bardzo trwałe żeliwne ruszty Broil King® 
zaprojektowane tak, aby szybko się 
nagrzewały a zarazem utrzymywały 
ciepło, dzięki czemu uzyskujemy idealny 
diamentowy wzór na grillowanych stekach.



PODSTAWOWE CECHY
• 3 tubowe palniki ze stali szlachetnej

• Żeliwne ruszty

• Aromatyzer Flav-R-Wave™ ze stali szlachetnej

• Zawory Linear Flow umożliwiające płynną kontrolę 
temperatury

• Termometr Accu-Temp™

• Elektroniczna zapalarka Sure-Lite™

• Termonylonowe uchwyty Cool-To-The-Touch

• Piekarnik Therma-Cast™ wykonany z odlewu aluminium

• Duże 18 cm kółka

• Obrotowe kółka 6,4 cm z możliwością blokady

• Elementy grilla pokryte czarną epoksydową farbą 
proszkową

• Pomieści w szafce nawet 11 kg butlę z gazem
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ROYAL™ 340 
Wyposażony w standardowe funkcje, oraz:

• 8.8 kW moc palnika głównego

• 2.7 kW moc palnika bocznego

• 3 243 cm2 całkowita powierzchnia grillowania

• 2 130 cm2 podstawowa powierzchnia grillowania

• Stalowe składane półki boczne z wieszakami na akcesoria

Pokrowiec Broil King® Premium #68470 (sprzedawany 
oddzielnie)

ROYAL™ 320 
Wyposażony w standardowe funkcje, oraz:

• 8.8 kW moc palnika głównego

• Plastikowe składane półki boczne z wieszakami na akcesoria

Pokrowiec Broil King® Premium #68470 (sprzedawany 
oddzielnie)
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W Ę D Z A R N I A  G A ZO WA  S M O K E
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BROIL KING® SERIA SMOKETM

GROMADZI LUDZI!
 

Wędzarnia Broil King zaprojektowana została tak, aby to co 
przygotowujemy było zawsze idealnie uwędzone i miało doskonały, 
autentyczny aromat. Chcąc osiągnąć tak doskonałe rezultaty, istotny 
jest każdy jej element. Począwszy od zwartej, solidnej konstrukcji  
i stylowych dodatków, skończywszy na wyjątkowej wszechstronności 
wędzenia. Broil King łączy ludzi, poprzez wspaniałe jedzenie, doskonały 
smak. Po prostu pyszne grillowanie za każdym razem.
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CECHY
• 4.4 kW moc palnika głównego

• 4 968 cm2 całkowitej powierzchni rusztów

• 113 267 cm3 pojemności wędzarni

• 4 regulowane ruszty zestali szlachetnej

• Regulowany wielofunkcyjny stojak na żeberka

• Regulowany system otworów wentylacyjnych Roto-Draft™

• Termometr Accu-Temp™

• Bardzo duży pojemnik na wodę oraz taca na wiórka ze stali 
szlachetnej 

• 16 haków na mięso ze stali szlachetnej

• 4 mocne haki na narzędzia

• Wygodny otwieracz do butelek

• 2 wytrzymałe uchwyty do drzwi

• 2 pary solidnych stalowych drzwi z uszczelką i systemem 
zatrzasków

• 4 stopki plus dwa kółka dla wygodnego transportu 

• Stalowa konstrukcja o podwójnych ściankach

• Farba odporna na wysokie temperatury

Pokrowiec Broil King® Select #67240 (sprzedawany oddzielnie)

ON COOK BOX
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SERIA SMOKE™
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ELEKTRONICZNA ZAPALARKA

Zapalarka Sure-Lite™ daje Ci pewność, że 
Twoja wędzarnia zawsze odpali w ułamek 
sekundy po wciśnięciu jednego przycisku.  

PALNIK ZE STALI Szlachetnej

Wydajny palnik o mocy 4.4 kW posiadający 
5- letnią gwarancję. 

