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SMART+:
Šie produkti ir pieejami visiem Partner/Premium 
dīleriem un mazumtirgotājiem ar atsevišķu 
noslēgtu un parakstītu līgumu Smart Grill/Pulse.

PREMIUM:
Ekskluzīvā sortimenta produkti ir pieejami 
tikai pie mūsu Premium izplatītāja.

PULSE:
Pārdošana iespējama tikai ar speciāli noslēgtu 
un parakstīto līgumu Smart Grill/Pulse.
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GUDRĀ GRILĒŠANA
IZMANTOJOT WEBER CONNECT

PILNĪGA KONTROLE – BAGĀTĪGA GARŠA

WEBER CONNECT nodrošina piekļuvi pieaugošajai iedvesmai, sākot no idejām 
līdz grila savienošanai ar Jūsu viedtālruni. Weber Connect nodrošina leģendāro 
Weber grilēšanas prasmes, izmantojot lietotni, vienlaikus arī izveidojot 
savienojumu ar Jūsu grilēšanas sistēmu, lai palīdzētu Jums pilnībā pagatavot 
ēdienu.

Weber Connect ir mākoņa platformas nosaukums, kas 
tiek izmantots, lai glabātu Weber prasmes, receptes, 
padomus un viltības. Visas prasmes un grilēšanas 
vadība atrodas Weber Connect aplikācijā, kam piemīt 
dažādām ierīcēm, ieskaitot jaunajā Weber Gudrā 
Grilēšana Hub. 

Weber Connect ir paredzēta grilēšanai, kūpinašanai, 
eksperimentešanai un radīšanai. Tas ir tāpēc, lai jūsu 
mīlestība pret grilēšanu nonāktu nākamajā līmenī, vai 
arī dotu Jums papildus pārliecību izmēģināt kaut ko 
jaunu. Kā arī, lai varētu izbaudīt ballīti, zinot, ka ēdiens 
tiek pieskatīts un tiek atgādināts, ka Jūsu steiks ir 
lieliski pagatavots. Tā ir iedvesma mēģināt pagatavot 
svētdienas cepeti uz grila... jo viss ir labāk, kad to va 
darīt dabā. 



WEBER
GUDRĀ 
GRILĒŠANAS 
HUB 

FUNKCIJAS 

VADĀMA GRILĒŠANA

Pārvērtiet jebkuru grillēšanu par savienotu grilu, 
izmantojot gudro grilēšanas hub. Tas nosūta 
paziņojumus tieši uz viedtālruni ar visu, sākot no 
laika un temperatūras, gatavības intervāla un 
brīdinājumiem, kad ēdiens ir gatavs apgriešanai un 
to pasniegšanai. Kamēr esat aizņemts, izklaidējot 
viesus, Jums ir tikai jāpaskatās viedtālrunī, lai 
uzzinātu, vai Jūsu ēdiens ir gatavs. 

Soli pa solim vadīta grilēšana, lai jums būtu ideāli 
pagatavots ēdiens katru reizi

Izveidots savienojums ar WiFi un aplikāciju

Saderīgs ar jebkuru grilu

Paziņojumi par temperatūru un aptuvenais 
pagatavošanas laiks

Ērta piekļuve Weber receptēm, padomiem un trikiem

TOP



Tas ir laiks, kad visi meklē idejas 
priekš labām dāvanām.

Weber grili ar visām vajadzībām, nolūkiem 
un milzīgu aksesuāru klāstu var ieteikt 
ideālu dāvanu jebkuram budžetam vai 
gadījumam.
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WEBER E-SPĒKA GRILI IR 
VISVIENKĀRŠĀKAIS VEIDS, 
KĀ TIKT PIE BĀRBEKJŪ



ELEKTRISKIE GRILI
Weber e-Power nozīmē visu, priekš elektriskiem griliem un viss, kas nāk līdzi: brīvu ēdienu gatavošanu, nezaudējot 
garšu. Šie grili piedāvā augstu vienmērīgu siltumu, kas tos padara par tipisku elektrisko grilu, un ar iGrill tehnoloģiju, 
kas ir integrēta Pulse grilos, vai kā papildinājums Weber elektrisko grilu klāstam - kas katru reizi sniegs lielisku 
pagatavošanas ēdienu. 

PULSS un Q grili ir pietiekami kompakti, lai ievietotu uz maza balkona. Ar viegli tīrāmiem noņemamiem 
komponentiem tie sniedz revolucionāru priekšnesumu un autentisku gatavošanas garšu. Nodrošiniet klientiem 
vieglu un ērtu ēdienu gatavošanu, izmantojot uzņēmuma Weber Connect digitālo palīdzību. Grilēšana ir kļuvusi tik 
vienkārša, pat pilsētas centrā. 

*Garantija neattiecas uz parasto nodilumu. Sīkāku informāciju skatiet vietnē weber.com

VADIET SAVU KLIENTU CEĻOJUMU NO 
IESĀCĒJIEM LĪDZ GRILA MEISTARIEM AR ŠIEM 

WEBER Q PIEDERUMIEM

Q 1400 PULSE 2000

GALVENAIS GALVENAIS

PAPILDINĀJUMS PAPILDINĀJUMS

VADIET SAVU KLIENTU CEĻOJUMU NO 
IESĀCĒJIEM LĪDZ GRILA MEISTARIEM AR ŠIEM 

PULSA PIEDERUMIEM

iGrill 2 Premium rīku 
komplekts

Premium grila 
pārvalks

Premium rīku 
komplekts

Premium grila 
pārvalks

Grilla 
birste 

Premium 
picas akmens

Panna RotisseriePaplāte un 
režģis

Panna Dārzeņu 
grozs



KLĀSTA PĀRSKATS

Visi PULSE grila izmēri tiek mērīti ar atvērtu vāku un galdiem paceltiem uz augšu

WEBER® Q 1400

PULSE 2000

WEBER® Q 1400 WEBER® Q 2400 PULSE 1000 PULSE 2000



ELEKTRISKIE GRILI

ĪSUMĀ ĪSUMĀ

WEBER E-POWER GRILI – NEKĀDU KOMPROMISU GRILĒŠANĀ – Pulse un Weber 
Q uzlabo mūsdienu dzīvesveidu un ļauj ikvienam izbaudīt grilēšanas nākotni. Stilīgi 
konstruēts Weber Q elektriskais grils var viegli ietilpt jebkurā balkonā vai terasē, un 
degvielas ierobežojumi pilsētā vairs neradīs tev galvassāpes. “Pulse” sērija nodrošina 
augstas veiktspējas grilēšanu, ko nodrošina elektrība ar iebūvētu iekšējo tehnoloģiju, 
kas nodrošinās lielāku precizitāti nekā jebkad agrāk. 

Ar savu divkāršo grila zonu Pulse sērija 2000 ļauj 
vienlaikus grilēt dažādus pārtikas produktus 
atsevišķās temperatūrās.

Precīzu temperatūras kontroli nodrošina LED 
vadības panelis. Tas nodrošina precīzu grila 
iekšpuses temperatūras rādījumu.

Integrētā iGrill tehnoloģija nodrošina vēl lielāku kontroli, 
uzraugot ēdienu no sākuma līdz pašām beigām. Reālajā 
laikā integrētā iGrill tehnoloģija, izmantojot Bluetooth*, 
pārnes temperatūru uz Weber iGrill lietotni jūsu 
mobilajā tālrunī.

Vāciņš un pamatne – izgatavoti no viegla lējuma 
alumīnija.

Darba virsmas – daži modeļi nāk ar praktiskām 
salokāmām darba virsmām, piešķirot Jums papildu 
vietu.

Vara dzelzs gatavošanas reste – porcelāna emaljēta 
čuguna kulinārijas režģis sniedz siltumu, kas 
ir labāks par jebkuru citu materiālu un nodrošina 
autentisku garšu ikvienam grila entuziastam.

* Bluetooth vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, 
kas pieder Bluetooth SIG Inc.



