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CUBA
gril na dřevěné uhlí 
Ø 66 cm

2 999 Kč               111 €
Vhodný pro počet osob: 12

Rozměr grilovací plochy: Ø 63 cm

Grilovací rošt: chrom

Vyklápěcí rošt: chrom

Rozměr: 100 x 71 x 66 cm

Cuba černý - obj. číslo: 11025

Cuba červený - obj. číslo: 19025

Hmotnost: 16,8 kg

ANGULAR
gril na dřevěné uhlí

3 499 Kč    129 €
Vhodný pro počet osob: 12

Rozměr grilovací plochy: 42 x 56 cm

Grilovací rošt: smaltovaná úprava

Vyklápěcí rošt: chrom

Rozměr: 108 x 70 x 116,5 cm

Objednávkové číslo: 11245

Hmotnost: 30 kg

VALeNCiA
soudek, celolitinový gril

699 Kč    25,99 €
Vhodný pro počet osob: 4

Rozměr grilovací plochy: Ø 35 cm

Grilovací rošt: litina

Rozměr: 35 x 36 x 45 cm

Objednávkové číslo: 10300

Hmotnost: 5,9 kg
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ACtiVA 
gril na dřevěné uhlí 
Ø 43 cm

649 Kč    23,99 €
Vhodný pro počet osob: 6

Rozměr grilovací plochy: Ø 41,5 cm

Grilovací rošt: chrom

Rozměr: 78 x 52 x 45 cm

Objednávkové číslo: 19340

Hmotnost: 4 kg

ANGULAtUs
gril na dřevěné uhlí

5 699 Kč               211 €
Vhodný pro počet osob: 14

Rozměr grilovací plochy: 70 x 46 cm

Grilovací rošt: smaltovaná úprava

Vyklápěcí rošt: chrom

Rozměr: 136 x 63 x 152 cm

Objednávkové číslo: 11250

Hmotnost: 43 kg

Valencia je ideální gril pro malé zahrádky, balkóny nebo terasy. Na rozdíl od levných 
napodobenin z plechu je celé tělo grilu vyrobeno z poctivé litiny, takže Vám gril bude 
sloužit po mnoho let. Z litiny je vyroben i grilovací rošt, nastavitelný do 4 poloh a rošt 
topeniště.  Intenzita žáru se ovládá regulační klapkou na spodu nádoby. Jak samotný 
gril, tak i rošt jsou opatřeny velkými madly s dřevěnými rukojeťmi pro snadné přenášení 
a manipulaci. Po odejmutí vrchního roštu je možno tento gril využít i jako malé ohniště. 
Kvality grilu Valencia, jeho bezpečnost a zpracování potvrdil prestižní německý zkušební 
institut certifikací GS.

Pokud Vám stačí základní, ale dobře postavený gril, připravila pro Vás Activa nenáročný 
a  snadno ovladatelný gril, díky kterému snadno pohostíte své nejbližší přátele. Gril má vše, 
co potřebujete pro přípravu chutného grilovaného pokrmu. Stabilní konstrukci z ocele, víko 
i topeniště ošetřené kvalitním smaltem (ne pouze lakem), nastavitelné ventilační otvory, 
popelník a grilovací rošt i topeniště z pochromované oceli. Ve spodní části grilu je praktická 
drátěná odkládací polička. Stabilitu zajišťují pevné nohy a snadný transport potom praktická 
madla a kolečka. Díky kompaktním rozměrům je gril nenáročný na skladovací prostor.

Pokud jste příznivci grilování nad žhavými uhlíky, německá společnost Activa pro Vás 
přichystala skutečný XL gril Wagon, vhodný pro pohoštění až dvanácti osob. Tento gril 
s nádherným klasickým designem se nejenom velmi jednoduše obsluhuje, ale je i skvěle 
vybavený a má řadu praktických doplňků. Kovové plochy grilu jsou opatřeny kvalitní vrstvou 
práškové barvy. Gril je vybaven děleným grilovacím roštem se systémem „Grid in Grid“. To 
je vyjímatelná kruhová část roštu, místo které můžete na její místo dát třeba pizza kámen, 
litinovou desku nebo litinovou pánev příslušenství. Gril obsahuje i nerezový vyklápěcí rošt, 
který je vhodný na nepřímé grilování masa či zeleniny anebo na ohřívání již ugrilovaných 
pokrmů. Regulace teploty je možná několika způsoby. Buď pomocí 2 ventilačních otvorů ve 
víku a 2 v těle grilu anebo pomocí výškově regulovatelné vany na uhlí. Rozžhavené uhlí tak 
pomocí otočné rukojeti podle potřeby lehce přibližujete nebo oddalujete od grilovaného 
pokrmu. Pro snadné přikládání i během grilování je tělo grilu opatřeno v čele velkými dvířky. Ve 
spodní části grilu je potom odnímatelný popelník. Pro sledování teploty je ve víku grilu umístěn 
teploměr. Z dalších praktických doplňků potom můžeme jmenovat velkou odkládací plochu se 
čtyřmi háčky na grilovací náčiní, integrovaný otvírač na láhve, další boční madlo vhodné třeba 
pro zavěšení grilovacích kleští a ještě jednu odkládací plochu ve spodní části grilu.  Gril je díky 
čtyřem pevným nohám velmi stabilní a díky dvěma kolečkům se s ním i snadno manipuluje.

Pokud jste příznivci grilování nad žhavými uhlíky, německá společnost Activa pro Vás 
přichystala skutečný XXL gril Cuba, vhodný pro pohoštění až dvanácti osob. S kulovým 
typem grilu bývá spojena jedna potíž,  a to nepříjemná manipulace s velkým krytem 
pokaždé, když chcete třeba jen zkontrolovat grilovaný pokrm. Activa tento problém vyřešila 
jednoduše. Vrchní víko je na pantech a tak ho můžete vždy pohodlně odklopit. Navíc toto 
řešení umožnilo přidat nad hlavní rošt ještě další vyklápěcí rošt, který je vhodný pro nepřímé 
grilování masa či zeleniny anebo na ohřívání již ugrilovaných pokrmů. Kovové plochy grilu 
jsou opatřeny kvalitní a trvanlivou smaltovanou povrchovou úpravou, nohy grilu i rošty 
jsou opatřeny chromovanou vrstvou. Ve spodní části je odnímatelný popelník s regulační 
vzduchovou klapkou pro regulaci proudu vzduchu. Druhá nastavitelná klapka ventilace pro 
regulaci teploty je umístěna ve vrcholu víka. Gril je vybaven praktickým držákem na kořenky 
a další ingredience a další odkládací plochou ve spodní části grilu.  
Pro větší stabilitu je gril vybaven čtyřma nohama. Transport potom usnadňují dvě kolečka.

TĚLO
LITINA

ACtiVA
gril na dřevěné uhlí
Ø 47 cm

1 699 Kč         63,99 €
Vhodný pro počet osob: 7

Rozměr grilovací plochy: Ø 44 cm

Grilovací rošt: chrom

Rozměr: 100 x 69 x 52 cm

Objednávkové číslo: 19401

Hmotnost: 7,2 kg

Pokud rádi grilujete na dřevěném uhlí, připravila pro Vás Activa dobře vybavený a snadno 
ovladatelný gril, díky kterému snadno pohostíte své nejbližší přátele nebo rodinu. Gril má vše, 
co potřebujete pro přípravu chutného grilovaného pokrmu. Stabilní konstrukci z ocele, víko 
i topeniště ošetřené kvalitním smaltem (ne pouze lakem), nastavitelné ventilační otvory, krytý 
popelník a grilovací rošt i topeniště z pochromované oceli. Madla jsou opatřeny na dotek 
příjemnými dřevěnými držáky. Ve spodní části grilu je praktická drátěná odkládací polička. 
2 pevné nohy a třetí opěra ve tvaru U výrazně zvyšují tuhost a stabilitu celého grilu. Pro 
snadný transport potom slouží praktická madla a kolečka. Díky kompaktním rozměrům je gril 
nenáročný na skladovací prostor.

RoCKfoRd
gril na dřevěné uhlí
Ø 57 cm

3 499 Kč     129 €
Vhodný pro počet osob: 10

Rozměr grilovací plochy: Ø 55 cm

Grilovací rošt: chrom

2x koš na boční grilování: ano

Rozměr: 103 x 65 x 73 cm

Objednávkové číslo: 11035

Hmotnost: 14,2 kg

Pokud jste příznivci grilování nad žhavými uhlíky, německá společnost Activa pro Vás 
přichystala plně vybavený, luxusní gril Rockford, vhodný pro pohoštění až deseti osob.  
Jak topeniště, tak víko grilu je vyrobeno z poctivé oceli, která je potažena odolným 
smaltem. Rošt je vyroben z chromované oceli a po stranách má výklopné části. Ty slouží  
k jednoduchému nainstalování přídavných kovových košů na uhlí, které jsou určeny pro 
metodu nepřímého grilování, kdy chceme, aby byl grilovaný pokrm vystaven nepřímému 
žáru pouze ze strany. Ve spodní části je odnímatelný popelník s regulační vzduchovou 
klapkou pro regulaci proudu vzduchu. Druhá nastavitelná klapka ventilace pro regulaci 
teploty je umístěna ve vrcholu víka. Tam je i praktický teploměr. Víko lze díky velkému 
háčku snadno zavěsit na okraj grilu a mít tak volné ruce. Gril je ve spodní části vybaven 
praktickou odkládací plochou z chromované oceli. Stabilitu zajišťují tři robustní nohy a 
snadný transport potom velká madla a kolečka.