WYTRZYMAŁE STALOWE RUSZTY

Wędzarnie Broil King® wyposażone są 
w 4 oddzielnie regulowane ruszty ze stali 
szlachetnej.

OTWIERACZ DO BUTELEK

Wbudowany otwieracz do butelek 
wykonany z wytrzymałej chromowanej stali, 
umieszczony w wygodnym miejscu. Zawsze 
tam gdzie trzeba, gdy potrzebujesz ugasić 
letnie pragnienie.

ROZKŁADANY OCIEKACZ NA TŁUSZCZ

Wyjątkowy ociekacz na tłuszcz ze stali 
szlachetnej pozwala na wyciąganie 
uwędzonego mięsa bez ryzyka zabrudzenia 
posadzki przez skapujący tłuszcz.

OTWÓR WENTYLACYJNY

W pełni regulowany otwór wentylacyjny 
wykonany z odlewu alumnium. Pozwala na 
prezyzyjną kontrolę temperatury.

SYSTEM ZATRZASKÓW

Dwoje drzwi wędzarni wyposażone są 
w uszczelki z włókna szklanego oraz stalowe 
zasuwy zapewniające właściwą szczelność 
dla utrzymania odpowiedniej temperatury 
wewnątrz.

180 STOPNIOWA KONTROLA

Zawory Linear-Flow™ posiadają 180 
stopniową regulację ciepła, pozwalając Ci na 
precyzyjną kontrolę temperatury wewnątrz 
piekarnika.

WĘDZARNIA GAZOWA SMOKE™
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Broil King® jest kojarzony na rynku grilli gazowych jako producent urządzeń  
o najwyższym standardzie jakości i wydajności. Właśnie dlatego zaprojektowaliśmy 
profesjonalne narzędzia i akcesoria do grillowania w celu uzupełnienia i poprawy 
wrażeń z grillowania w przydomowym ogrodzie. Grillowanie daje Ci możliwość wyjścia 
z kuchni i spędzenia więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi. Akcesoria Broil King® mogą 
spowodować, że Twoje grillowanie będzie jeszcze bardziej relaksujące, przekształcając 
Twojego grilla w pełni satysfakcjonujące urządzenie. Począwszy od niezbędników 
takich jak szczypce czy łopatka, skończywszy na innowacyjnych akcesoriach typu 
stojak do żeberek czy kamień do pizzy, Broil King® ma w swojej ofercie wszystko czego 
oczekujesz. Uwolnij się więc od domowej kuchni i zacznij spędzać znacznie więcej 
czasu grillując.

ZRÓB COŚ WIĘCEJ ZE SWOIM GRILLEM
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ZRÓB COŚ WIĘCEJ ZE SWOIM GRILLEM
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69712 | STALOWA BRYTFANNA PERFOROWANA

Zrobiona z wysokiej jakości stali szlachetnej o grubości 1,2 mm. 
Wymiary 40 cm x 33 cm dają sporą powierzchnię 
grillowania, jednocześnie podniesiony brzeg 
nadstawki utrzymuje jedzenie we właściwym 
miejscu. Posiada duże i wygodne uchwyty ze 
stali szlachetnej a wypukłe, dziurkowane otwory dodają 
sztywności i zapobiegają przywieraniu potraw.

69818 | BRYTFANNA PERFOROWANA

Wok marki Broil King® wykonany jest z wysokiej jakości stali 
szlachetnej o grubości 1,2 mm. Duży rozmiar woka 
daje więcej przestrzeni do przyrządzania potraw. 
Wok posiada duże, stalowe uchwyty 
o grubości 10 mm. Wypukła, perforowana powierzchnia 
na dnie zapobiega przywieraniu potraw.