ELEKTRISKIE GRILI

PRODUKTA IEZĪMES

WEBER® Q 1400 ELEKTRISKAIS GRILS AR 
STATĪVU UN GALDU

WEBER® Q 1400 ELEKTRISKAIS GRILS

Neliels, stilīgs elektriskais grils, kas ir galīgais risinājums, 
ja ir ierobežojumi izmantot gāzi un kokogles.

• Elektriskā degļa elements
• Čuguna gatavošanas režģis ar porcelāna emalju
• Salokāms alumīnija vāciņš un korpuss ar iebūvētiem 
rokturiem
• 1,8 m iezemēts strāvas kabelis nodrošina drošu 
savienojumu ar strāvas avotu
• Noņemama pilienu paplāte ērtai tīrīšanai
• Divi divvirzienu sānu galdi
• Pieejams Slovēnijas, Horvātijas, Grieķijas, Ungārijas, 
Rumānijas, Ukrainas, Bulgārijas tirgū

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Elektriskais grils

Artikula numurs: 52020053 

43 x 32 cm

Krāsa: Tumši pelēks

PRODUKTA IEZĪMES
• Elektriskā degļa elements
• Čuguna gatavošanas režģis ar porcelāna emalju
• Salokāms alumīnija vāciņš un korpuss ar iebūvētiem 
rokturiem
• 1,8 m iezemēts strāvas kabelis nodrošina drošu 
savienojumu ar strāvas avotu
• Noņemama pilienu paplāte ērtai tīrīšanai
• Stends ar Weber® zīmola ekrānu, lai jūs varētu grilēt 
jostasvietas augstumā
• Alumīnija siltuma izdalītājs
• Pieejams Slovēnijas, Horvātijas, Grieķijas, Ungārijas, 
Rumānijas, Ukrainas, Bulgārijas tirgū

Kompakts un ātrs - ideālā izvēle, ja nav atļauts lietot 
briketes vai gāzi, vai arī vienkārši dod priekšroku 
elektrības izmantošanai.

Produkta atvērtais vāks:
59,7 x 68,6 x 52,1 cm
Produkta aizvērts vāks:
36,8 x 68,6 x 41,9 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 12

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Elektriskais grils

Artikula numurs: 52020853 

43 x 32 cm

Krāsa: Tumši pelēks

Produkta atvērtais vāks:
121,9 x 68,6 x 66 cm
Produkta aizvērts vāks:
100,3 x 68,6 x 56,6 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 12



ELEKTRISKIE GRILI

PRODUKTA IEZĪMES

WEBER® Q 2400 ELEKTRISKAIS GRILS AR 
STATĪVU UN GALDU
Iegūstiet gardu bārbekjū garšu, izmantojot lieliskas 
ērtības no Weber elektriskā Q grila – var modernizēt ar 
ērtu statīvu.  

• Elektriskā degļa elements
• Čuguna gatavošanas režģis ar porcelāna emalju
• Salokāms alumīnija vāciņš un korpuss ar iebūvētiem 
rokturiem
• 1,8 m iezemēts strāvas kabelis nodrošina drošu 
savienojumu ar strāvas avotu
• Noņemama pilienu paplāte ērtai tīrīšanai
• Stends ar Weber® zīmola ekrānu, lai jūs varētu grilēt 
jostasvietas augstumā
• Alumīnija siltuma izdalītājs
• Pieejams Slovēnijas, Horvātijas, Grieķijas, Ungārijas, 
Rumānijas, Ukrainas, Bulgārijas tirgū

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Elektriskais grils

Artikula numurs: 55020853 

55 x 39 cm

Krāsa: Tumši pelēks

Produkta atvērtais vāks:
129 x 130,6 x 76,2 cm
Produkta aizvērts vāks:
104,1 x 130,6 x 62,2 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 6



ELEKTRISKIE GRILI

PRODUKTA IEZĪMES

PULSE 2000PULSE 1000

Iepazīstinām ar autentisko un klasiskās grilēšanas 
pārveidošanas pieredzes nākotni. Pulse 1000 elektriskais grils 
ir pirmais no tā veidiem, kas izmantot gudro tehnoloģiju 
uzraugot pārtikas devīgumu un grila temperatūru, lai 
nodrošinātu nevainojami grilētu ēdienu.

• Porcelāna emaljas, čuguna kulinārijas režģis ir veidotas tā, 
lai novērstu pārtikas salipšanu un nevainojamu siltuma 
saglabāšanos
• Digitālais temperatūras displejs priekšējā panelī nodrošina, 
ka patērētājs vienmēr spēj precīzi nolasīt iekšējo grila 
temperatūru
• Integrētais lietotņu aplikācija pievienotais iGrill termometrs 
palīdz patērētājam kontrolēt ēdiena temperatūru
• Tauku pārvaldības sistēma palīdz novērst uzliesmojumu un 
atvieglo tīrīšanu
• Netiek apgrūtināta tīrīšana – vienkārši noņemiet cepšanas 
režģus, bļodiņu un taukaino paplāti ievietojiet trauku 
mazgājamajā mašīnā
• Pieejams Slovēnijas, Horvātijas, Grieķijas, Ungārijas, 
Rumānijas, Ukrainas, Bulgārijas, Islandes tirgū

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Elektriskais grils

Artikula numurs: 81010069 

41 x 31 cm

Krāsa: Melns

PRODUKTA IEZĪMES
• Porcelāna emaljas, čuguna kulinārijas režģis ir veidotas tā, 
lai novērstu pārtikas salipšanu un nevainojamu siltuma 
saglabāšanos
• Dual Zone grilēšana - ļauj grilēt dažādus produktus 
vienlaikus
• Digitālais temperatūras displejs spēj precīzi nolasīt iekšējo 
grila temperatūru
• Integrētais lietotņu aplikācija pievienotais iGrill termometrs 
palīdz patērētājam kontrolēt ēdiena temperatūru
• Tauku pārvaldības sistēma palīdz novērst uzliesmojumu un 
atvieglo tīrīšanu
• Netiek apgrūtināta tīrīšana – vienkārši noņemiet cepšanas 
režģus, bļodiņu un taukaino paplāti ievietojiet trauku 
mazgājamajā mašīnā
• Pieejams Slovēnijas, Horvātijas, Grieķijas, Ungārijas, 
Rumānijas, Ukrainas, Bulgārijas, Islandes tirgū

Apgādāts ar iGrill viedtālruņu tehnoloģiju, kas uzrauga iekšējo 
ēdienu devīgumu un spēju sasniegt lielu karstumu, lai radītu 
autentisku BBQ garšu un garantētu nevainojami grilēts ēdienu. 
Tā divvietīgā grilēšanas zonu ļauj vienlaikus grilēt steiku lielā 
karstumā, un arī zemā karstumā. 

Produkta atvērtais vāks:
67,92 x 60,52 x 65,23 cm
Produkta aizvērts vāks:
33,02 x 60,52 x 53,77 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 8

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Elektriskais grils

Artikula numurs: 82010069

49 x 39 cm

Krāsa:Melns

Produkta atvērtais vāks:
76,61 x 70,66 x 76,33 cm
Produkta aizvērts vāks:
38,53 x 70,66 x 60,03 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 6



ELEKTRISKIE GRILI

PRODUKTA IEZĪMES

PULSS 2000 AR RATIŅIEM

Apgādāts ar iGrill viedo tehnoloģiju, kas uzrauga iekšējo pārtikas 
devīgumu un spēju sasniegt lielu karstumu, garantēts 
nevainojami grilēts ēdiens. Tā divvietīgā grilēšanas zonu ļauj 
vienlaikus grilēt steiku lielā karstumā, un arī zemā karstumā.   