2 x koš na boční
grilování v ceně

Černý

Červený

Kompletně vybavený velký gril vhodný i pro velké párty. S tímto grilem během chvilky snadno 
pohostíte až 14 osob. Tento gril s nádherným klasickým designem se velmi jednoduše obsluhuje 
a má řadu praktických doplňků. Kovové plochy grilu jsou opatřeny kvalitní vrstvou ohnivzdorné 
práškové barvy, velký dělený grilovací rošt je opatřen odolným smaltem a přídavný výklopný 
rošt je pochromovaný. Na přídavném roštu můžete pokrmy udržovat ve správné teplotě anebo 
v kombinaci s víkem využít možnosti nepřímého grilování. Regulace teploty je možná několika 
způsoby. Buď pomocí 2 ventilačních otvorů ve víku a 2 v těle grilu anebo pomocí výškově 
regulovatelné vany na uhlí. Rozžhavené uhlí tak pomocí nastavovací páky podle potřeby lehce 
přibližujete nebo oddalujete od grilovaného pokrmu. Pro snadné přikládání i během grilování je 
tělo grilu opatřeno v čele velkými dvířky. Ve spodní části grilu je potom odnímatelný popelník. Pro 
sledování teploty je ve víku grilu umístěn teploměr. Z dalších praktických doplňků potom můžeme 
jmenovat dvě praktické odkládací boční plochy, háčky na zavěšení grilovacího náčiní, integrovaný 
otvírač na láhve, drátěnou poličku na kořenky a ještě jednu odkládací polici ve spodní části 
grilu.  Gril je díky čtyřem pevným nohám velmi stabilní a díky dvěma kolečkům se s ním i snadno 
manipuluje. Pro usnadnění skladování jdou obě boční police snadno demontovat.

10 osob
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stew 
gulášový kotlík 
s topeništěm 14 l

2 499 Kč 93,99 €
Objem kotlíku: 14 l

Povrchová úprava: smalt, nerez

Rozměr: 92,5 x 49 x 46 cm

Objednávkové číslo: 11275

Hmotnost: 8,5 kg

ACtiVA
udírna

3 499 Kč               129 €
Rozměr roštu v udící

komoře: 36 x 31 cm (3x)

Háčky: 12x

Grilovací rošty a háčky: chrom

Rozměr: 101 x 48,5 x 55 cm

Objednávkové číslo: 11280

Hmotnost: 18 kg

11 12 15

Možno topit i dřevem 
nebo plynovým hořákem

AtLAs
gril na dřevěné uhlí

2 999 Kč      111 €
Vhodný pro počet osob: 6

Rozměr grilovací plochy: 44 x 36 cm

Grilovací rošt: smaltovaná ocel

Vyklápěcí rošt: chrom

Rozměr: 100,6 x 68 x 86 cm

Objednávkové číslo: 19425

Hmotnost: 18 kg

oKLAhoMA 
závěsný gril
na trojnožce Ø 71 cm

2 699 Kč    99,99 €
Vhodný pro počet osob: 6

Rozměr grilovací plochy: Ø 65 cm

Rozměr: 180 x 109 x 109 cm

Objednávkové číslo: 19548

Hmotnost: 21 kg

spRiNGfieLd
udírna s grilem 4 v 1

7 899 Kč             293 €
Gril vhodný pro počet osob: 8

Rozměr grilovací plochy: 44 x 30,5 cm

Rozměr roštu v udící

komoře: Ø 38,5 cm (5x)

Háčky: 15x

Grilovací rošty a háčky: chrom

Rozměr: 146 x 52,5 x 142 cm

Objednávkové číslo: 11230

Hmotnost: 54 kg

Pokud jste příznivci grilování nad žhavými uhlíky, 
německá společnost Activa pro Vás přichystala 
klasický a osvědčený tvar válcového grilu Atlas, 
vhodný pro rychlé obsloužení až šesti osob. Tento tvar grilu 
má své nesporné výhody v rovnoměrné distribuci tepla a je 
oblíbený téměř na celém světě. Někde, jako třeba v latinské 
Americe, stačí pro dokonalý výsledek rozpůlený barel, ale 
Activa si pro Vás samozřejmě připravila tento gril ve výrazně komfortnějším 
provedení. Celé tělo grilu je nalakováno vysoce odolnou žáruvzdornou barvou a rošt na 
grilování i na uhlí jsou potaženy pevným smaltovaným povrchem, který výrazně prodlužuje 
jejich životnost. Gril má i přídavný chromovaný výklopný rošt, vhodný na nepřímé grilování či 
udržení pokrmů ve správné teplotě. Polohu roštu na uhlí lze navíc výškově nastavit dle potřeby 
a docílit tak ideální teplotu pro konkrétní druh grilovaného pokrmu. Teplotu pohlídáte snadno 
i díky zabudovanému teploměru ve víku grilu. Další možnost regulace žáru a teploty umožňují 
regulovatelné otvory v bocích topeniště a v bocích víka. Gril je vybaven praktickou odkládací 
poličkou po levé straně a odkládací plochu naleznete i pod grilem. Odklápění víka zajišťuje 
velké stabilní madlo s úchopovou částí z tmavého dřeva. Stabilitu zajišťují robustní nohy a 
snadný přesun potom transportní kolečka.

Pro milovníky vůně uzených pokrmů přichystala Activa praktickou mobilní udírnu. 
Je vyrobena z ocelového plechu opatřeného žáruvzdorným lakem. Ve spodní části je 
vyjímatelné topeniště, dále smaltovaná nádoba na mokré dřevěné čipsy a nad ní potom 
postupně tři rošty 36 x 31 cm. Součástí výbavy jsou rovněž dva držáky na háčky (každý  
s kapacitou 6 háčků), vestavěný teploměr a tři otočné klapky pro přívod a odvod vzduchu, 
sloužící pro přesnou regulaci teploty. Široké nohy dodávají udírně potřebnou stabilitu.  
Díky postranním madlům lze s udírnou snadno manipulovat.

Se stylovým grilem Oklahoma dokážete snadno obsloužit skupinu 6 i více strávníků. Gril 
je postaven na velmi robustní trojnožce z lakované oceli. Kvalitní ocelové topeniště je pro 
zvýšení životnosti opatřeno smaltovaným povrchem. Rošt je vyroben z chromované oceli. 
Výhodou grilu je velmi snadný systém zvedání roštu.

Pro milovníky vůně uzených pokrmů přichystala Activa praktickou mobilní udírnu spojenou 
s grilem, se kterým obsloužíte až 8 osob najednou. Na grilu můžete grilovat nejenom 
klasicky přímo, ale gril ve spojení s velkou udící komorou umožňuje i velmi zdravé nepřímé 
grilování, pomalé grilování ve stylu American barbecue a samozřejmě i uzení. Grill je 
opatřen kvalitním žáruvzdorným lakem a všechny rošty jsou pochromovány.  
V topeništi je velký dvojitý rošt a v udící komoře je potom pod přívodem horkého vzduchu 
odkapávací nádoba na tuk a postupně nad sebou pět roštů o průměru 38,5 cm. Ve stropě 
je potom ještě zabudováno 15 háčků, vhodných např. na zavěšení ryb. Součástí grilu je 
praktická odkládací polička, transportní madla a velká ocelová kola, široké stabilní nohy, 
vestavěný teploměr a regulační klapka přívodu vzduchu v topeništi i komínu. V grilu se dá 
topit nejenom dřevěným uhlím nebo briketami, ale rovněž normálním dřevem, dřevními 
štěpkami apod. 

Velmi kvalitně provedený kotlík o objemu 14 litrů je vyroben z lakované oceli. Vnitřní část 
je pro zvýšení životnosti opatřena tvrdou vrstvou smaltu. Kotlík se dodává se závěsným 
uchem, poklicí a nerezovou naběračkou.