69615 | ŻELIWNA BRYTFANNA DO ŻEBEREK

Rondel wykonany z ciężkiego żeliwa z trwałą porcelanową 
powłoką, posiada wewnętrzny stojak, dzięki któremu 
żeberka nie będą przywierały do podłoża i jednocześnie będą 
piekły się we własnych sokach. Dzięki temu rozwiązaniu 
otrzymujemy wyśmienite danie w czasie krótszym niż 
godzina.

69700 | ŻELIWNY GARNEK 500 ml

Przeznaczony do zapiekania potraw, które urozmaicą 
każde grillowanie. Wykonany z ciężkiego żeliwa, 
doskonale utrzymuje ciepło. Trwała porcelanowa 
powłoka sprawia, że czyszczenie kociołka jest szybkie 
i proste. W zestawie praktyczna, drewniana łyżka.
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69165 | PŁYTA ZE STALI 
SZLACHETNEJ

Wytrzymała, płaska płyta do grillowania 
w całości wykonana ze stali szlachetnej, 
o wymiarach powierzchni roboczej 
31 cm x 45 cm wraz ze zintegrowaną 
rynienką mogącą odprowadzić nawet 
do 200 ml spływającego tłuszczu.

69160 | STALOWA PŁYTA TO GRILLOWANIA

Nic tak się nie rozgrzewa i nie trzyma ciepła jak 
4,4 kg stali węglowej. Ciężka płyta o wymiarach 
27,9 cm x 33 cm to idealne narzędzie do smażenia 
steków, owoców morza czy pysznych hamburgerów.

69470 | ŻELIWNA PATELNIA DO FAJITY

Ciężka, żeliwna patelnia do przygotowywania fajity 
i innych potraw smażonych na grillu. Zestaw zawiera 
drewnianą deskę, patelnię oraz silikonową nakładkę 
na rączkę ułatwiającą przenoszenie nagrzanej patelni.

69710 | WOK ŻELIWNY

Żeliwny wok z porcelanową powłoką to idealne 
rozwiązanie dla potraw warzywnych czy dań kuchni 
orientalnej. Nie tylko jest łatwy w czyszczeniu, 
ale dzięki żeliwnej konstrukcji bardzo szybko się 
rozgrzewa i utrzymuje wysoką temperaturę. 
Jego wymiar to 35,5 cm x 9,5 cm.

69824 | STOJAK Z KOSZEM DO GOTOWANIA 
NA PARZE

Stojak do kurczaka wykonany ze stali szlachetnej, 
posiada pojemną brytfannę o średnicy 33 cm, w której 
zmieści się spora ilość warzyw, które będą doskonałym 
uzupełnieniem do pieczonego kurczaka. Brytfannę 
również zastosować można do pieczenia pizzy czy 
owoców morza. 

69133 | STOJAK DO KURCZAKA Z BRYTFANNĄ

Stojak do kurczaka Broil King® Imperial wykonany jest w 100% 
ze stali szlachetnej. Wyposażony w wytrzymałą podstawę 
z dużymi, wygodnymi uchwytami oraz miejsce na puszkę z piwem. 
Otwarty od góry umożliwia parowanie.
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62602 | STOJAK DO ŻEBEREK I PIECZENI

Wysokiej jakości stojak ze stali szlachetnej pomieści 
do 5 porcji żeberek lub nawet sporej wielkości pieczeń. 
Duże uchwyty wspierają całą konstrukcję i pozwalają 
na łatwe przenoszenie stojaka z jednej części grilla do 
drugiej.

48

PŁYTA ŻELIWNA

Dwustronna płyta żeliwna do grillowania fi rmy Broil King® posiada 
specjalnie dobraną grubość ścianek, dzięki czemu szybko 
i równomiernie się nagrzewa. Prążkowana powierzchnia po jednej 
stronie płyty świetnie nadaje się do grillowania mięs i warzyw, a płaska 
powierzchnia po drugiej stronie jest idealna do grillowania 
delikatnego mięsa ryb. Płyta żeliwna posiada powłokę, która 
nie wchodzi w reakcje chemiczne z kwasami typu sok z cytryny, ocet czy 
pomidory. Nie pochłania wilgoci, ani zapachów. Jest odporna na temperatury do 
600 stopni Celsjusza. To idealny i bardzo praktyczny dodatek do grilla.