• Porcelāna emaljas, čuguna kulinārijas režģis ir veidotas tā, 
lai novērstu pārtikas salipšanu un nevainojamu siltuma 
saglabāšanos
• Dual Zone grilēšana - ļauj grilēt dažādus produktus 
vienlaikus
• Digitālais temperatūras displejs spēj precīzi nolasīt iekšējo 
grila temperatūru
• Integrētais lietotņu aplikācija pievienotais iGrill termometrs 
palīdz patērētājam kontrolēt ēdiena temperatūru
• Tauku pārvaldības sistēma palīdz novērst uzliesmojumu un 
atvieglo tīrīšanu
• Praktisks statīvs, kas nodrošina labu augstumu un mobilitāti
• Uzglabājiet piederumus rokas attālumā, izmantojot ērtos 
instrumentu āķus
• Iegūstiet papildu darba vietu ar noņemamo sānu galdu, ko 
var novietot režģa kreisā vai labā pusē
• Netiek apgrūtināta tīrīšana – vienkārši noņemiet cepšanas 
režģus, bļodiņu un taukaino paplāti ievietojiet trauku 
mazgājamajā mašīnā
• Pieejams Slovēnijas, Horvātijas, Grieķijas, Ungārijas, 
Rumānijas, Ukrainas, Bulgārijas, Islandes tirgū

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Elektriskais grils

Artikula numurs: 85010069                         

49 x 39 cm

Krāsa: Melna                                                                                         

Produkta atvērtais vāks:
145,57 x 111,89 x 76,33 cm
Produkta aizvērts vāks:
107,49 x 111,89 x 60,73 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 2



 100% European wood

 New formula – to enhance our all natural mixture 

”

WEBER KOKOGĻU 
KURINĀMAIS
TAS RADA ATŠĶIRĪBU

ĀRPUS VAJADZĪGUMA – RADOT 
IESPĒJU DOMĀJOT UZ PRIEKŠU UN 
“ZAĻI”

“PATIEŠĀM LABAS BRIKETES IZGATAVOŠANA 
PATI PAR SEVI IR PAREIZA ZINĀTNE, UN TAS 
VISS IR SAISTĪTS AR PAREIZĀ LĪDZSVARA 
ATRAŠANU STARP DAŽĀDĀM SASTĀVDAĻĀM.”

LUMPWOOD KOKOGLES

LIELS UZSVARS UZ ILGTSPĒJĪBU

Minimizējot CO2 pēdas 
nospiedumu

Atkārtoti pārstrādājams 
iepakojums

Pawel – Weber kokogļu ražošanas menedžeris

100% Eiropas koksne

Jaunā formula – lai bagātinātu visu dabisko maisījumu, 
mēs pievienojām ābolu koksni

BRIKETES
100% dabīgais kokogles un cietes saistītājs

Koksne, kas iegūta tikai no labi apsaimniekotiem mežiem



BRIKETES LUMPWOOD KOKOGLES

ATŠĶIRĪBAS UZLABOŠANA AR
KONSTANTĒJOŠIEM PĒTĪJUMIEM

Īpašais sastāvs ar dabīgām 
piedevām

Unikāla forma perfektai gaisa plūsmai 
un uzbērumiem

20 minūtes: ātrākā aizdedze*

3 stundas: ilgs degšanas ilgums**

*Dūmeņa posmā 
**Degšanas ilgums = grilēšanas temperatūra > 180 °C

Mazāk nekā 15 minūtes ilga aizdedze

Degšanas ilgums 1,5 stundas

Intensīvs karstums +350°C temperatūra

Bagātīga garša un patīkama augļu 

smarža ar formulu, kas bagātināta ar 

ābolu koksni

Apjomīgi ieguldījumi pētniecībā un 
izstrādē, lai pastāvīgi uzlabotu grilēšanas 
pieredzi

Parādīt atšķirību, garantējot 
patērētājiem labāko un 
drošāko izvēli.

Mūsdienīgas pētniecības iekārtas 
un ražošana

IZCILA VEIKTSPĒJA

NEPĀRTRAUKTA 
INOVĀCIJA UN 
ATTĪSTĪBA

NODROŠINĀTA 
AUGSTA KVALITĀTE

SABALANSĒTS SASTĀVDAĻU SASTĀVS, LAI 
MAINĪTU PATĒRĒTĀJU INTERESES

WEBER KVALITĀTES SOLĪJUMS
Nepārtraukts inovācijas dzinējspēks 
vislabākajai veiktspējai

TÜV un DIN CERTCO sertificēti

Izpildiet augstos weber iekšējos 
standartus/kritērijus



GRILĒŠANA, ZEMĀ UN LĒNĀ 
CEPŠANĀ. DARIET TO VISU 
AR MASTER- TOUCH 
PREMIUM



Mūsu mīlestība pret kokogļu cepšanu ir spēcīga, un to atbalsta gadu desmitiem ilga vēsture. Šis novatorisks, un “tikai 
labākais” veids padara WEBER par zīmolu, solījumu un iemesls tam, ka nepārtraukti tiek uzlabota grili ar vislabākajām 
novatoriskākajām iezīmēm visā pasaulē. Original kokogles grils ir visu atzītā ikonas grils, kas rada garšu, ko mīl visā pasaulē. 
Ar atjauninātām funkcijām, piemēram, viena pieskāriena tīrīšanas sistēmu ar dziļo pelnu režģi, ir grils, kas izgatavots 
ikvienam.

Master-Touch Premium bārbekjū nes jaunu sajūsmu kokogļu kategorijā ar 3-in-1 dizainu, kas ļauj grilēt, kūpināt un cept visu 
vienā. Grilēt burgerus vai cept cāli un pēc tam viegli pārveidot savu grilu par kūpinātavu, kas kūpināts zemas un lēnas uguns 
ribiņas vai cūkgaļu.

Šīs grils dod iespēju darīt visu, sākot ar ikdienas 

steiku, līdz pat ceptas veselas vistas un pat kūpinātu 

garšīgu krūšu stilbiņiem. Ar daudzām 

pamatīpašībām, kā praktisks eņģu vāks, novatoriska 

difuzora sistēma, kas “lēni” pagatavotu ēdienu 

padara vienkāršu un ar iGrill būtu sasniedzams, šī 

bagātīgā kokogles cepšana noteikti nodrošinās 

jums visu brīvību, ērtības un iespējas kļūt par 

galveno grilēšanas varoni.  

MASTER-TOUCH® GBS PREMIUM 
E-5770 KOKOGĻU GRILS

VIRZIET SAVU KLIENTU NO IESĀCĒJIEM LĪDZ GRILA MEISTARIEM 
AR ŠIEM PIEDERUMIEM

KOKOGLES GRILI

MAKSIMĀLS
3 IN 1

GALVENAIS 

UZLABOTS

iGrill 2 Skursteņa startera 
komplekts

Komplekts Grila Birste Cimdi Apvalks

GBS Mājputnu 
cepējs

GBS Picas 
akmens

GBS Režģis Holandes 
Kastrolis

Hickory 
Briketes 

*Garantija neattiecas uz parasto nodilumu. Sīkāku informāciju skatiet vietnē weber.com

GR
ILĒ

ŠANA (TIEŠĀ/NETIEŠĀ)

KŪPINĀŠANA

CEPŠANA



Jaunums  

GO-ANYWHERE SMOKEY JOE® 
PREMIUM

KOMPAKTS GRILS KOMPAKTS GRILS

ORĢINĀLS GRILS®
E-4710

ORĢINĀLS GRILS®
E-5710

ORĢINĀLS GRILS®
E-5730

ORĢINĀLS GRILS®
E-5750

ORĢINĀLS GRILS®
C-5750

MASTER-TOUCH®
GBS C-5750

SMOKEY MOUNTAIN 
COOKER

MASTER-TOUCH®
GBS PREMIUM 

E-5770

MASTER-TOUCH®
GBS PREMIUM 

E-5775

PERFORMER
GBS 

PERFORMER
 DELUXE GBS 

KLASISKS GRILS

KLĀSTA PĀRSKATS

Visi Kokogles grila izmēri tiek mērīti ar atvērtu vāku un galdiem paceltiem uz augšu



KOKOGLES GRILI

ĪSI SAKOT
Vāciņš un trauks – izgatavots no kvalitatīvas ASV tērauda un 
porcelāna emaljas iekšpusē un ārpusē, lai panāktu vislabāko 
siltuma atstarošanas un rūsas aizsardzību.

One-Touch tīrīšanas sistēma – Weber sistēma ar roktura vieglu 
kustību ļauj pelniem nokļūt pelnu traukā, ko pēc tam var izņemt un 
iztukšot.
One-Touch sistēma palīdz ne tikai attīrīt grilu, bet arī regulēt gaisa 
plūsmu. Dažiem modeļiem ir “dūmojošs” un “zems un lēns” 
iestatījums, ļaujot uzstādīt ventilācijas atveri pareizajā pozīcijā.