Pohodové chvilky venku s přáteli nemusí být vždy jen o grilování. Více a více oblíbené se 
stávají oslavy, při kterých se připravují tzv. jídla z jednoho hrnce. Může to být tradiční guláš, 
husté polévky, masa s omáčkou nebo třeba ovar. V tomto kotlíku skvěle připravíte i horké 
nápoje – svařené víno, grog a další alkoholické i nealkoholické dobroty. Na kvalitě záleží, 
proto je souprava Activa vyrobena z oceli potažené tvrdou vrstvou smaltu, což přispívá  k 
velmi dlouhé životnosti a odolnosti proti prorezavění. Smaltem je samozřejmě ošetřený 
i objemný 14 litrový kotlík, poklice a rovněž celé topeniště. Komín je potom vyveden v 
trvanlivém nerezu. V topeništi můžete topit jak dřevěným uhlím, dřevem nebo briketami, 
tak například i plynovým hořákem. Součástí soupravy je i nerezová naběračka a velký 
odnímatelný popelník. Jak celý kotel, tak i vnitřní kotlík jsou vybaveny madly pro snadné 
přenášení a manipulaci.

ACtiVA
smaltovaný kotlík 14 l

899 Kč   33,99 €
Objem kotlíku: 14 l

Rozměr: 22 x 34 x 34 cm

Objednávkové číslo: 11110

Hmotnost: 3,9 kg

vhodná

i na ryby

4v1

ACtiVA
Víceúčelový gril s udírnou 4 v 1

2 999 Kč               111 €
Vhodný pro počet osob: 6

Rozměr grilovací plochy malé: 23 x 30 cm

Rozměr grilovací plochy velké: 52 x 30 cm

Grilovací rošt: smaltovaná úprava

Rozměr: 113 x 60 x 114 cm

Objednávkové číslo: 11225

Hmotnost: 25 kg

Umožňuje 4 způsoby
grilování

Velmi praktický víceúčelový zahradní grill od Activy, vyniká zajímavým designem a 
možností volby různých stylů grilování. Na grilu můžete grilovat nejenom klasicky přímo, 
ale gril umožňuje i velmi zdravé nepřímé grilování, pomalé grilování ve stylu American 
barbecue a dokonce i uzení. Vše záleží na tom, jak zkombinuje možnosti dvou topenišť 
a dvou grilovacích prostorů (větší s děleným roštem). U pomalejších typů grilování a při 
uzení je důležitá kontrola teploty, proto je víko grilu vybaveno vestavěným teploměrem. 
Dále je gril vybaven velkými madly, velkou odkládací policí před hlavním grilovacím 
válcem, drátěnou policí ve spodní části a komínkem s klapkou regulace průtoku vzduchu. 
Další klapka pro přívod vzduchu je na boku malého topeniště. Pro snadnou manipulaci 
má gril dvě transportní kola. Grill je ošetřen kvalitním ohnivzdorným lakem a rošty 
jsou ošetřeny tvrdou vrstvou smaltu. V grilu tak můžete topit nejenom dřevěným uhlím 
nebo briketami, ale rovněž normálním dřevem. Kvality grilu Activa, jeho bezpečnost a 
zpracování potvrdil prestižní německý zkušební institut certifikací GS.
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MAdRid 
přenosné ohniště

1 999 Kč                    73,99 €
Rozměr topeniště: Ø 75,5 cm

Materiál: nerezová ocel

Rozměr: 45 x 75,5 cm

Objednávkové číslo: 15000

Hmotnost: 9,2 kg

Oheň neodmyslitelně patří ke chvilkám pohody a posezení s přáteli. Oheň ve stylovém 
přenosném ohništi Madrid je nejenom zdroj příjemného osvětlení a tepla na zahradě, 
terase či na trávníku, ale může se využít třeba i na klasické opečení špekáčků. Ohniště 
je vyrobeno z nerezové oceli a má tak velmi dlouhou životnost. Nohy a rošt jsou navíc 
potaženy ochrannou černou barvou nebo lakem. Tělo ohniště je dostatečně vysoko nad 
terénem a snižuje se tak možnost poškození podkladu pod topeništěm. Ohniště má velký 
průměr 75,5 cm a dostatečnou hloubku, takže lze udělat i větší oheň, který bude navíc 
dobře chráněn před větrem. Ohniště je ve standardu vybaveno ochranným drátěným 
poklopem, který zachytává jiskry a slouží tak k dalšímu zvýšení bezpečnosti. Součástí 
dodávky je i hák s dřevěnou rukojetí, pro snadnou manipulaci s víkem.
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hALifAx
plynový lávový gril 
s bočním vařičem

4 399 Kč   163 €
Vhodný pro počet osob: 8

Rozměr grilovací plochy: 48 x 37 cm

Zapalování: piezo

Počet hořáků: 2 nerezová ocel

Výkon: 5,5 kW

Boční vařič: ano, aluminizovaná ocel

Výkon: 2,5 kW

Rozměr: 100 x 53 x 98 cm

Objednávkové číslo: 11993

Hmotnost: 19,6 kg
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siCiLiA ii 
přenosné ohniště 

2 499 Kč                  93,99 €
Rozměr topeniště: Ø 80 cm

Materiál: silnostěnná ocel

Rozměr: 24 x 80 x 88 cm

Objednávkové číslo: 14833

Hmotnost: 18,7 kg

hadice, regulátor, lávové kameny
a ochranný kryt v ceně 
1078 Kč/39,99 eur zdarma

CALifoRNiA 
plynový gril
s bočním vařičem

4 799 Kč                 185 €
Vhodný pro počet osob: 10

Rozměr grilovací plochy: 50x 37 cm

Zapalování: piezo

Počet hořáků: 3, nerezová ocel

Výkon: 8,7 kW

Boční vařič: ano, aluminizovaná ocel

Výkon: 2,5 kW

Rozměr: 104 x 55 x 97 cm

Objednávkové číslo: 19788

Hmotnost: 22 kg

NeBRAsKA
plynový gril
s bočním vařičem

5 999 Kč                 223 €
Vhodný pro počet osob: 10

Rozměr grilovací plochy: 52 x 38 cm

Zapalování: piezo

Počet hořáků: 3, nerezová ocel

Výkon: 8,4 kW

Boční vařič: ano, aluminizovaná ocel

Výkon: 2,8 kW

Rozměr: 105 x 50,5 x 112 cm

Objednávkové číslo: 19740

Hmotnost: 23 kg

hadice a regulátor v ceně
349 Kč/12,99 eur zdarma

hadice a regulátor v ceně
349 Kč/12,99 eur zdarma

NeVAdA
plynový gril
s bočním vařičem

6 999 Kč              259 €
Vhodný pro počet osob: 12

Rozměr grilovací plochy: 63 x 38 cm

Zapalování: piezo

Počet hořáků: 4, nerezová ocel

Výkon: 11,2 kW

Boční vařič: ano, aluminizovaná ocel

Výkon: 2,8 kW

Rozměr: 106 x 50,5 x 123 cm

Objednávkové číslo: 19751

Hmotnost: 26,5 kg

hadice a regulátor v ceně
349 Kč/12,99 eur zdarma

Oheň neodmyslitelně patří ke chvilkám pohody a posezení s přáteli. Oheň v lehce přenosném 
ohništi Sicilia je nejenom stylový zdroj osvětlení a tepla na zahradě, terase či na trávníku, ale 
může se využít i jinak. Buď na klasické opečení špekáčků nebo například ve spojení s roštem 
či trojnožkou na klasické grilování nebo přípravu jídla v kotlíku. Ohniště je vyrobeno ze 
silnostěnné tmavé oceli o šířce stěn 2,5 mm a je tak velmi stabilní a pevné. Díky třem nohám 
je topeniště dostatečně vysoko nad terénem a snižuje se tak možnost jeho poškození. Ohniště 
má velký průměr 80 cm a dostatečnou hloubku, takže lze udělat i velký oheň, který bude 
navíc i dobře chráněn před větrem.

Elegantní plynový gril Nevada s moderním, ostře řezaným designem se skvěle 
hodí pro středně velké grilovací párty a rodinné oslavy. Dokáže najednou snadno 
obsloužit až 12 osob. Německá společnost Activa tento gril vybavila vším potřebným 
pro zdravé a pohodlné grilování. Má tři výkonné ploché hořáky z nerezu, což má 
výrazný vliv na jejich životnost. Každý hořák má horní kryt a odtok, díky kterému je 
odkapávající tuk veden mimo plamen. Pokrm tak bude vždy zdravý bez zbytečných 
škodlivých prvků, které vznikají přepalováním tuku. Gril rovněž má praktický 
integrovaný boční vařič vhodný na přípravu omáček, horkých nápojů nebo příloh. 
Hořáky se pohodlně zapalují pomocí piezo zapalování integrovaném v každém z 
otočných knoflíků. Gril je dále vybaven kvalitním čtyřdílným smaltovaným grilovacím 
roštem a dalším vyklápěcím roštem, který je vhodný na nepřímé grilování masa či 
zeleniny anebo na ohřívání již ugrilovaných pokrmů. Gril má kvalitně lakované víko 
s hliníkovým madlem a zabudovaným teploměrem, dvě odkládací poličky na každé 
straně a praktický odkládací prostor pod grilem, který je přístupný dvířky zepředu. Pro 
snadný transport je vybaven velkými kolečky. Na rozdíl od mnoha jiných grilů je již v 
základu vybaven vším potřebným pro připojení k plynové lahvi 5 nebo 10 kg. 