64152 | WIESZAK NA PODUDZIA Z BRYTFANNĄ

W skład zestawu wchodzi brytfanna ze stali szlachetnej oraz 
wygodny i poręczny stojak na udka. Wieszak pozwala na 
umieszczenie na nim udek, skrzydełek oraz podudzi.
Pozwala to na uniknięcie przywierania mięsa do rusztu, 
a brytfanna wypełniona płynną marynatą zapobiega jego 
przypaleniu.

65070 | KOSZ DO GRILLOWANIA

Wykonany z nierdzewnego drutu z miękkim 
odpinanym uchwytem. Jest idealny do pieczenia na 
każdym grillu. Posiada wielopozycyjną przykrywkę 
blokującą zawartość wewnątrz co ułatwia obracanie.

69815 | ZESTAW DO PIZZY Z TERMOMETREM

Kamień do pieczenia pizzy marki Broil King® z serii Premium o średnicy 
33 cm pozwala na upieczenie twojej ulubionej pizzy. W zestawie 
znajduje się kamień, pierścień wykonany z 1,2 mm wysokiej 
jakości stali szlachetnej z dużymi uchwytami, termometr oraz
składana łopatka. Zestaw jest odporny na wysokie temperatury.

69814 | KAMIEŃ DO GRILLOWANIA

Kamień do pieczenia pizzy marki Broil King® z serii 
Premium o średnicy 38 cm i grubości 2 cm pozwala na 
upieczenie Twojej ulubionej pizzy. Kamień odporny jest
na wysoką temperaturę, szybko się nagrzewa i długo ją 
utrzymuje.

69800 | STALOWA ŁOPATA DO PIZZY

Wielofunkcyjna łopata do pizzy Broil King® 
wykonana ze stali szlachetnej, pozwala na
wygodne przygotowanie pizzy na jej dużej 
powierzchni, późniejsze włożenie i wyjęcie
z grilla jak również pocięcie przed podaniem.
Posiada miękki, składany uchwyt.

61491 | RONDELEK Z SILIKONOWYM PĘDZELKIEM

W skład zestawu wchodzi rondelek ze stali szlachetnej oraz 
silikonowy pędzel. Rondelek posiada miarkę, dzięki której 
odmierzymy zawsze właściwą ilość sosu czy marynaty. 
Zawartość rondelka można podgrzewać zarówno na 
kuchence bocznej jak i na ruszcie natomiast sylikonowa 
głowica szczoteczki jest odporna na wysokie temperatury 
dochodzące do 260⁰C.

61138 | ZESTAW MINI TERMOMETRÓW

W opakowaniu znajdują się 4 termometry w silikonowych 
obudowach wraz ze stojakiem, skalibrowane odpowiednio, 
czerwony do drobiu, czarny do steków.
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64012 | SZCZYPCE IMPERIAL

Służą do obracania potraw. Szczypce wykonane 
są ze stali szlachetnej, posiadają blokadę, 
uchwyt do zawieszania oraz rękojeść z bakelitu  
z wygrawerowanym logo Broil King®. 

64004 | ZESTAW DO GRILLOWANIA IMPERIAL

4-częściowy zestaw akcesoriów do grilla. Zawiera 
łopatkę, szczypce, silikonowy pędzel do smarowania 
potraw oraz szczotkę do czyszczenia. Wykonany 
z wytrzymałych, solidnych materiałów. Sprosta 
oczekiwaniom najbardziej wymagających pasjonatów 
grilla. Duże uchwyty z bakelitu, wkłady wykonane ze 
stali szlachetnej o grubości 1,8 mm to idealne połączenie 
funkcjonalności i trwałości.