Kokogles režģis/Kokogles grozs – turiet briketes vietā, atbilstoši 
vēlamajai pagatavošanas metodei. Dažādajiem grila modeļiem var 
būt režģis grozs.

Režģis – izgatavoti no pulēta nerūsējošā tērauda vai pārklāts ar 
tērauda, tie tiek būvēti daudzus gadus. 

Kulinārijas laukums – plašs modeļu klāsts ar diametru 37 cm, 
47 cm, 57 cm un 61 cm.

Riteņi – izturīgi visu gadalaiku, kas ļauj viegli pārvietot grilu. Jauns 
riteņu dizains jaunajos modeļos uzsver vispārējo spēcīgo izskatu un 
sajūtu.

Mērtrauks — visas kokogļu grili tiek piegādātas ar kokogļu 
mērtrauku.

Alumīnija ventilācija — nodrošina gaisa plūsmu sadedzināšanai. 
Augšējai un apakšējai ventilācijai parasti jābūt pilnībā atvērtai, lai 
gaiss ļauj briketēm degt. Kad esat beiguši cepšanu, varat aizvērt 
ventilāciju, lai nodzēstu uguni, un nolikt malā grilu.

Vāks – pilnīgi jauna ar atsperi eņģe lieliski atbalsta bez rokām 
gatavošanu. Lai izmantotu Weber rotisserie, vāku var viegli 
noņemt.

Rokturis – izgatavots no stiklota neilona, lai tiktu galā ar 
jebkādiem laika apstākļiem. Dažiem modeļiem ir divi roktura 
turētēji. Daži modeļi ir aprīkoti ar iGrill sistēmu. 

ATPAKAĻ PIE IZCELSMES – Grilēt ar kokogli ir visautentiskākais un jutekliskākais 
grilēšanas veids. Ļaujot atgriezties pie saknēm: iekurt uguni, saost dūmus, dzirdēt 
brikešu sprakšķus, būt kopā ar dabu. Pasaulē, kas ar katru dienu kļūst arvien ātrāka 
un tehnoloģiskāka, daudzi cilvēki meklē īstus un autentiskus pārdzīvojumus – 
Apbrīnojam oriģinālo grilu sajūtu.



KOKOGLES GRILI

PRODUKTA IEZĪMES

SMOKEY JOE® AUGSTĀKĀS KVALITĀTES 
OGLES GRILS 37 CM

GO-ANYWHERE KOKOGĻU GRILS

Vietas taupīšanas dizains nozīmē, ka tas glīti iederas jūsu 
automašīnas bagāžniekā, ideāli piemērots ārā cepšanai.

• Porcelāna emaljēta bļoda un vāks, kas padara grilu izturīgu 
un viegli tīrāmu
• Trīskāršs pārklāts cepšanas režģis
• Alumīnija vāka ventilācijas sistēma nodrošina pareizu gaisa 
plūsmu, lai nodrošinātu nevainojamu pagatavošanu
• Grozāmās kājas, kas paceļ grilu, lai izvairītos zemes vai 
virsmas apdegumiem, un darbojas kā vāka atslēga ērtai 
transportēšanai
• Rokturis ar siltuma aizsargu

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Kokogles grils

Artikula numurs: 1131004 

42 x 26 cm

Krāsa: Melns

PRODUKTA IEZĪMES
• Porcelāna emaljēta bļoda un vāks, kas padara grilu izturīgu 
un viegli tīrāmu
• 37 cm trīskāršs pārklāts cepšanas režģis
• Alumīnija vāka ventilācijas sistēma nodrošina pareizu gaisa 
plūsmu, lai nodrošinātu nevainojamu pagatavošanu
• Tuk-N-Carry vāka turētājs aizslēdz vāku pārnešanai, un veic 
dubulta vāka turētājs darbību
• Rokturis ar siltuma aizsargu

Lieliska gatavošanas spēja un maksimāla pārnesamība. Ideāls 
ceļabiedrs dienām ilgi ārā.

Produkta atvērtais vāks:

Produkta aizvērts vāks:
36,8 x 53,3 x 31 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 24

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Kokogles grils

Artikula numurs: 1121004**

37 cm

Krāsa:Melns

Produkta atvērtais vāks:

Produkta aizvērts vāks:
46 x 42,9 x 41,1 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 32

* * Visi produkti, kas apzīmēti ar * *, ir produkti, kas nav SDS produkti. Tie ir brīvi pieejami produkti 
no Weber standarta klāsta un tāpēc neietilpst pilnvaroto tirgotāju klāstā.



KOKOGLES GRILI

PRODUKTA IEZĪMES

KOMPAKTAIS KOKOGĻU GRILS 
57 CM

KOMPAKTAIS KOKOGĻU GRILS 
47 CM
Weber® Compact kokogļu grils ir ārkārtīgi izturīgs un viegli 
tīrāms. 47 cm liela ēdiena gatavošanas vieta ir ideāli piemērota 
ikvienam, kam nav liela uzglabāšanas vieta.

• Porcelāna emaljēta bļoda un vāks, kas padara grilu izturīgu 
un viegli tīrāmu
• Divi izturīgi rokturi — vāciņa rokturim  ar siltuma aizsargs
• Alumīnija vāka ventilācijas sistēma nodrošina pareizu gaisa 
plūsmu, lai nodrošinātu nevainojamu pagatavošanu 
• 47 cm trīskāršs pārklāts cepšanas režģis
• Rūsas izturīgs alumīnija pelnu trauks 
• Riteņi ir plaisu izturīgi un piemērots visa veida apstākļiem 

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Kokogles grils

Artikula numurs: 1221004** 

47 cm

Krāsa: Melns

PRODUKTA IEZĪMES
• Porcelāna emaljēta bļoda un vāks, kas padara grilu izturīgu 
un viegli tīrāmu
• Divi izturīgi rokturi — vāciņa rokturim ar siltuma aizsargs
• Alumīnija vāka ventilācijas sistēma nodrošina pareizu gaisa 
plūsmu, lai nodrošinātu nevainojamu pagatavošanu 
• 57 cm trīskāršs pārklāts cepšanas režģis
• Rūsas izturīgs alumīnija pelnu trauks 
• Riteņi ir plaisu izturīgi un piemērots visa veida apstākļiem

Ārkārtīgi izturīgs un viegli tīrāms. Ar 57 cm pagatavošanas 
laukumu, lai varētu viegli gatavot ēdienu visai ģimenei.

Produkta atvērtais vāks:

Produkta aizvērts vāks:
87,9 x 53,1 x 54,1 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 18

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Kokogles grils

Artikula numurs: 1321004**

57 cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:

Produkta aizvērts vāks:
98 x 57,9 x 63 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 12

* * Visi produkti, kas apzīmēti ar **, ir produkti, kas nav SDS produkti. Tie ir brīvi pieejami produkti 
no Weber standarta klāsta un tāpēc neietilpst pilnvaroto tirgotāju klāstā.



KOKOGLES GRILI

PRODUKTA IEZĪMES

ORIGINAL GRILS® E-4710 KOKOGLES 
GRILS 47 CM

KLASISKAIS KOKOGLES GRILS 
57 CM
Weber® labākais pirkums, jo Original Grils 57 cm ir īsta 
klasika.