Lávové grily jsou velmi populární, jelikož spojují výhody snadnosti používání 
plynových grilů s atmosférou grilování na rozžhaveném uhlí. Přírodní lávové kameny 
výborně převádějí teplo z nerezových hořáků ke grilovanému pokrmu, který se díky 
tomu velmi rychle zatáhne a vy tak budete moci vždy vykouzlit báječně šťavnaté 
maso. Množství pórů v lávových kamenech navíc účinně pohlcují odkapávající tuk 
a zabraňují vzniku škodlivin z přepálených tuků i nežádoucímu hoření tuku. Lávový 
gril Activa je skvěle vybavený. Má dva výkonné ploché hořáky z nerezu, což má 
výrazný vliv na jejich životnost a jeden integrovaný boční vařič na přípravu omáček, 
horkých nápojů nebo příloh. Gril je dále vybaven kvalitním smaltovaným grilovacím 
roštem a dalším vyklápěcím roštem, který je vhodný na nepřímé grilování masa  
či zeleniny anebo na ohřívání již ugrilovaných pokrmů. Gril má víko s velkým kontrolním 
okénkem a zabudovaným teploměrem, praktickou přihrádku na kořenky a moderní 
bezúdržbové piezo zapalování. Pro snadný transport je vybaven velkými kolečky. 
Na rozdíl od mnoha jiných grilů je již v základu vybaven vším potřebným pro 
připojení k plynové lahvi 5 nebo 10 kg, náplní kvalitních lávových kamenů a také 
ochranným krytem. Lávový gril Activa je nositelem bezpečnostního certifikátu 
prestižní německé společnosti Intertek.

Praktický, kompaktní a cenově dostupný plynový gril 
California se skvěle hodí pro menší a středně velké grilovací 
párty a rodinné oslavy. Dokáže najednou snadno obsloužit 
8 až 10 osob. Německá společnost Activa tento gril vybavila 
vším potřebným pro zdravé a pohodlné grilování. Má 
tři výkonné ploché hořáky z nerezu, což má výrazný vliv 
na jejich životnost. Každý hořák má horní kryt a odtok, 
díky kterému je odkapávající tuk veden mimo plamen. 
Pokrm tak bude vždy zdravý bez zbytečných škodlivých 
prvků, které vznikají přepalováním tuku. Gril rovněž má 
praktický integrovaný boční vařič vhodný na přípravu 
omáček, horkých nápojů nebo příloh. Hořáky se pohodlně 
zapalují pomocí piezo zapalování integrovaném v 
každém z otočných knoflíků. Gril je dále vybaven kvalitním 
smaltovaným grilovacím roštem a dalším vyklápěcím 
roštem, který je vhodný na nepřímé grilování masa či 
zeleniny anebo na ohřívání již ugrilovaných pokrmů. 
Gril má kvalitně lakované víko s hliníkovým madlem a 
zabudovaným teploměrem, odkládací poličku na pravé 
straně a praktický odkládací prostor pod grilem, který je 
přístupný dvířky zepředu. Pro snadný transport je vybaven 
velkými kolečky. Na rozdíl od mnoha jiných grilů je již v 
základu vybaven vším potřebným pro připojení k plynové 
lahvi 5 nebo 10 kg. 

Elegantní plynový gril Nebraska s moderním, ostře řezaným designem se skvěle hodí pro 
menší a středně velké grilovací párty a rodinné oslavy. Dokáže najednou snadno obsloužit 
až 10 osob. Německá společnost Activa tento gril vybavila vším potřebným pro zdravé a 
pohodlné grilování. Má tři výkonné ploché hořáky z nerezu, což má výrazný vliv na jejich 
životnost. Každý hořák má horní kryt a odtok, díky kterému je odkapávající tuk veden 
mimo plamen. Pokrm tak bude vždy zdravý bez zbytečných škodlivých prvků, které vznikají 
přepalováním tuku. Gril rovněž má praktický integrovaný boční vařič vhodný na přípravu 
omáček, horkých nápojů nebo příloh. Hořáky se pohodlně zapalují pomocí piezo zapalování 
integrovaném v každém z otočných knoflíků. Gril je dále vybaven kvalitním trojdílným 
smaltovaným grilovacím roštem a dalším vyklápěcím roštem, který je vhodný na nepřímé 
grilování masa či zeleniny anebo na ohřívání již ugrilovaných pokrmů. Gril má kvalitně 
lakované víko s hliníkovým madlem a zabudovaným teploměrem, dvě odkládací poličky na 
každé straně a praktický odkládací prostor pod grilem, který je přístupný dvířky zepředu. Pro 
snadný transport je vybaven velkými kolečky. Na rozdíl od mnoha jiných grilů je již v základu 
vybaven vším potřebným pro připojení k plynové lahvi 5 nebo 10 kg. 

hadice a regulátor 
v ceně 349 Kč/12,99 eur zdarma

Plynový gril Alabama od německé společnosti Activa je to pravé, pokud potřebujete rychle a 
chutně nasytit společnost až deseti přátel. Gril Alabama je skvěle vybavený. Má tři výkonné ploché 
hořáky z nerezu, což má výrazný vliv na jejich životnost. Každý hořák má horní kryt, díky kterému 
je odkapávající tuk veden mimo plamen a odveden do speciální nádržky. Pokrm tak bude vždy 
zdravý bez zbytečných škodlivých prvků, které vznikají přepalováním tuku. Gril rovněž má praktický 
integrovaný boční vařič vhodný na přípravu omáček, horkých nápojů nebo příloh. Hořáky se pohodlně 
zapalují pomocí piezo zapalování integrovaném v každém z otočných knoflíků. Gril je dále vybaven 
kvalitním dvoudílným litinovým grilovacím roštem se smaltovanou povrchovou úpravou a dalším 
vyklápěcím roštem, který je vhodný na nepřímé grilování masa či zeleniny anebo na ohřívání již 
ugrilovaných pokrmů. Gril má háčky na pověšení nářadí, integrovaný otvírák,  kvalitně lakované víko 
s velkým nerezovým madlem a zabudovaným teploměrem, dvě odkládací poličky na každé straně 
a praktický odkládací prostor pod grilem, který je přístupný dvířky zepředu. Pro snadný transport je 
vybaven velkými kolečky. Na rozdíl od mnoha jiných grilů je již v základu vybaven vším potřebným pro 
připojení k plynové lahvi 5 nebo 10 kg. 

ALABAMA ii
plynový gril 
s bočním vařičem

6 999 Kč          259 €
Vhodný pro počet osob: 10

Rozměr grilovací plochy: 55 x 40 cm

Zapalování: piezo

Počet hořáků: 3, nerezová ocel

Výkon: 9,6 kW

Boční vařič: ano, aluminizovaná ocel

Výkon: 3,2 kW

Rozměr: 105,5 x 53 x 126 cm

Objednávkové číslo: 19789

Hmotnost: 30 kg

10 osob
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dAKotA ii
plynový gril
s bočním vařičem

7 999 Kč      297 €
Vhodný pro počet osob: 12

Rozměr grilovací plochy: 64 x 40 cm

Zapalování: piezo

Počet hořáků: 4, nerezová ocel

Výkon: 12,8 kW

Boční vařič: ano, aluminizovaná ocel

Výkon: 3,2 kW

Rozměr: 105,5 x 53 x 136 cm

Objednávkové číslo: 19784

Hmotnost: 34 kg

fLoRidA
plynový gril 
s bočním vařičem

9 999 Kč      385 €
Vhodný pro počet osob: 12

Rozměr grilovací plochy: 73 x 40 cm

Zapalování: piezo

Počet hořáků: 6, nerezová ocel

Výkon: 15 kW

Boční vařič: ano, aluminizovaná ocel

Výkon: 3,2 kW

Rozměr: 158 x 54 x 106 cm

Objednávkové číslo: 19786

Hmotnost: 36,5 kg

hadice a regulátor v ceně 
349 Kč/12,99 eur zdarma

hadice a regulátor v ceně 
349 Kč/12,99 eur zdarma

Plynový gril Dakota od německé společnosti Activa je to pravé, pokud potřebujete rychle a 
chutně nasytit společnost až dvanácti přátel. Gril Dakota je skvěle vybavený. Má čtyři výkonné 
ploché hořáky z nerezu, což má výrazný vliv na jejich životnost. Každý hořák má horní kryt, 
díky kterému je odkapávající tuk veden mimo plamen a odveden do speciální nádržky. Pokrm 
tak bude vždy zdravý bez zbytečných škodlivých prvků, které vznikají přepalováním tuku. Gril 
rovněž má praktický integrovaný boční vařič vhodný na přípravu omáček, horkých nápojů 
nebo příloh. Hořáky se pohodlně zapalují pomocí piezo zapalování integrovaném v každém 
z otočných knoflíků. Gril je dále vybaven kvalitním dvoudílným litinovým grilovacím roštem 
se smaltovanou povrchovou úpravou a dalším vyklápěcím roštem z pochromované oceli, 
který je vhodný na nepřímé grilování masa či zeleniny anebo na ohřívání již ugrilovaných 
pokrmů. Gril má háčky na pověšení nářadí, integrovaný otvírák, kvalitně lakované víko s 
velkým nerezovým madlem a zabudovaným teploměrem, dvě odkládací poličky na každé 
straně a praktický odkládací prostor pod grilem, který je přístupný dvířky zepředu. Pro snadný 
transport je vybaven velkými kolečky. Na rozdíl od mnoha jiných grilů je již v základu vybaven 
vším potřebným pro připojení k plynové lahvi 5 nebo 10 kg.