64011 | ŁOPATKA IMPERIAL

Uniwersalna łopatka Broil King® Premium została 
wykonana ze stali szlachetnej o grubości 1,8 mm. 
Posiada wbudowany otwieracz do butelek i praktyczny 
uchwyt do zawieszania na grillu Broil King®.
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64003 | ZESTAW DO GRILLOWANIA BARON

Zestaw narzędzi serii Baron zawiera łopatkę do 
grilla, szczypce z blokadą, silikonowy pędzel do 
smarowania potraw oraz szczotkę do czyszczenia 
wraz z opatentowaną ochroną przeciw tłuszczową. 
Narzędzia posiadają wygodne uchwyty z bakelitu 
oraz końcówki ze stali szlachetnej. 
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60750 | UCHWYT DO PODNOSZENIA RUSZTU

Uchwyt ze stali szlachetnej z rączką z bakelitu do 
podnoszenia rusztu. Jest przeznaczony do podnoszenia 
zarówno gorących jak zimnych rusztów z żeliwa bądź 
stali szlachetnej.

65641 | SZEROKA SZCZOTKA

Szczotka o długości 45,7 cm z wygodnym gumowym uchwytem. 
Dzięki szerokiemu na 16,5 cm skręconemu włosiu ze stali szlachetnej 
czyści nawet najtrudniej dostępne zakamarki grilla.

64014 | SZCZOTKA IMPERIAL

Profesjonalna szczotka z wymienną nasadką dołączoną do 
zestawu. Szczotka wykonana jest ze stali szlachetnej. Posiada 
nowo zaprojektowaną zakrzywioną nasadkę naśladującą 
naturalne pociągnięcie pędzla. Zatrzymuje brud na szczotce 
podczas czyszczenia rusztu. Szczotka jest wyposażona  
w uchwyt do zawieszania.

60522 | ZESTAW ROŻNA OBROTOWEGO

Uniwersalny zestaw rożna zawiera silnik z włącznikiem / wyłącznikiem, bardzo wytrzymałe kolce do 
umocowania mięsa, zestaw do wyważania rożna, pręt o długości 85 cm z możliwością wydłużenia  
o kolejne 15 cm w razie konieczności oraz uniwersalne uchwyty do grilli Broil King®.

65225 | DREWNIANA SZCZOTKA

Drewniana szczotka przeznaczona do 
czyszczenia grilli gazowych. Stalowe 
włosie pozwala dokładniej doczyścić 
ruszt. Drewniany skrobak na końcu 
szczotki zapobiega uszkodzeniom rusztów 
powlekanych porcelaną bądź górnej półki 
do grillowania. Silikonowa osłona chroni 
przed rozpryskiwaniem zanieczyszczeń 
podczas czyszczenia rusztu.

60973 | SILIKONOWA RĘKAWICA Z PODKŁADKĄ

Rękawica oraz podkładka wykonane  
są z silikonu odpornego na bardzo wysoką 
temperaturę do 260ºC. Antypoślizgowa 
powłoka pozwala bez problemu przenosić 
gorące naczynia i umieszczać je  
w dowolnym miejscu na podstawce.  
Są łatwe w czyszczeniu, można je myć 
zarówno w zmywarce jak i w pralce  
do prania.

60528 | RĘKAWICE SKÓRZANE

Wytrzymałe, żaroodporne rękawice skórzane 
posiadające miękką podszewkę. Rękawice  
są w kolorze czarnym z niebieskimi akcentami 
oraz z eleganckim logo Broil King.
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61495 | STRZYKAWKA DO MARYNATY

Świetne a zarazem proste urządzenie do dodatkowego 
nawilżania i aromatyzowania mięsa. W zestawie 
oprócz strzykawki są dwie igły, cieńka i gruba. 
Strzykawka posiada również podziałkę, dzięki której  
z łatwością kontrolujesz ilość wstrzykiwanej marynaty. 