• Porcelāna emaljēta bļoda un vāks, kas padara grilu izturīgu 
un viegli tīrāmu 
• 57 cm trīskāršs pārklāts cepšanas režģis
• Vākam pievienots termometrs
• Divi izturīgi rokturi — vāciņa rokturim ir siltuma aizsargs
• One-Touch tīrīšanas sistēma, kas ļauj pelnu trauku 
iztukšotus ātri un vienkārši
• Alumīnija vāka ventilācijas sistēma nodrošina pareizu gaisa 
plūsmu, lai nodrošinātu nevainojamu pagatavošanu
• 2 kokogles kājas palīdz noturēt stabili vietā
• Riteņi ir plaisu izturīgi un piemērots visa veida apstākļiem

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Kokogles grils

Artikula numurs: 1341504 

57 cm

Krāsa: Melns

PRODUKTA IEZĪMES
• Porcelāna emaljēta bļoda un vāks, kas padara grilu izturīgu 
un viegli tīrāmu 
• 47 cm trīskāršs pārklāts cepšanas režģis
• Iebūvēts ar vāka termometru, lai varētu nolasīt temperatūru
• Hermētisks alumīnija vāks, kas nodrošina pareizu gaisa 
plūsmu
• Divi riteņi ar jaunu dizainu, lai uzlabotu mobilitāti
• Garas kājas ideālam darba augstumam
• Laikapstākļu necaurlaidīgs vāks un bļodveida rokturis - 
bļodveida rokturim ir iebūvēts instrumentu āķis
• One-Touch tīrīšanas sistēma, kas ļauj pelnu trauku iztukšot 
ātri un vienkārši
• Dziļš pelnu trauks - pelnu turēšana vienā vietā

Sākotnējais Weber grils – balstīts uz 1952. gada sākotnējo 
dizainu taču papildināts ar inovatīvām iezīmēm, piemēram, 
dziļāku pelnu trauku, garākām kājām un integrētiem rīku āķiem. 
Kokogles grils ir vienkāršs – šis 47 cm modelis ir ideāls, ja nav 
liela uzglabāšanas vietā.

Produkta atvērtais vāks:

Produkta aizvērts vāks:
100,3 x 63,5 x 57,2 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 10

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Kokogles grils

Artikula numurs: 13101004

47 cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:
84 x 60 x 67 cm
Produkta aizvērts vāks:
97 x 60 x 57 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 12



KOKOGLES GRILI

PRODUKTA IEZĪMES

ORIĢINĀLS GRILS® E-5730 KOKOGĻU 
GRILS 57 CM

ORIĢINĀLS GRILS® E-5710 KOKOGĻU 
GRILS 57 CM
Sākotnējais Weber grils – balstīts uz 1952. gada sākotnējo 
dizainu, taču papildināts ar inovatīvām iezīmēm, piemēram, 
dziļāku pelnu trauku, garākām kājām un integrētiem rīku 
āķiem. Kokogles grils ir vienkāršs – šis 57 cm modelis ir ideāli 
piemērots, lai nobaudītu maltīti ģimenē.

• Porcelāna emaljēta bļoda un vāciņš, kas padara grilu 
izturīgu un viegli tīrāmu
• 57 cm trīskāršs pārklāts cepšanas režģis, kas satur pat 
smagu cepšanu bez ūdens apliešanas
• Iebūvēts ar vāka termometru, lai varētu nolasīt temperatūru
• Hermētisks alumīnija vāks, kas nodrošina pareizu gaisa 
plūsmu 
• Divi riteņi ar jaunu dizainu, lai uzlabotu mobilitāti
• Garas kājas ideāli piemērots jebkuram augstumam
• Laikapstākļu necaurlaidīgs vāks un bļodveida rokturis - 
bļodveida rokturim ir iebūvēts instrumentu āķis
• One-Touch tīrīšanas sistēma, kas ļauj pelnu trauku 
iztukšotus ātri un vienkārši
• Dziļš pelnu trauks - pelnu turēšana vienā vietā

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Kokogles grils

Artikula numurs: 14101004 

57 cm

Krāsa: Melns

PRODUKTA IEZĪMES
• Porcelāna emaljēta bļoda un vāciņš, kas padara grilu 
izturīgu un viegli tīrāmu
• 57 cm trīskāršs pārklāts cepšanas režģis ar eņģēm, kas 
ēdiena gatavošanas laikā ļauj viegli pievienot deguma 
šķīdumu
• Iebūvēts ar vāka termometru, lai varētu nolasīt temperatūru
• Hermētisks alumīnija vāks, kas nodrošina pareizu gaisa 
plūsmu
• Divi riteņi ar jaunu dizainu, lai uzlabotu mobilitāti
• Garas kājas ideāli piemērots jebkuram augstumam
• Laikapstākļu necaurlaidīgs vāks un bļodveida rokturis - 
bļodveida rokturim ir iebūvēts instrumentu āķis
• One-Touch tīrīšanas sistēma, kas ļauj pelnu trauku 
iztukšotus ātri un vienkārši
• Zems un lēns ventilācijas iestatījums ideālai gaisa plūsmai 
kūpināšanas laikā

Izbaudiet Weber grila ar papildu greznību un ērtībām.
Ar garākām kājām, iebūvētu vāka termometru, 57 cm platu 
cepšanas režģi, kas ideāli piemērots visām grila metodēm, un 
slēgtu pelnu trauku, kas padara tīrīšanu daudz vieglāku – šis 
modelis aizved kokogles grilēšanu līdz nākamajam līmenim!

Produkta atvērtais vāks:
92 x 65 x 78 cm 
Produkta aizvērts vāks:
107 x 65 x 67 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 10

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Kokogles grils

Artikula numurs: 14201004

57 cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:
92 x 65 x 78 cm 
Produkta aizvērts vāks:
107 x 65 x 67 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 10



KOKOGLES GRILI

PRODUKTA IEZĪMES

MASTER-TOUCH ® GBS C-5750 KOKOGĻU 
GRILS 57 CM

MASTER-TOUCH ® GBS E-5750 
KOKOGĻU GRILS 57 CM
Greznība un radošums iet roku rokā šajā leģendārajā 57 cm 
kokogļu grilā. Ar aizvērtu pelnu trauku, ērtu vāku turētāju, GBS 
kulinārijas režģi visiem kulinārijas eksperimentiem un 
jauninātu iGrill aksesuāriem – tā ir garantija autentiskai 
grilēšanas sajūtai.

• Porcelāna emaljēta bļoda un vāciņš, kas padara grilu 
izturīgu un viegli tīrāmu
• 57 cm trīskāršs pārklāts cepšanas režģis, kas der visiem 
GBS režģiem
• Iebūvēts ar vāka termometru, lai varētu nolasīt temperatūru
• Hermētisks alumīnija vāks, kas nodrošina pareizu gaisa 
plūsmu
• Divi riteņi ar jaunu dizainu, lai uzlabotu mobilitāti
• Laikapstākļu necaurlaidīgs vāks un bļodveida rokturis - 
bļodveida rokturim ir iebūvēts instrumentu āķis
• One-Touch tīrīšanas sistēma, kas ļauj pelnu trauku 
iztukšotus ātri un vienkārši
• Zems un lēns ventilācijas iestatījums ideālai gaisa plūsmai 
kūpināšanas laikā
• Aizvārsta vāka turētājs - vāka uzlikšana, pārbaudot ēdienu
• iGrill stiprinājums – tur iGrill piederumus pa rokai

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Kokogles grils

Artikula numurs: 14701004

57 cm

Krāsa: Melns

PRODUKTA IEZĪMES
• Porcelāna emaljēta bļoda un vāciņš, kas padara grilu 
izturīgu un viegli tīrāmu
• 57 cm trīskāršs pārklāts cepšanas režģis, kas der visiem 
GBS režģiem
• Iebūvēts ar vāka termometru, lai varētu nolasīt temperatūru
• Hermētisks alumīnija vāks, kas nodrošina pareizu gaisa 
plūsmu
• Divi riteņi ar jaunu dizainu, lai uzlabotu mobilitāti
• Laikapstākļu necaurlaidīgs vāks un bļodveida rokturis - 
bļodveida rokturim ir iebūvēts instrumentu āķis
• One-Touch tīrīšanas sistēma, kas ļauj pelnu trauku 
iztukšotus ātri un vienkārši
• Zems un lēns ventilācijas iestatījums ideālai gaisa plūsmai 
kūpināšanas laikā
• Aizvārsta vāka turētājs - vāka uzlikšana, pārbaudot ēdienu
• iGrill stiprinājums – tur iGrill piederumus pa rokai 

Greznība un radošums iet roku rokā šajā leģendārajā, stilīgajā 57 
cm kokogļu grilā. Ar aizvērtu pelnu trauku, vāka turētāju, GBS 
kulinārijas režģi visiem kulinārijas eksperimentiem un jauninātu 
iGrill aksesuāriem – tā ir garantija autentiskai grilēšanas sajūtai.