Velký plynový gril se šesti hořáky za skvělou cenu – to je model Florida od německé společnosti 
Activa. Skvěle se hodí pro chutnou a rychlou přípravu jídel pro společnost až 12 lidí. Základem 
vysokého výkonu je šest moderních výkonných plochých hořáků s horním krytem, díky 
kterému je odkapávající tuk veden mimo plamen a odveden do speciální nádržky. Pokrm tak 
bude vždy zdravý bez zbytečných škodlivých prvků, které vznikají přepalováním tuku. Gril 
má rovněž praktický integrovaný boční vařič vhodný na přípravu omáček, horkých nápojů 
nebo příloh. Hořáky se pohodlně zapalují pomocí piezo zapalování integrovaného v otočných 
knoflících. Gril je dále vybaven kvalitním dvoudílným smaltovaným litinovým grilovacím 
roštem kombinovaným s litinovou ohřívací deskou a dalším vyklápěcím roštem, který je 
vhodný na nepřímé grilování masa či zeleniny anebo na ohřívání již ugrilovaných pokrmů. 
Gril má kvalitně lakované víko s velkým nerezovým madlem a zabudovaným teploměrem, 
dvě odkládací poličky na každé straně s madly vhodnými na pověšení grilovacího náčiní a 
praktický odkládací prostor pod grilem, který je přístupný dvířky zepředu. Pro snadný transport 
je vybaven kolečky. Na rozdíl od mnoha jiných grilů je již v základu vybaven vším potřebným 
pro připojení k plynové lahvi 5 nebo 10 kg.

Velký plynový gril Montana II od německé společnosti Activa se skvěle hodí pro chutnou 
přípravu jídel pro společnost až 14 lidí. Gril Montana je skvěle vybavený. Má čtyři moderní 
výkonné ploché hořáky s horním krytem, díky kterému je odkapávající tuk veden mimo plamen 
a odveden do speciální nádržky. Pokrm tak bude vždy zdravý bez zbytečných škodlivých prvků, 
které vznikají přepalováním tuku. Gril rovněž má praktický integrovaný boční vařič z odolné 
litiny vhodný na přípravu omáček, horkých nápojů nebo příloh. Hořáky se pohodlně zapalují 
pomocí piezo zapalování integrovaného v otočných knoflících. Gril je dále vybaven kvalitním 
dvoudílným litinovým grilovacím roštem kombinovaným s litinovou ohřívací deskou a dalším 
vyklápěcím roštem, který je vhodný na nepřímé grilování masa či zeleniny anebo na ohřívání 
již ugrilovaných pokrmů. Gril má háčky na pověšení nářadí, integrovaný otvírák, kvalitně 
lakované víko s velkým nerezovým madlem a zabudovaným teploměrem, dvě odkládací 
poličky na každé straně, integrované držáky na grilovací náčiní a praktický odkládací prostor 
pod grilem, který je přístupný dvířky zepředu. Pro snadný transport je vybaven kolečky. Na 
rozdíl od mnoha jiných grilů je již v základu vybaven vším potřebným pro připojení k plynové 
lahvi 5 nebo 10 kg. 

Pokud hledáte kompaktní gril a nehodláte slevovat v kvalitě provedení, je pro Vás model 200 
z luxusní řady Lord správnou volbou. Velmi pevná konstrukce grilu z lakovaných popřípadě 
smaltovaných ocelových plechů a profilů je doplněná o skvělou výbavu – dvě odkládací 
police po stranách, víko s velkým nerezovým madlem a integrovaným teploměrem, 2 
výkonné, plynule nastavitelné, nerezové hořáky s ochranou plamene, rošt z poctivé litiny, 
vyklápěcí rošt pro nepřímé grilování nebo ohřívání pokrmů z nerezové oceli, topeniště 
se smaltovanou ochrannou vrstvou, kryt s drážkou na odvod tuku, komfortní piezo 
zapalování, prostornou skříňku s předními dveřmi s nerezovým madlem a 4 zamykatelná 
kolečka pro snadný transport. S grilem Lord 200 bez problémů obsloužíte během krátké 
chvilky až 8 lidí. Na rozdíl od mnoha jiných grilů je již v základu vybaven vším potřebným 
pro připojení k plynové lahvi 5 nebo 10 kg.

hadice a regulátor v ceně 
349 Kč/12,99 eur zdarma

MoNtANA ii
plynový  gril
s bočním vařičem

10 999 Kč            407 €
Vhodný pro počet osob: 14

Rozměr grilovací plochy: 46,5 x 80 cm

Zapalování: piezo

Počet hořáků: 4, aluminizovaná ocel

Výkon: 14 kW

Boční vařič: ano, litina

Výkon: 3,2 kW

Rozměr: 148 x 56 x 107 cm

Objednávkové číslo: 19785

Hmotnost: 50 kg

LoRd 200
luxusní plynový  gril

7 999 Kč           309 €
Vhodný pro počet osob: 8

Rozměr grilovací plochy: 43 x 42 cm

Zapalování: piezo

Počet hořáků: 2, nerezová ocel

Výkon: 7,0 kW

Rozměr: 115 x 54 x 111 cm

Objednávkové číslo: 12002

Hmotnost: 33 kg

hadice a regulátor v ceně 
349 Kč/12,99 eur zdarma

Pokud hledáte prostorný, robustní gril postavený ze špičkových materiálů, se kterým 
snadno pohostíte až 16 přátel, je pro Vás model 501 z luxusní řady Lord správnou volbou. 
Velmi pevná konstrukce grilu z lakovaných popřípadě smaltovaných ocelových plechů a 
profilů je doplněná o skvělou výbavu – dvě odkládací police po stranách, víko s velkým 
nerezovým madlem a integrovaným teploměrem, 5 výkonných, plynule nastavitelných, 
nerezových hořáků s ochranou plamene, praktický integrovaný boční vařič z odolné litiny 
vhodný na přípravu omáček, horkých nápojů nebo příloh, rošt z poctivé litiny, vyklápěcí rošt 
pro nepřímé grilování nebo ohřívání pokrmů z nerezové oceli, topeniště se smaltovanou 
ochrannou vrstvou, kryt s drážkou na odvod tuku, komfortní piezo zapalování, prostornou 
skříňku s předními dveřmi s nerezovými madly a 4 zamykatelná kolečka pro snadný 
transport. Na rozdíl od mnoha jiných grilů je již v základu vybaven vším potřebným pro 
připojení k plynové lahvi 5 nebo 10 kg.

Pokud hledáte robustní gril postavený ze špičkových materiálů, se kterým snadno 
pohostíte až 12 přátel, je pro Vás model 302 z luxusní řady Lord správnou volbou. Velmi 
pevná konstrukce grilu z lakovaných popřípadě smaltovaných ocelových plechů a profilů 
je doplněná o skvělou výbavu – dvě odkládací police po stranách, háčky, víko s velkým 
nerezovým madlem a integrovaným teploměrem, 3 výkonné, plynule nastavitelné, nerezové 
hořáky s ochranou plamene, praktický integrovaný boční vařič z odolné litiny vhodný 
na přípravu omáček, horkých nápojů nebo příloh, rošt z poctivé litiny, vyklápěcí rošt pro 
nepřímé grilování nebo ohřívání pokrmů z nerezové oceli, topeniště se smaltovanou 
ochrannou vrstvou, kryt s drážkou na odvod tuku, komfortní piezo zapalování, prostornou 
skříňku s předními dveřmi s nerezovými madly a 4 zamykatelná kolečka pro snadný 
transport. Na rozdíl od mnoha jiných grilů je již v základu vybaven vším potřebným pro 
připojení k plynové lahvi 5 nebo 10 kg.