60975 | FARTUCH

Wykonany z tego samego materiału co 
pokrowce Broil King Premium, fartuch 
chroni przed tłuszczem i innymi sokami,  
a zarazem jest bardzo łatwy w czyszczeniu. 
Posiada otwieracz do butelek oraz pojemne 
kieszenie na narzędzia, sosy czy przyprawy.

60940 | ROZPYLACZ OLEJU

Rozpylacz należy napełnić olejem spożywczym albo oliwą. 
Nie zawiera aerozolu. Idealny do natłuszczania rusztu przed 
grillowaniem, a także do aromatyzowania potraw ulubionym 
olejem, np. czosnkowym,ziołowym itp. Zapobiega 
przywieraniu potraw. Może być stosowany do różnych 
powierzchni zarówno żeliwnych, emaliowanych, jak również 
na kamień przed pieczeniem pizzy czy chleba. Doskonały  
do natłuszczania rusztu po zakończeniu grillowania.
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60190 | STALOWA SKRZYNKA DO WĘDZENIA

Wykonana jest ze stali szlachetnej i kompatybilna  
z systemem Flav-R-Wave™. Może być również używana 
bezpośrednio na grillu. Posiada dwie komory dające 
podwójną moc wędzenia oraz przepuszczającą powietrze 
przykrywkę na zawiasach. Wędzarka nie służy tylko 
do odymiania potraw, ale również zatrzymuje płyny, 
aby dodatkowo nadać mięsu wilgotności i aromatu. 
Kombinacja wiórek i płynów nadaje potrawom 
niepowtarzalnego smaku. Wiórka sprzedawane są osobno.

68425 | CEDROWA DESKA DO KROJENIA

Deska do krojenia z serii Broil King® Imperial wykonana 
jest w 100% z drzewa cedrowego. Cechuję ją duża 
powierzchnia krojenia, dzięki czemu nadaje się 
do porcjowania większych kawałków mięsa. 
Można ją myć w zmywarce.  
Wymiary deski: 50 cm x 28 cm x 4 cm.

63290 | KLONOWA DESKA DO 
GRILLOWANIA

Zestaw zawiera 2 deski wykonane 
w 100% z naturalnego klonu 
kanadyjskiego. Wymiary  
19 cm x 38 cm x 0,95 cm każda. 
Dodają potrawom niepowtarzalnego 
aromatu.

63280 | CEDROWA DESKA DO 
GRILLOWANIA

Zestaw zawiera 2 deski wykonane 
w 100% z naturalnego cedru 
kanadyjskiego. Wymiary  
19 cm x 38 cm x 0,95 cm każda. 
Dodają potrawom niepowtarzalnego 
aromatu.

63270 | DESKA Z BECZKI PO WINIE

Dębowe deski z beczek po winie pochodzą  
z beczek, które kiedyś przeznaczone były do
przechowywania win z najlepszych 
szczepów winogron z Kanady oraz Stanów 
Zjednoczonych. Są to Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Pinot Noir i Gamay. Dzięki nasączeniu 
desek winem uzyskujemy dodatkowe aromaty 
potraw podczas grillowania.

KAWAŁKI BECZKI PO WINIE

KAWAŁKI BECZKI PO RUMIE

63250

63255

DĘBOWE KAWAŁKI BECZKI

Kawałki beczki po winie albo rumie do zastosowania na ruszcie obok jedzenia, nadają 
potrawom niepowtarzalny aromat, są wolne od wszelkich zanieczyszczeń.

50936 | LATARKA LEDOWA

Latarka ledowa z uchwytem do łatwego 
zamocowania na grillu. Posiada 5 diod LED  
i głowicę obrotową 360 stopni. Kompatybilna  
z modelami grilli Imperial oraz Baron.