Produkta atvērtais vāks:
118 x 65 x 76 cm 
Produkta aizvērts vāks:
107 x 65 x 72 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 10

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Kokogles grils

Artikula numurs: 14710004

57 cm

Krāsa: Pelēka 

Produkta atvērtais vāks:
118 x 65 x 76 cm
Produkta aizvērts vāks:
107 x 65 x 72 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 10



KOKOGLES GRILI

PRODUKTA IEZĪMES

JAUNUMS

MASTER-TOUCH ® GBS PREMIUM 
E-5770 KOKOGĻU GRILS 57 CM

MASTER-TOUCH ® GBS C-5750 
KOKOGĻU GRILS 57 CM
Greznība un radošums iet roku rokā šajā leģendārajā, 
krāsainajā 57 cm kokogļu grilā. Ar aizvērtu pelnu trauks, vāka 
turētāju, GBS kulinārijas režģi visiem kulinārijas 
eksperimentiem un jauninātu iGrill aksesuāriem – tā ir 
garantija autentiskai grilēšanas sajūtai.

• Porcelāna emaljēta bļoda un vāciņš, kas padara grilu 
izturīgu un viegli tīrāmu
• 57 cm trīskāršs pārklāts cepšanas režģis, kas der visiem 
GBS režģiem
• Iebūvēts ar vāka termometru, lai varētu nolasīt temperatūru
• Hermētisks alumīnija vāks, kas nodrošina pareizu gaisa 
plūsmu
• Divi riteņi ar jaunu dizainu, lai uzlabotu mobilitāti
• Laikapstākļu necaurlaidīgs vāks un bļodveida rokturis - 
bļodveida rokturim ir iebūvēts instrumentu āķis
• One-Touch tīrīšanas sistēma, kas ļauj pelnu trauku 
iztukšotus ātri un vienkārši
• Zems un lēns ventilācijas iestatījums ideālai gaisa plūsmai 
kūpināšanas laikā
• Aizvārsta vāka turētājs - vāka uzlikšana, pārbaudot ēdienu
• iGrill stiprinājums – tur iGrill piederumus pa rokai 

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Kokogles grils

Artikula numurs: 14716004

57 cm

Krāsa: Okeāna zils

PRODUKTA IEZĪMES
• Porcelāna emaljēta bļoda un vāciņš, kas padara grilu 
izturīgu un viegli tīrāmu
• 57 cm trīskāršs pārklāts cepšanas režģis, kas der visiem 
GBS režģiem
• Iebūvēts ar vāka termometru, lai varētu nolasīt temperatūru
• Hermētisks alumīnija vāks, kas nodrošina pareizu gaisa 
plūsmu
• Divi riteņi ar jaunu dizainu, lai uzlabotu mobilitāti
• Laikapstākļu necaurlaidīgs vāks un bļodveida rokturis - 
bļodveida rokturim ir iebūvēts instrumentu āķis
• One-Touch tīrīšanas sistēma ar slēgtu trauku, kas ļauj pelnu 
trauku iztukšotus ātri un vienkārši 
• Zems un lēns ventilācijas iestatījums ideālai gaisa plūsmai 
kūpināšanas laikā
• Aizvārsta vāka turētājs - vāka uzlikšana, pārbaudot ēdienu
• iGrill stiprinājums – tur iGrill piederumus pa rokai 
• Kokogles gredzens un difuzora sistēma, lai padarītu 
kūpināšanu vieglu un ērtu

Gatavojieties gaļas cepšanai ar šo augšējo 57 cm kokogles grilu. 
Tā piedāvā nebeidzamas iespējas un ērtības - vāks ar eņģēm, 
nerūsējošā tērauda GBS gatavošanas režģi un iGrill stiprinājumu. 

Produkta atvērtais vāks:
118 x 65 x 76 cm 
Produkta aizvērts vāks:
107 x 65 x 72 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 10

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Kokogles grils

Artikula numurs: 17301004

57 cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:
141 x 65 x 72 cm 
Produkta aizvērts vāks:
100 x 65 x 76 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 10



KOKOGLES GRILI

PRODUKTA IEZĪMES

PERFORMER GBS KOKOGĻU GRILS 
57 CM

MASTER-TOUCH ® GBS PREMIUM 
SE E-5775 KOKOGĻU GRILS 57 CM
Palutini savus draugus ar neaizmirstamiem steikiem. 
Modernizēts ar ar iespaidīgu režģa sospieduma radīšana, vāku 
eņģes, nerūsējošā tērauda GBS kulinārijas režģis, iGrill Ready 
kronšteins un daudzpusīgā lietotāja sistēma – šā 57 cm kokogles 
grila pamatā ir ērtība, kvalitāte un lieliska garša.

• Porcelāna emaljēta bļoda un vāciņš, kas padara grilu 
izturīgu un viegli tīrāmu
• 57 cm nerūsējošā tērauda Gourmet BBQ sistēmas cepšanas 
režģis, kas der visiem GBS ieliktņiem 
• Iebūvēts ar vāka termometru, lai varētu nolasīt temperatūru
• Hermētisks alumīnija vāks, kas nodrošina pareizu gaisa 
plūsmu
• Divi riteņi ar jaunu dizainu, lai uzlabotu mobilitāti
• Laikapstākļu necaurlaidīgs vāks un bļodveida rokturis - 
bļodveida rokturim ir iebūvēts instrumentu āķis
• One-Touche tīrīšanas sistēma ar silikona rokturi, kas ļauj 
pelnu trauku iztukšotus ātri un vienkārši
• Zems un lēns ventilācijas iestatījums ideālai gaisa plūsmai 
kūpināšanas laikā
• Aizvārsta vāka turētājs - vāka uzlikšana, pārbaudot ēdienu
• iGrill stiprinājums – tur iGrill piederumus pa rokai 
• Kokogles gredzens un difuzora sistēma, lai padarītu 
kūpināšanu vieglu un ērtu
• Režģi, lai jūsu steikiem būtu nevainojamas nospieduma 
pēdas

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Kokogles grils

Artikula numurs: 17401004

57 cm

Krāsa: Melns

PRODUKTA IEZĪMES
• Porcelāna emaljēta bļoda un vāciņš ar Tuk-Away vāka 
turētāju
• 57 cm nerūsējošā Gourmet BBQ sistēmas cepšanas režģis, 
kas der visiem GBS ieliktņiem 
• Iebūvēts ar vāka termometru, lai varētu nolasīt temperatūru
• Rokturis ar siltuma aizsargu
• Hermētisks alumīnija vāks ar plastmasas rokturiem, kas 
nodrošina pareizu gaisa plūsmu
• Salokāms metāla sānu galds ar 3 instrumentu turētājiem
• One-Touche tīrīšanas sistēma, kas ļauj pelnu trauku 
iztukšots ātri un vienkārši kā arī pret rūsu
• 2 Char - Basket degvielas turētājs, kuru var pārkārtot 
atkarībā no gatavošanas veida
• Visi riteņi piemēroti visiem apstākļiem 
• Atlocīta vāka āķis atvieglo grila kopšanu 

Autentiska kokogļu gatavošanas pieredze ar ērtu sānu galdu.

Produkta atvērtais vāks:
141 x 65 x 72 cm 
Produkta aizvērts vāks:
100 x 65 x 76 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 10

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Kokogles grils

Artikula numurs: 15301004

57 cm

Krāsa: Melna 

Produkta atvērtais vāks:

Produkta aizvērts vāks:
110,5 x 106,7 x 73,7 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 5



KOKOGLES GRILI

PRODUKTA IEZĪMES

JAUNUMS

SMOKEY MOUNTAIN KŪPINĀTAVAS 
GRILS 47 CM

PERFORMER DELUXE GBS KOKOGĻU 
GRILS 57 CM
Autentiska kokogļu gatavošanas pieredze ar papildu ērtībām.