LoRd 302
luxusní plynový  gril
s bočním vařičem

9 999 Kč              385 €
Vhodný pro počet osob: 12

Rozměr grilovací plochy: 54 x 42 cm

Zapalování: piezo

Počet hořáků: 3, nerezová ocel

Výkon: 10,5 kW

Boční vařič: ano, litina

Výkon: 3,2 kW

Rozměr: 115 x 54 x 122 cm

Objednávkové číslo: 12003

Hmotnost: 42 kg

hadice a regulátor v ceně 
349 Kč/12,99 eur zdarma

hadice a regulátor v ceně 
349 Kč/12,99 eur zdarma

LoRd 501
luxusní plynový  gril
s bočním vařičem

12 999 Kč              479 €
Vhodný pro počet osob: 16

Rozměr grilovací plochy: 80,5 x 42 cm

Zapalování: piezo

Počet hořáků: 5, nerezová ocel

Výkon: 17,5 kW

Boční vařič: ano, litina

Výkon: 3,2 kW

Rozměr: 115 x 54 x 148,5 cm

Objednávkové číslo: 12501

Hmotnost: 51 kg
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Někdy je pohodlí plynového grilu velkou výhodou, jindy by zase dal člověk přednost 
romantice přípravy pokrmů na dřevěném uhlí. Díky grilu Activa Combo už nemusíte 
volit kompromis. Tento velký gril disponuje jak částí plynovou, tak i částí, ve které 
se griluje na dřevěném uhlí. Podle druhu pokrmu nebo čistě podle nálady a počtu 
strávníků, se můžete rozhodnout mezi jednou nebo druhou částí, popřípadě 
přípravě jídla paralelně na obou částech. Aby byla výbava dokonalá, disponuje 
tento gril i bočním vařičem, který je skvělý na přípravu příloh, omáček nebo horkých 
nápojů. Plynová část grilu má tři moderní nerezové hořáky s horním krytem, 
díky kterému je odkapávající tuk veden mimo plamen a odveden do speciální 
nádržky. Pokrm tak bude vždy zdravý bez zbytečných škodlivých prvků, které 
vznikají přepalováním tuku. Hořáky se pohodlně zapalují pomocí piezo zapalování 
integrovaného v otočných knoflících. Gril je dále vybaven kvalitním dvoudílným 
litinovým roštem se smaltovaným povrchem, který obsahuje vyjímatelnou kruhovou 
výseč, místo které můžete na grill vložit třeba pánev wok nebo jiné příslušenství. Část 
na dřevěné uhlí je rovněž tvořena kvalitním smaltovaným děleným roštem s přední 

Luxusní grill Olymp 5 je nejlépe vybaveným grilem od německé společnosti Activa. Má vše, co si může přát i ten 
největší milovník grilování. Tělo grilu je tvořeno panely z nerezové oceli. Základem vysokého výkonu jsou čtyři velké 
hořáky z nerezové oceli s horním krytem o celkovém výkonu 15 kW a moderní keramický plochý hořák umístěný 
na zadní stěně grilu. Ten slouží k dokonalé distribuci tepla jak při běžném grilování, tak při použití otáčecího rožně. 
Odkapávající tuk je veden mimo plamen a odváděn do speciální smaltované nádržky. Pokrm tak bude vždy zdravý 
bez zbytečných škodlivých prvků, které vznikají přepalováním tuku. Gril má rovněž praktický integrovaný boční vařič 
o výkonu 3,2 kW vhodný na přípravu omáček, horkých nápojů nebo příloh. Hořáky se pohodlně zapalují pomocí 
piezo zapalování integrovaného v otočných knoflících, které jsou krásně podsvíceny modrou a červenou barvou. 
Gril je dále vybaven kvalitním vícedílným smaltovaným litinovým grilovacím roštem se systémem „Grid in Grid“. 
To je vyjímatelná kruhová část roštu, místo které můžete na její místo dát třeba pizza kámen, litinovou desku nebo 
litinovou pánev příslušenství. Gril obsahuje i nerezový vyklápěcí rošt, který je vhodný na nepřímé grilování masa 
či zeleniny anebo na ohřívání již ugrilovaných pokrmů. Gril má vysoké nerezové víko s dvojitou stěnou (tepelná 
izolace), velkým nerezovým madlem a zabudovaným teploměrem, dvě odkládací poličky na každé straně a praktický 
odkládací prostor pod grilem, který je přístupný dvířky zepředu. Jako speciální příslušenství ke grilu zdarma 
obdržíte otočný rošt i s elektrickým motorem. Pro snadný transport je vybaven 4 uzamykatelnými kolečky. Na 
rozdíl od mnoha jiných grilů je již v základu vybaven vším potřebným pro připojení k plynové lahvi 5 nebo 10 kg.

CoMBo ii
hybridní gril na plyn i dřevěné uhlí
s bočním vařičem

16 999 Kč        629 €
Vhodný pro počet osob: 12+8

Rozměr gril. plochy plyn: 62 x 43 cm

Zapalování: piezo

Počet hořáků: 3, nerezová ocel

Výkon: 10,5 kW

Boční vařič: ano, ocel

Výkon: 3,5 kW

Rozměr grilovací plochy 

dřevěné uhlí: 42 x 43 cm

Rozměr: 120 x 61 x 160 cm

Combo II černý obj. číslo: 19760

Combo II červený obj. číslo: 19761

Hmotnost: 72 kg

hadice a regulátor v ceně 
349 Kč/12,99 eur zdarma

hadice a regulátor v ceně 
349 Kč/12,99 eur zdarma

podsvícená tlačítka

výklopnou částí (aby bylo možno přikládat uhlí). 
Část s rozžhaveným uhlím se dá jednoduchou kličkou jednoduše oddalovat nebo přibližovat 
k roštu a tím regulovat intenzitu žáru. Obě části grilu obsahují i další vyklápěcí rošt, který je 
vhodný na nepřímé grilování masa či zeleniny anebo na ohřívání již ugrilovaných pokrmů. Gril 
má kvalitně lakované víka s velkými nerezovými madly a zabudovaným teploměrem, několik 
odkládacích poliček, integrované držáky na grilovací náčiní a praktický odkládací prostor pod 
grilem přístupným dvířky zepředu. Pro snadný transport je vybaven čtyřmi kolečky. Na rozdíl 
od mnoha jiných grilů je již v základu vybaven vším potřebným pro připojení k plynové lahvi 5 
nebo 10 kg. 
Obsah balení: gril na dřevěné uhlí a plyn, hadice na PB, regulátor

ACtiVA
plynové zahradní 
topidlo 13 kW RATAN

 8 799 Kč        329 €
Výkon: 5 – 13 kW

Zapalování: piezo

Rozměr: 208 x 79,5 cm

Objednávkové číslo: 14100

Hmotnost: 17 kg

ACtiVA
plynové zahradní 
topidlo 8,3 kW

3 999 Kč        149 €
Výkon: 5 – 8,3 kW (hořák Eco-Plus)

Zapalování: piezo

Rozměr: 215 x 76 cm

Objednávkové číslo: 13800

Hmotnost: 16 kg

ACtiVA
plynové zahradní 
topidlo 12 kW

4 699 Kč     175 €
Výkon: 5 – 12 kW

Zapalování: piezo

Rozměr: 215 x 76 cm

Objednávkové číslo: 13850

Hmotnost: 16,3 kg

hadice a regulátor 
v ceně 349 Kč/12,99 eur zdarma

Plynové zahradní topidlo od německé společnosti 
Activa se skvěle hodí pro dotvoření té správné 
atmosféry a tepelné pohody při grilování či posezení 
s přáteli. Topidlo je vybaveno revolučním hořákem 
„Eco-Plus“ , které dokáže při nižším nominálním 
výkonu vyzářit stejné množství tepla jako topidla 
s větším odběrem. Výsledkem je nezanedbatelná 
úspora plynu a celkově nižší emise CO2. Plyn se snadno 
zapaluje pomocí piezo zapalovače a tepelný výkon 
se dá regulovat otočným ovladačem. Tělo topidla je 
vyrobeno z nerezové oceli. Odrazová plocha reflektoru 
je potom z lehkého hliníku. Topidlo je vybaveno 
malými pojezdovými kolečky pro snadnou manipulaci. 
Topidlo se dodává včetně hadice na PB a regulátoru. 
Obsah balení: zahradní topidlo, hadice na PB,regulátor

Plynové zahradní topidlo od německé společnosti 
Activa se skvěle hodí pro dotvoření té správné 
atmosféry a tepelné pohody při grilování či posezení  
s přáteli. Topidlo je vybaveno velmi výkonným 
hořákem o regulovatelném výkonu 5 – 12 kW, který 
dokáže vyhřát okolí i při velmi nízkých okolních 
teplotách. Plyn se snadno zapaluje pomocí piezo 
zapalovače a tepelný výkon se dá regulovat otočným 
ovladačem. Tělo topidla je vyrobeno z nerezové 
oceli. Odrazová plocha reflektoru je potom z lehkého 
hliníku. Topidlo je vybaveno malými pojezdovými 
kolečky pro snadnou manipulaci. Topidlo se dodává 
včetně hadice na PB a regulátoru.
Obsah balení: zahradní topidlo, hadice na PB, 
regulátor