ZABEZPIECZ SWÓJ ZAKUP SKROJONYM NA MIARĘ POKROWCEM 
Deszcz, śnieg lub wietrzna pogoda, dopasowane pokrowce Broil King® dostępne w różnych rozmiarach zapewniają właściwą ochronę.

PREMIUM | DOPASOWANE POKROWCE
Dopasowane pokrowce na grille Broil King® Premium są zrobione 
z trwałego, odpornego na wodę materiału PCV z wytrzymałym, 
wyplatanym poliestrowym podkładem o gramaturze 900D 
oraz siatką zwiększającą przepływ powietrza oraz odporność na 
wilgoć. System zapięć hook-and-loop zapewnia lepsze spięcie 
pokrowca. Wzmocnione niebieskie szwy podkreślają wysoką jakość 
wykończenia. Gumowe rączki ułatwiają zakładanie i zdejmowanie 
pokrowca. 

SELECT | DOPASOWANE POKROWCE
Dopasowane pokrowce na grille Broil King® Select są 
zrobione z trwałego, odpornego na wodę materiału PCV  
z wytrzymałym, wyplatanym poliestrowym podkładem  
o gramaturze 300D. System zapięć hook-and-loop zapewnia 
lepsze spięcie pokrowca. Poliestrowe rączki ułatwiają 
zakładanie i zdejmowanie pokrowca. 
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INDEKS MODELE GRILLI 2016

IMPERIAL™ XL S / XL BLACK

REGAL™ S590 PRO

REGAL™ S490 PRO

BARON™ 590 

BARON™ 490, 440 

BARON™ 340, 320

SOVEREIGN™ 90

SIGNET™ 90, 40

MONARCH™ 390, 340, 320

ROYAL™ 340, 320

68490

68492

68491

68488

68487

68470

68487

68488

68470

68470

INDEKS MODELE GRILLI 2016



KOLEKCJA 2016 

REGAL ™ S490 PRO
956343PL

REGAL ™ S590 PRO
958343PL

REGAL™IMPERIAL™

S O V E R E I G N ™ 90
987883PL

SOVEREIGN™

S I G N E T ™ 90
986583PL

S I G N E T ™ 40
986563PL

SIGNET™

M O N A R C H ™ 340
931263PL

M O N A R C H ™ 320
931253PL

MONARCH™

M O N A R C H ™ 390
931283PL

IMPERIAL ™ XL S
957843PL

IMPERIAL ™ XL BLACK
957743PL
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Palniki ze stali szlachetnej wykonane 
w technologii Dual- Tube™
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Kuchenka boczna

Rożno

Szafka mieszcząca 11 kg butlę z gazem

Oświetlany piekarnik

Podświetlane pokrętła

Technologia Roll-On

Składane półki  boczne

Ruszty ze stali szlachetnej

Dwustronne ruszty żeliwne

Jednostronne ruszty żeliwne

Palniki Dual-Tube™

Paliniki tubowe

Aromatyzery Flav-R-Wave™

Głębokość piekarnika w cm

Szerokość piekarnika w cm

Całkowita powierzchnia grillowania w cm2

Podstawowa powierzchnia grillowania  w cm2

Moc palnika głównego w kW

Moc palnika bocznego w kW

Moc palnika rożna w kW

Zawory Linear Flow™

Termometr Deluxe Accu-Temp™

Elektroniczna zapalarka Sure-Lite™

Gwarancja na palnik w latach

Gwarancja na aromatyzery Flav-R-Wave w latach

Dożywotnia gwarancja na piekarnik

Dożywotnia gwarancja na pokrywę piekarnika

Poznaj pełną specy� kację na www.broilking.pl
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BARON ™ 340
921963PL

BARON ™ 490
922983PL

BARON™

SMOKE™

W Ę D Z A R N I A  G A ZO WA  S M O K E ™

923613PL

BARON ™ 590
923983PL

BARON ™ 440
922963PL

BARON ™ 320
921953PL

ROYAL™

R OYA L ™ 340
941263PL

R OYA L ™ 320
941553PL
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Broil King® wędzarnia gazowa