• Porcelāna emaljēta bļoda un vāciņš ar Tuk-Away vāka 
turētāju
• 57 cm nerūsējošā Gourmet BBQ sistēmas cepšanas režģis
• Vākam pievienots termometrs
• Rokturis ar siltuma aizsargu
• Hermētisks alumīnija vāks ar karstumizturīgu plastmasas 
rokturi, kas nodrošina pareizu gaisa plūsmu
• Krāsota metāla virsma ar 3 instrumentu turētājiem un LCD 
taimeri
• Skārienekrāna elektroniskais N-Go aizdedzē ātri iedegas 
kokogle, nospiežot pogu
• Touch-N-Go elektroniska gāzes aizdedze, nospiežot pogu, 
aizdegas jūsu briketes
• One-Touch tīrīšanas sistēma, kas ļauj pelnu trauku 
iztukšotus ātri un vienkārši
• Drošs režģa nodalījums, lai novietotu briketes 
• 2 Char - Basket degvielas turētājs, kuru var pārkārtot 
atkarībā no gatavošanas veida
• Visi riteņi piemēroti visiem apstākļiem 
• Atlocīta vāka āķis atvieglo grila kopšanu 

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Kokogles grils

Artikula numurs: 15501004

57 cm

Krāsa: Melns

PRODUKTA IEZĪMES
• Porcelāna emaljēta bļoda un vāciņš padara grilu hermētisku 
un viegli tīrāmu
• Divi 47 cm trīskāršs pārklāts cepšanas režģis 
• Vākam pievienots termometrs
• Ūdens trauks palīdz regulēt temperatūru, nodrošinot mitru 
un mīkstu ēdienu. Ūdens pievieno mitrumu, kas ļauj dūmu 
aromātiem ieplūst dziļāk.
• Silikona rievojums lietošanai ar termometra zondēm, lai 
pārbaudītu iekšējo temperatūru, nenoņemot vāku, tādējādi 
saglabājot nemainīgu temperatūru.
• Nerūsējošas alumīnija ventilācijas atveres ar 
karstumizturīgiem plastmasas rokturiem nodrošina pareizu 
gaisa plūsmu perfektai grila gatavošanai
• Stikla pastiprināts neilona rokturis
• Siltuma deflektors zem grila nozīmē, ka pamatne 
neapdedzinās jūsu zālienu 
• Iekļauts bezmaksas vāks

Injicējiet aizraujošas garšas savā ēdiena gatavošanā, izmantojot 
šo atšķirīgo Mountain grilu. 

Produkta atvērtais vāks:
 
Produkta aizvērts vāks:
112 x 121,9 x 76,2 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 3

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Kokogles grils

Artikula numurs: 721004

47 cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:

Produkta aizvērts vāks:
105,9 x 50 x 50 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 6



VIENA SISTĒMA, 
BEZGALĪGAS 
IESPĒJAS

Gourmet Barbecue System (GBS) sniedz neierobežotu pieredzi: tiklīdz jūsu klienti atklās, ka GBS sistēma 
dara vairāk nekā gatavo gaļu, zivi un dārzeņus, viņi vēlēsies izmēģināt aksesuārus paši. Galu galā GBS 
aksesuāri padara Weber® tikpat daudzpusīgu kā aprīkota virtuve. No picas līdz makaroniem vai vafelēm 
līdz šokolādes cepumiem praktiski nav neviens ēdiens, ko nevarētu uzcept uz Weber.

Lai jūsu klienti varētu izmantot GBS piederumus, viņiem vienkārši ir jāizņem ārā režģa centrs un jānomaina 
tas ar GBS piederumu pēc savas izvēles.

PĀRVĒRSIET SAVU GRILU PAR ĀRA VIRTUVI

PĀRDOŠANAS IESPĒJAS TURPMĀKAJOS GADOS



Panna

Picas akmens

Mājputnu 
cepējs

Dutch 
kastrolis

Režģis

Dutch 
kastrolis Panna

Picas 
akmens

Mājputnu
cepējs Režģis

Wok
komplekts

Wok 
komplekts 

KOKOGLES

GĀZE

* Izņemot Compact Grili 
** Spirit S-210 Premium nerūsējošais tērauds: Nē Dutch Kastrolis, Nē Mājputnu cepējs 



GRILS, 
UZ KURU VAR PAĻAUTIES, 
JA UZ TEVI PAĻAUJAS VISI



GĀZES GRILI
Neatkarīgi no tā, vai jūsu klienti meklē savu pirmo grilu vai grila cienītājs, kurš meklē savu nākamo grilu, 
Weber gāzes grils ir labākā izvēle.
Tie ir izstrādāti un veidoti tā, lai tās darbotos katru reizi, un, lai to pierādītu, mēs piedāvājam 
apbrīnojamu 10 gadu garantiju. Sērija Spirit un Genesis ir pieejama plašā modeļu klāstā, kas nozīmē 
2020. gada Weber gāzes klāstu var piedāvāt ikvienam. 

Pievienojiet papildu ērtības un radošumu jūsu dienas kārtībai ar 
Spirit II E-310 GBS gāzes grilu. Aprīkots ar 3 degļiem un plašu 
grilēšanas zonu, kur var apgriezt steikus un cept dārzeņus. Ar 
klasisko izskatu jūsu grils noteikti izcelsies, un GS4 augstas 
veiktspējas grilēšanas sistēma un iGrill saderība nodrošina lielu 
jaudu un precizitāti, kas nepieciešama lieliskai grilēšanai.

Iedomājieties lielu un pilnībā aprīkotu āra virtuvi ar nerūsējošā 
tērauda akcentiem. Tieši to Genesis® II SP-435 gāzes grils 
sniedz jums. Šis četru degļu gāzes režģis ir aprīkots ar visu, kas 
nepieciešams ikdienas cepšanai jaunā līmenī: no novatoriskās 
GS4 augstās veiktspējas grilēšanas sistēmas, iGrill 
savietojamības, jaudīgā degļa, kas Gourmet BBQ sistēmas 
cepšanas režģiem pievieno cepšanas apdegumus, parocīgs 
sānu deglis, kur var uzvārīt kartupeļus vai pagatavot mērci, un 
stilīgs, praktisks grila skapis priekš visiem grilēšanas rīkiem.

SPIRIT II E-310 GBS GĀZES GRILS GENESIS II SP-435 GĀZES GRILS

VADIET SAVU KLIENTU CEĻOJUMU NO IESĀCĒJIEM LĪDZ GRILA 
MEISTARIEM AR ŠIEM WEBER Q PIEDERUMIEM

GALVENAIS

PAPILDINĀJUMS

iGrill 3 Premium grila 
pārvalks

Premium rīku 
komplekts

Grilla 
birste 

Premium grila 
akmens

Mājputnu 
cepējs

RotisserieRežģis PannaMājputnu 
cepējs

*Garantija neattiecas uz parasto nodilumu. Sīkāku informāciju skatiet vietnē weber.com



KONTROLES SISTĒMA 

Kontroles sistēma ir papildu deglis zem grila, lai radītu papildu siltumu, kad tas 
nepieciešams visvairāk. Šis papildu deglis nodrošina augstu temperatūru, lai uz gaļas 
izveidotu tās garšīgās grila pēdas, vienlaikus paātrinot pirms sildīšanas laiku, kad sākat 
darbu. Tie ir tādi elementi kā šie, kas patiešām rada atšķirību, kad runa ir par īstu gaumi 
un spēcīgu grilēšanas pieredzi – kaut kas tāds, ko visi grila eksperti vai mīļotāji visā 
pasaulē augstu vērtē. Kontroles sistēma nav tikai vēl viens grils — tā ir spēles maina 
veiktspējā un garšā. 

Režģis

Vāka termometrs

Degļi 

Aromatizētāja 
stabiņi 

Kontroles sistēma 

* Temperatūra tika mērīta uz Weber Genesis II – 335 GBS, visi degļi ieslēgti 
augstā un ideālā stāvoklī uz aktivētās kontroles sistēmas. Grils ir regulāri jātīra 
un jāuztur. Rezultāti var atšķirties ar citiem modeļiem. Pateicoties 
pieļaujamajām pielaidēm ražošanas procesā un atkarībā no atrašanās vietas, 
vēja un laika apstākļiem, temperatūra var atšķirties.