Plynové zahradní topidlo od německé 
společnosti Activa se skvěle hodí pro 
dotvoření té správné atmosféry a tepelné 
pohody při grilování či posezení s přáteli. 
Topidlo je vybaveno nejvýkonnějším 
hořákem o maximálním výkonu 13 kW, 
který dokáže rychle vyhřát okolní prostor i 
při nízkých venkovních teplotách. Hořák má 
samovypínací funkci. V případě naklonění 
nebo pádu topidla se sám automaticky 
vypne. Plyn se snadno zapaluje pomocí 
piezo zapalovače a tepelný výkon se dá 
regulovat otočným ovladačem. Konstrukce 
topidla z nerezové oceli je obloženo 
dekorativními panely z kvalitního umělého 
polyratanu, který výborně odolává i 
nepřízni počasí. Odrazová plocha reflektoru 
je potom z lehkého hliníku. Topidlo je 
vybaveno malými pojezdovými kolečky pro 
snadnou manipulaci. Topidlo se dodává 
včetně hadice na PB a regulátoru.

oLyMp 5
luxusní plynový gril
s bočním vařičem

14 999 Kč        579 €
Vhodný pro počet osob: 14

Rozměr grilovací plochy: 71,5 x 45 cm

Zapalování: piezo

Počet hořáků: 4, nerezová ocel

Keramický hořák: 1

Výkon: 15 kW

Boční vařič: ano, aluminizovaná ocel

Výkon: 3,2 kW

Rozměr: 142 x 58 x 113 cm

Obj. číslo: 12610

Hmotnost: 52 kg

Černý

Červený
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Cheops  
plynové zahradní topidlo

11 999 Kč          445 €
Výkon: 10,5 kW

Zapalování: piezo

Rozměr: 223 x 53 x 53 cm

Objednávkové číslo: 13600

Hmotnost: 31,5 kg

hadice a regulátor v ceně 
349 Kč/12,99 eur zdarma

ACtiVA
kryt zahradního
topidla

1 199 Kč   43,99 €
Objednávkové číslo: 13650

ACtiVA
kryt zahradního
topidla

1 199 Kč  43,99 €
Objednávkové číslo: 14300

Designové plynové zahradní topidlo od německé společnosti Activa nejenže úžasně vypadá, 
ale díky propracované technologii je i dokonale funkční. Bude se krásně vyjímat nejenom pod 
privátní pergolou, ale i na předzahrádkách a venkovních terasách  
u restaurací nebo hotelů. Tepelnou pohodu vytváří nejenom vysoká účinnost zdroje, ale i 
pohled na „živý“ oheň, který vytváří dokonalé optické efekty. Co odlišuje Activu od ostatních, 
je použití jen těch nejlepších komponentů s dlouhou životností. Základem je skleněný tubus, 
který je vyráběn v Německu ve špičkovém závodu společnosti SCHOTT. Pouze takový výrobek 
je netečný vůči prudkým změnám teplot (například pokud se na rozpálenou trubici dostane 
při dešti voda) a je i stálobarevný. Zbytek bytelné konstrukce je vyroben z hliníku a nerezového 
plechu, což je zárukou velmi dlouhé životnosti. Dále je topidlo vybaveno automatickým 
vypínačem při nadměrném náklonu a pojezdovými kolečky pro snadnou manipulaci. Topidlo 
se dodává včetně hadice na PB a regulátoru.Obsah balení: zahradní topidlo, hadice na PB, 
regulátor

Kvalitní voděodolný kryt zahradního 
topidla vyrobený z kombinace polyesteru a 
PVC. Vhodný pro model 13600.

Kvalitní voděodolný kryt zahradního 
topidla vyrobený z kombinace 
polyesteru a PVC. Vhodný pro model 
13800 a 13850.

GRidinGRid system
Některé grily Activa (Angular, Olymp 5, Combo 
II) jsou vybaveny vyjímatelnou kruhovou částí 
grilovacího roštu. Místo toho pak můžete do otvoru 
vložit například pánev wok, pizza kámen nebo 
litinovou desku z široké nabídky univerzálního 
příslušenství, které je dostupné na trhu. Průměr 
otvoru je cca 30 cm. Můžete si tak výrazným 
způsobem rozšířit možnosti a způsoby přípravy 
pokrmů na grilu.

ACtiVA
lávové kameny

179 Kč         6,69 €
Plocha pokrytí: cca 1700 cm²

Materiál: přírodní lávový kámen

Rozměr balení: 26,5 x 12,5 x 23 cm

Objednávkové číslo: 17275

Hmotnost: 3 kg

pŘÍsLUŠeNstVÍ

Kvalitní lávové kameny Activa jsou vhodné do jakéhokoliv lávového grilu. Slouží 
k akumulaci a rovnoměrné distribuci tepla v grilu i k zachytávání odkapávající šťávy. 
Vlivem vysokých teplot se kameny postupně rozpadají a usazují se v nich tuky 
z pokrmů. Proto je nutné je jednou za čas vyměnit (dle častosti použití grilu vydrží 
jedna náplň na 1 až 3 sezóny). Náhradní lávové kameny Activa se dodávají v balení 
o hmotnosti 3 kg, což u běžných velikostí grilů stačí na 1-2 náplně.
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ACtiVA 
5-dílná nerezová sada 
grilovacího nářadí 

799 Kč                   29,99 €
Materiál: nerezová ocel, plast

Délka: 45 cm

Objednávkové číslo: 16100

ACtiVA 
Trojitý grilovací 
rošt na ryby

129 Kč        4,99 €
Materiál: pochromovaná ocel, dřevo

Délka: 52 cm

Objednávkové číslo: 19418

ACtiVA 
grilovací rošt na ryby

99 Kč         3,69 €
Materiál: pochromovaná ocel, dřevo

Délka: 51 cm

Objednávkové číslo: 16500

Luxusní sada grilovacího nářadí Activa Vám
usnadní manipulaci s grilovanými pokrmy a usnadní Vám udržovat rošt v čistotě 
během grilování. Je vyrobena z nerezové oceli, takže Vám vydrží velmi dlouho. 
Jednotlivé nářadí má velmi moderní a propracovaný design pro pohodlné ovládání. 
Sada obsahuje vidlici, obracečku, kleště nůž a mosazný kartáč. Nechybí možnost 
zavěšení na háčky. Celá sada se dodává v praktickém hliníkovém kufříku.

Kvalitní trojitý grilovací rošt na ryby z pochromované oceli s dřevěnou rukojetí. Grilovací rošt 
Vám výrazně usnadní obracení a manipulaci s rybou během grilování.

Kvalitní grilovací rošt na ryby z pochromované oceli s dřevěnou rukojetí. Grilovací rošt Vám 
výrazně usnadní obracení a manipulaci s rybou během grilování.

ACtiVA
3-dílná nerezová sada 
grilovacího nářadí - lux

379 Kč    13,99 €
Materiál: nerezová ocel, plast

Délka: 45 cm

Objednávkové číslo: 15500

ACtiVA
3-dílná sada 
grilovacího nářadí - comfort

199 Kč        7,39 €
Materiál: nerezová ocel, plast

Délka: 37,5 cm

Objednávkové číslo: 15510

ACtiVA
Rukavice na grilování

129 Kč        4,99 €
Materiál: polyester, žáruvzdorná vystýlka

Délka: cca 40 cm

Objednávkové číslo: 17100

ACtiVA
3-dílná sada 
grilovacího nářadí

89 Kč        3,29 €
Materiál: chromovaná ocel, dřevo

Délka: 47 cm

Objednávkové číslo: 15700

Grilovací rukavice je nezbytná bezpečnostní pomůcka při grilování, pečení, přenášení horkých 
předmětů a náčiní. Díky vhodné délce a zvolenému materiálu ochrání vaši ruku a část předloktí 
před žárem či spálením.

Základní sada grilovacího nářadí Activa 
Vám usnadní manipulaci s grilovanými pokrmy. Je vyrobena z chromované oceli 
s pěknými, rustikálně laděnými dřevěnými rukojeťmi. Sada obsahuje vidlici, 
obracečku a kleště. Nechybí možnost zavěšení na háčky.

Základní sada grilovacího nářadí Activa Vám usnadní manipulaci s grilovanými pokrmy. Je 
vyrobena z nerezové oceli, takže Vám vydrží velmi dlouho. Jednotlivé nářadí má velmi moderní 
a propracovaný design pro pohodlné ovládání. Sada obsahuje vidlici, obracečku a kleště. 
Nechybí možnost zavěšení na háčky.

Velmi kvalitní sada grilovacího nářadí Activa 
Vám usnadní manipulaci s grilovanými pokrmy. Je vyrobena z nerezové oceli, takže 
Vám vydrží velmi dlouho. Jednotlivé nářadí má velmi moderní a propracovaný 
design pro pohodlné ovládání. Sada obsahuje vidlici, obracečku a kleště. Nechybí 
možnost zavěšení na háčky.