Z powodu stałego mody� kowania naszej oferty, parametry produktów mogą różnić się od zawartych w katalogu. Broil King®, ImperialTM, RegalTM, BaronTM, SovereignTM, SignetTM, Crown™, Royal™, MonarchTM, SMOKETM, KEGTM, 
Dual-TubeTM, Flav-R-WaveTM, Linear-Flow™TM, Super 8TM, Sensi-TouchTM and Level QTM są zastrzeżonymi znakami towarowymi przez Onward Multi-Corp Inc. 
Wszystkie materiały zawarte w katalogu są własnością � rmy Agrimpex Griluj i Gotuj s.c., kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody AGG jest zabronione.

K E G ® 4000
911770

KEG™

Broil King® Keg® 
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Palniki tubowe wykonane ze stali 
szlachetnej
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Całkowita powierzchnia grillowania w cm2

Ruszty ze stali szlachetnej

Otwory wentylacyjne Roto-Draft™ 

Termometr Accu-Temp™

Wytrzymałe uchwyty

Wieszaki na akcesoria

Pojemnik na wode i wędzarka ze stali szlachetnej

Chromowany stojak do żeberek i pieczeni

Podwójne drzwi

Uszczelka z włókna szklanego i system zatrzasków

Kółka do transportowania

Dwuwarstwowa konstrukcja piekarnika

Farba odporna na wysokie temperatury

4,968
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•

Całkowita powierzchnia grillowania w cm2

Podstawowa powierzchnia grillowania w cm2

Ruszt żeliwny

Średni chromowany ruszt

Górne żeliwne otwory wentylacyjne

Dolne otwory wentylacyjne ze stali szlachetnej

Deluxe Accu-Temp™ termometr

Narzędzie Multi-tool

Dwuścienna stalowa konstrukcja 

Stabilna rama stalowa

Ściągane boczne półki

Klamry zatrzaskowe

Dwa otwieracze do butelek

Wykończenie z farby epoksydowej

Porcelanowa komora odporna na rdzę

Uchwyty z gumożywicy

Kuchenka boczna

Rożno

Szafka mieszcząca 11 kg butlę z gazem

Oświetlany piekarnik

Podświetlane pokrętła

Technologia Roll-On

Składane półki  boczne

Ruszty ze stali szlachetnej

Dwustronne ruszty żeliwne

Jednostronne ruszty żeliwne

Palniki Dual-Tube™

Paliniki tubowe

Aromatyzery Flav-R-Wave™

Głębokość piekarnika w cm

Szerokość piekarnika w cm

Całkowita powierzchnia grillowania w cm2

Podstawowa powierzchnia grillowania  w cm2

Moc palnika głównego w kW

Moc palnika bocznego w kW

Moc palnika rożna w kW

Zawory Linear Flow™

Termometr Deluxe Accu-Temp™

Elektroniczna zapalarka Sure-Lite™

Gwarancja na palnik w latach

Gwarancja na aromatyzery Flav-R-Wave w latach

Dożywotnia gwarancja na piekarnik

Dożywotnia gwarancja na pokrywę piekarnika

Poznaj pełną specy� kację na www.broilking.pl
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CROWN ™ 340
981163PL

CROWN™

CROWN ™ 440
982163PL



Agrimpex Griluj i Gotuj - AGG
ul. Zwierzyniecka 2a
37-500 Jarosław
Tel: +48 16 623 61 62
Tel: +48 16 623 61 72
Fax: +48 16 623 61 72

Już dzisiaj odwiedź naszą stronę, gdzie oprócz wyjątkowych przepisów i porad
znajdziesz nasz autoryzowany salon najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

email: biuro@broilking.pl // www.broilking.pl // facebook.pl/broilking


