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Brezčasne žare IWONA GRILLS proizvaja poljsko podjetje IWONA 

PELLETS Sp. z o.o. v proizvodnem obratu, ki se nahaja v osrednji 

Poljski, v kraju Rąbień AB blizu Lodža. Podjetje Iwona Pellets je že 

vrsto let svetovno vodilno v proizvodnji HIBRIDNIH kaminskih vložkov 

iz peletov in lesa.

Izdelki Iwona Pellets so v prodaji v prek desetih državah širom po 

svetu.

Po dolgoletnih izkušnjah z načrtovanjem, proizvodnjo, prodajo in 

servisiranjem naprednih grelnih naprav je naša ekipa ustvarila IWONA 

GRILLS – samodelujoče in vzdržljive naprave brezčasnega izgleda, ki 

niso namenjene samo peki na žaru.

Po mnogih večerjah se je izkazalo, da so ti žari s svojim neverjetnim 

vzdušjem domačega ognjišča izjemno privlačni za udeležence gostije. 

Srečanja v širokem krogu najbližjih trajajo ob IWONA GRILLS veliko 

dlje in še dolgo ostanejo v spominu.

IWONA GRILLS nudijo nov slog preživljanja 
prostega časa v širokem krogu prijateljev in 
v krogu družine.

Eleganten, ekskluziven in brezčasen dizajn

Profesionalni vrtni žari  
IWONA GRILLS na drva.
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IWONA GRILLS so priljubljeni tako med posameznimi 

zasebnimi uporabniki, kot tudi med profesionalnimi 

kuharji. Uporabljajo se v domovih, restavracijah, hotelih 

in gostiščih. Gostinske družabne prireditve z udeležbo 

IWONA GRILLS so deležne le pozitivnih vtisov.

Ne samo za profesionalce

Naši izdelki so že leta cenjeni v Vaših domovih in na vrtovih, zagotavljamo 

najvišjo kakovost izdelave in dolgoletne izkušnje.

Sodoben strojni park in izkušeno osebje

Najvišja kakovost
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Najpomembneje je, da je les zelo suh, ker se kot tak hitro razgori in ne ustvarja 

dima.

Priporočena vrsta lesa je bukev. Bukov les zgoreva zelo počasi in čisto.

Najboljša velikost so majhni kosi teže do 1 kg. Manjši ko bodo kosi, manj bo 

dima.

Za razgorevanje ognja priporočamo zložiti manjše kose lesa v kup in uporabiti 

ekološki material za podkuritev. Ogenj enostavno zanetite z uporabo dovolj 

dolge vžigalice, dodatni pihalniki niso potrebni.

Žari, mize in police IWONA GRILLS so prilagojeni za uporabo na prostem 

v kakršnih koli vremenskih pogojih. Ti izdelki so izdelani iz jekla, odpornega 

na atmosferske vplive, imenovanega tudi starinsko jeklo, ki kaže znake 

korozije. Proces korozije se lahko s časom razvije in barva jekla se lahko s 

tem spreminja. 

Naravna korozijska plast ščiti pločevino pred pravo rjo, s čemer pločevina 

dejansko ostaja dolgo časa nepoškodovana.
Nov slog preživljanja prostega časa  
s svojimi najdražjimi

Kakšna 
vrsta lesa?

Posebno starinsko  
jeklo, prevlečeno  
s patino
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Grelna plošča je 
profilirana z naklonom 
navznoter

Enostavno 
čiščenje

Debela grelna plošča je narejena iz posebne vrste jekla, ki preprečuje 

sprijemanje med peko na žaru. Grelna plošča je tovarniško profilirana 

z naklonom proti sredini žara. Umazanija, olje in maščobe med peko 

ne iztekajo z žara navzven.

Grelne plošče so izdelane iz jekla brez zaščitne plasti, zato jih je treba 

impregnirati s kuhinjskim oljem. Grelne plošče je tudi enostavno 

odmontirati.

Velika prednost žarov IWONA GRILLS je njihovo zelo enostavno 

čiščenje. Med uporabo žara je treba z grelne plošče občasno 

odstranjevati umazanijo z uporabo lopatice iz nerjavečega jekla. Ko 

je grelna plošča razgreta, je odstranjevanje umazanije z uporabo 

kuhinjskega olja zelo enostavno. Po končani peki na žaru zadostuje 

namazati celotno površino grelne plošče s kuhinjskim oljem.

Grelna plošča s temperaturnimi conami. Peka na 
žaru je zelo enostavna - večja ko je bližina ognja, 
topleje je, vsaka jed najde na grelni plošči svoje 
mesto.
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S stiliziranim žarom, izdelanim iz posebnega starinskega jekla, bo vsak 

dogodek na prostem ponudil priložnost za posebno doživetje.

Na voljo v velikostih 80 cm, 100 cm in 114 cm.

Vsak žar dopolnjuje miza z rezalno desko iz naravnega lesa skupaj s praktično 

polico in stilskim regalom za les.
Brez škodljivih lakiranih 
elementov

Grill 114
Kataloška št. IGG114

Grill 100
Kataloška št. IGG100

Grill 80
Kataloška št. IGG80

Miza s ploščo iz hrastovine 48x48x96 cm 
Kataloška št. IGS48

Miza s ploščo iz hrastovine 48x96x96  cm
Kataloška št. IGS96

Regal za les 45x90x140 cm
Kataloška št.  IGS140

Kataloška št. IGG114 IGG100 IGG80

Velikost plošče 114 cm 100 cm 80 cm

Skupna višina 100 cm 97 cm 94 cm

Višina mize 70 cm 70 cm 70 cm

Širina mize 50 cm 50 cm 50 cm

Višina ognjišča 30 cm 27 cm 24 cm
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A C C E S S O R I E S

Rešetka za žar 80, IGR80
Rešetka za žar 100, IGR100
Rešetka za žar 114, IGR114

Pokrov za žar 80, IGP80
Pokrov za žar 100, IGP100
Pokrov za žar 114, IGP114

  IGREK01  IGSP01

Dodatna rešetka za žar

Rokavice za les

Pokrov iz nerjavečega jekla

Kuharska lopatica iz nerjavečega jekla
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Žari se dostavljajo v razstavljenem stanju, 

sestavitev žara vzame vsega 10 minut.

Žar je treba postaviti na stabilno površino, 

po privitju kurišča na podlago žara je 

treba žar ob uporabi libele z reguliranjem 

nastavljivih nog naravnati v vodoravno 

lego. Nato se vmesti grelno ploščo, 

nastavi se jo simetrično. Namestitev žara 

v vodoravno lego je zelo pomembna, 

da se bo s tem umazanija na grelni 

plošči stekala proti sredini plošče in ne 

navzven (tovarniška plošča je profilirana z 

naklonom navznoter)

Enostavnost 
montaže

Uporabljajte žar skozi vse leto

Žari IWONA GRILLS se odlično obnesejo tudi v hladnejših 

letnih obdobjih. Izgorevajoč les, podobno kot naravni ogenj, 

ogreva okolico žara ter ustvarja prijetno in toplo vzdušje tudi 

v mrzlih zimskih dneh.
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Predstavljamo samo nekatere izmed 

jedi, ki si jih lahko pripravite z uporabo 

svojega žara IWONA GRILLS.

Velike 
možnosti in 
na tisoče jedi
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www. iwonagr i l l s .com    |     www. iwonapel le ts .com