ACtiVA 
Univerzální litinová deska

799 Kč         28,99 €
Materiál: litina se smaltovanou úpravou

Rozměr: 3026,5 x 26,5 cm

Hmotnost: 2,6 kg

Objednávkové číslo: 20020

Čtvercová litinová deska ošetřená kvalitním smaltovaným povrchem. Vhodná do 
jakéhokoliv grilu s dostatečně velkou plochou roštu. Skvěle se hodí na přípravu masa, 
steaků nebo zeleniny. Snižuje riziko připálení při zachování plného aroma typického pro 
grilované pokrmy. Díky drážkám na povrchu se maso nedusí, ale griluje a na povrchu 
grilovaného pokrmu lze vytvořit i typickou mřížku. Rozměr 26,5 x 26,5 cm. 
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ACtiVA 
forma na hamburgery

249 Kč            9,29 €
Materiál: slitina hliníku

s nepřilnavou povrchovou úpravou

Průměr: Ø 12 cm

Objednávkové číslo: 16477

ACtiVA 
mísa na grilování zeleniny

199 Kč           7,39 €
Materiál: ocel s nepřilnavou

povrchovou úpravou

Rozměry: 8,5 x 28 x 33 cm

Průměr: Ø 28 cm

Objednávkové číslo: 15200

Skvělý pomocník při přípravě hamburgerů. Během okamžiku vytvoříte dokonalý 
hamburger. Díky tomu, že budou všechny stejné, se snadno a přesně odhadne doba 
přípravy. Forma je vyrobena z hliníkové slitiny a opatřena speciální nepřilnavou 
povrchovou úpravou. Dno má drážky, které napomohou rychlejšímu a lepšímu propečení 
hamburgeru. Víko je opatřeno plastovým madlem.

Skvělý pomocník při přípravě grilovaných brambor, lilku, cukety, papriky, rajčat a další 
grilované zeleniny. Mísa je vyrobena z ocelového plechu, který je opatřen nepřilnavou 
povrchovou úpravou. Otvory výrazně vylepšují proudění horkého vzduchu a urychlují tak 
dobu přípravy. Výhodou je, že zelenina po ugrilování vydrží v míse dlouho teplá.

ACtiVA
stojan na drůbež 

399 Kč       14,99 €
Materiál: nerez

Rozměr: 13 x 36 cm

Objednávkové číslo: 15406

Hmotnost: cca 1 kg

ACtiVA
Grilovací jehly 4 ks

69 Kč                           2,69 €
Materiál: pochromovaná ocel, dřevo

Délka: 38 cm

Objednávkové číslo: 19917

Způsob přípravy kuřete na stojanu je populární již velmi dlouho. Navíc je to systém velmi 
jednoduchý – kuře zkrátka nasadíte na stojan a položíte na gril. Výhodou je to, že se kuře 
dokonale propeče, je křehké a šťavnaté. Navíc můžete do zásobníku přidat i oblíbenou 
marinádu, bylinky, pivo apod. a kuřátko bude ještě navíc i zevnitř krásně provoněné. Stojan 
Activa je vyroben z nerezu, je stabilní a díky systému otvorů se teplo dostane až do těsné 
blízkosti grilované drůbeže. Nehrozí tak nepropečené části u velkých kostí. Pro snadnou 
manipulaci má po stranách dva velké držáky.

Set 4 kusů kvalitních pochromovaných grilovacích jehel s dřevěnou rukojetí Vám dovolí 
vykouzlit chutné kombinace masa, mletého masa, zeleniny nebo ovoce jen podle vaší 
fantazie.

ACtiVA 
Dlouhý kartáč 
na čištění grilu 3v1  

99 Kč    3,69 €
Materiál škrabky: nerezová ocel

Materiál kartáče: mosaz

Materiál houbičky: PVC

Délka: 38 cm

Objednávkové číslo: 16800

ACtiVA 
kartáč na čištění grilu 3v1

79 Kč     2,99 €
Materiál škrabky: nerezová ocel

Materiál kartáče: mosaz

Materiál houbičky: PVC

Rozměr: 6 x 9,5 x 12 cm

Objednávkové číslo: 16900

ACtiVA
komínový podpalovač

199 Kč            7,39 €
Materiál: nerezová ocel

Rozměr: 27,5 x 17 cm

Objednávkové číslo: 17300

ACtiVA
Grilovací jehly 6 ks

69 Kč                           2,69 €
Materiál: pochromovaná ocel

Délka: 38 cm

Objednávkové číslo: 17025

Komínový podpalovač Aktiva je výborný pomocník pro snadné zapálení a rychlé 
dosažení správné teploty dřevěného uhlí. Hodí se pro jakýkoliv gril na dřevěné uhlí. 
Je vyroben z nerezové oceli, na rukojeti má ochranu ruky před sálavým žárem 
a ergonomickou plastovou rukojeť pro pohodlný úchop a izolaci před teplem. 
Vzhledem ke své velikosti XXL se hodí i na přípravu velké porce dřevěného uhlí nebo 
briket. Na nehořlavý podklad nebo přímo na palivový rošt uvnitř grilu dejte asi dvě 
kostky tuhého podpalovače a nádobu naplněnou potřebným množstvím uhlí dejte 
nad hořící kostky. Až docílíte požadovanou teplotu uhlíků (cca 15 až 20 minut), 
nasypte obsah do grilu a můžete začít grilovat.

Set 6 kusů kvalitních pochromovaných grilovacích jehel Vám dovolí vykouzlit chutné 
kombinace masa, mletého masa, zeleniny nebo ovoce jen podle vaší fantazie.

Kartáč na čištění grilů Activa je praktický pomocník, který nemůže chybět u žádného grilu.  
I když má velmi kompaktní tvar a délku 12 cm, sdružuje hned tři funkce. Na hrubé nečistoty  
má integrovanou škrabku z nerezové oceli, na běžné čištění má praktický ocelový kartáč  
z mosazi, která chrání chromové díly před poškrábáním a na doleštění roštu má čistící 
houbičku z materiálu na bázi PVC. Vše doplňuje pohodlná plastová rukojeť.

Kartáč na čištění grilů Activa je praktický pomocník, který nemůže chybět u žádného 
grilu. Má praktickou dlouhou rukojeť a sdružuje hned tři funkce. Na hrubé nečistoty má 
integrovanou škrabku z nerezové oceli, na běžné čištění má praktický ocelový kartáč 
z mosazi, která chrání chromové díly před poškrábáním a na doleštění roštu má čistící 
houbičku z materiálu na bázi PVC. Vše doplňuje očko na zavěšení.
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pReCizNÍ 
v každém detailu

ACtiVA 
ochranné obaly

pReMiUM s 

pReMiUM xL

pReMiUM M

pReMiUM xL oVáLNý

pReMiUM xM 

pReMiUM L oVáLNý

pReMiUM L

Kvalitní univerzální voděodolný kryt zahradního grilu vyrobený z kombinace polyesteru a PVC. 

Vhodný pro grily do rozměrů 
93 x 100 x 70 cm (např. Halifax, Atlas)

Vhodný pro grily do rozměrů 
187 x 108,5 x 62 cm 
(např. Lord 501, Florida, Combo)

Vhodný pro grily do rozměrů 130 x 116 x 
64 cm (např. Nebraska, Nevada, California, 
víceúčelový gril 11225, Lord 200, Angular)

Vhodný pro grily se středovou nohou nebo 
kotlové grily. Vhodný pro grily do rozměrů 
60 x 90 x 60 cm (např. 19340, 19401)

Vhodný pro grily do rozměrů 
140 x 105 x 65 cm (např. Dakota, 
Alabama, Lord 302, Angulatus)

Vhodný pro grily se středovou nohou nebo 
kotlové grily. Vhodný pro grily do rozměrů 
80 x 100 x 80 cm (např. Cuba, Rockford)

Vhodný pro grily do rozměrů 
150 x 116 x 65 cm (např. Montana, Olymp 5)

799 Kč                 29,99 €
Materiál: polyester, PVC

Objednávkové číslo: 85420

879 Kč                 33,99 €
Materiál: polyester, PVC

Objednávkové číslo: 87417

849 Kč                 32,99 €
Materiál: polyester, PVC

Objednávkové číslo: 12275-105

699 Kč                 26,99 €
Materiál: polyester, PVC

Objednávkové číslo: 83413

799 Kč                 29,99 €
Materiál: polyester, PVC

Objednávkové číslo: 12275-000

399 Kč                 15,99 €
Materiál: polyester, PVC

Objednávkové číslo: 85437

849 Kč                 32,99 €
Materiál: polyester, PVC

Objednávkové číslo: 12275-115

oBdéLNÍKoVý 
KRyt

oVáLNý KRyt
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Zástupce ACTIVA v ČR a SR: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín. Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276. Neustálá technická inovace produktů ACTIVA může vést k malým 
změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. www.garland.cz, www.garland.sk, www.activa-vertrieb.de

Možnost výhodného splátkového prodeje. 
Na výši splátek s nízkým úroken nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.