WEBER IZCILĀ GRILĒŠANAS SISTĒMA BIJA IZSTRĀDĀTA 
TĀ, LAI ATBILSTU AUGSTĀM PRASĪBĀM, UN TAGAD MĒS 
JUMS DODAM IESPĒJU VĒL VAIRĀK PALIELINĀT SPĒKU!



Pirmkārt un galvenokārt, kontroles sistēmā ir 
papildu deglis, kas rada lielāku koncentrētu siltumu, 
radot karsto zonu, ideāli piemērota lidošanai 

Kontroles sistēma pievieno vērtīgu papildus 
siltumu, kad nepieciešams liels karstums, bet tajā 
pašā laikā var palīdzēt nodrošināt ideāli zemu 
temperatūru, sākot ar 80 °C

Paātrināts pirms siltuma laiks un jo lielāks 
karstums, jo vieglāk attīrīt grilu ikreiz, kad uzsāk 
darbu

Ģenerētā siltuma zona ir pietiekami liela priekš 6 
steikiem 

Kopā ar papildu siltuma palielinājumu, ko 
nodrošina kontroles sistēma, to ir arī optimāli 
izmantot kopā ar visām GBS sastāvdaļām. 
Kontroles sistēma un GBS režģis kombinācija ir 
ideāla izveidota; karstais čuguna režģis palīdzēs 
pagatavot ideālu gaļu īsā laika periodā – 
saglabājot gaļas salīgumu. Kontroles sistēma 
palīdzes paātrināt grila uzsilšanu, lai cepšanu 
varētu sākt vēl ātrāk nekā nekad. 

POPULĀRĀKĀS LIETAS, KAS IR JĀATCERAS

BEZGALĪGAS IESPĒJAS

Kontrolēta cepšana piešķir gaļai lielu garšu. 
Tā sadedzināšana nepavisam nav laba. Ideālā 
cepšana notiek starp 260 °C līdz 290 °C, vairāk 
nav vajadzīgs! 

SVARĪGI



Jaunums  

GO ANYWHERE WEBER®
Q1000

WEBER®
Q1200

WEBER®
Q2200 

WEBER®
Q3200

SPIRIT E-320 
ORGINAL GBS

SPIRIT II E-210 GBS SPIRIT II E-310 GBS GENESIS® II 
E-310 GBS 

GENESIS® II 
E-330 GBS  

GENESIS® II 
E-335 GBS 

GENESIS® II 
E-410 GBS 

GENESIS® II 
EP-435 GBS 

GENESIS® II 
SP-435 GBS 

GENESIS® II 
S-670 GBS  

Visi gāzes grila izmēri tiek mērīti ar atvērtu vāku un galdiem uz augšu, izņemo Go-Anwhere gāzes grili ar aizvertu vāku

KLĀSTA PĀRSKATS



GĀZES GRILI

ĪSI SAKOT
Termometrs – iebūvēts vākā, lai jūs vienmēr varētu uzraudzīt 
grila temperatūru.

Rokturis – karstumizturīgs, tāpēc rokturis vienmēr paliek vēss.

Degļi – Weber gāzes grila sērija Spirit and Genesis – aptver 
plašu modeļu klāstu, kam klāt nāk starp diviem līdz sešiem 
degļiem. 

Aromatizētāja stabiņi – Weber patentētā salocīto metāla 
sloksņu sistēma, kas pārklāj degļus. Tie ļauj izvairīties no 
uzliesmojumiem un piešķir lielāku aromātu, jo uz tiem pilēja 
sula un tauki.

Stilīgais dizains – pilnīgi harmoniski ar funkcionalitāti.
Mūžīgais grilu dizains izskatās lieliski uz jebkuras terases, un tie 
ir būvēti un pārbaudīti, lai tos gandrīz visur varētu lietot ārpus 
telpām.

Viegla tīrīšana – tauki un sula tiek novadīta uz grila pamatnes un 
pilienu traukā, kuru ir viegli noņemt un nomainīt. Tas novērš 
tauku liesmas rašanos. 

Optimāla siltuma sadale – Aromatizētāja bloki izkliedē siltumu 
un izvada to uz grila. Daži no lielākiem modeļiem ir aprīkoti arī ar 
siltuma deflektoriem.

Perfekta vadība – elektroniskā aizdedzes sistēma iedarbina grilu 
ar vienu klikšķi un kloķi nodrošina bezgalīgu kontroli.

Riteņi – izturīgi riteņi, kas piemēroti visiem laikapstākļiem, uztur 
jūsu grila vietu mobilitāti. Bloķēšanas mehānisms bloķē jūsu 
grila stabilitāti. 

Produkta izmēri – augstuma un dziļuma mērījumi tiek izgatavoti 
ar atvērtu vāku. 

IKDIENAS VAROŅI – Jūs steidzīgi nākat mājās no darba. Jūsu ģimene ir izsalkusi, un 
laika ir maz, bet jūs negribat viņiem gatavot parastu ēdienu. Ar vienas pogas 
nospiešanu tiek aizdedzināts gāzes grils, un drīz tiek pagatavota garda maltīte – ar 
visu atmosfēru un lielisko garšu, kas raksturīga grilēšanai. Ar Weber gāzes griliem 
tas ir tik vienkārši.



GĀZES GRILI

PRODUKTA IEZĪMES

Gardi grilēti vai kūpināti ēdieni – pieejami ne tikai mājās! 
Ceļojot paņemiet sev līdzi kompakto mobilo grilu–kūpinātavu: 
to var droši transportēt un vienkārši lietot!

• Ugunsdrošs vāks un trauks, izturības nodrošināšanai 
porcelāna emaljēta
• Porcelāna emaljas tērauda cepšanas režģis
• Grozāmās kājas, kas paceļ grilu, lai izvairītos zemes vai 
virsmas apdegumiem, un darbojas kā vāka atslēga ērtai 
transportēšanai

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Gāzes grils

Artikula numurs: 1141068

41 x 25 cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:

Produkta aizvērts vāks:
36,8 x 53,3 x 31 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 24

WEBER ® Q 1000 GĀZES GRILSGO-ANYWHERE GĀZES GRILS

PRODUKTA IEZĪMES
• Alumīnija vāks un korpuss ar stikla pastiprinātu neilona rāmi 
un iebūvētiem rokturiem
• Aizdedzes poga ar nerūsējošā tērauda degli un bezgalīgu 
vadības degļa vārstu
• Čuguna gatavošanas režģis ar porcelāna emalju
• Piemērots vienreiz lietojamai gāzes tvertnei, un to var arī 
pārveidot par lielu gāzes balonu, izmantojot jauno adaptera 
šļūteni 3 in 1
• Noņemama pilienu paplāte ērtai tīrīšanai

Paķeriet savu Q 1000 portatīvo gāzes grilu, piezvaniet draugiem 
un dodieties dabā pie ūdens. Pietiekami mazs, lai dotos visur, 
kurp dodaties, ar pietiekami daudz vietas grilēšanai, lai ātri 
pagatavotu maltīti.

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Gāzes grils

Artikula numurs: 50010069

43 x 32 cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:
59,7 x 68,6 x 52,1 cm
Produkta aizvērts vāks:
36,8 x 68,6 x 41,9 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 12



GĀZES GRILI

WEBER ® Q 1200 GĀZES GRILS

PRODUKTA IEZĪMES
• Elektroniska aizdedze ar nerūsējošā tērauda degli un 
bezgalīgu vadības degļa vārstu
• Čuguna gatavošanas režģis ar porcelāna emalju
• Salokāms alumīnija vāks un korpuss ar iebūvētiem 
rokturiem un diviem divvietīgiem sānu galdiem
• Iebūvēts ar vāka termometru, lai varētu nolasīt temperatūru
• Noņemama pilienu paplāte ērtai tīrīšanai
• Var ietilpināt Q 1000 gāzes balonu, un to var arī pārveidot 
par lielu gāzes balonu, izmantojot Q pārveidošanas 
komplekts

Šis kompaktais grils noderēs, ceļojot ar automašīnu, pavadot 
laiku pludmalē, pārgājienā vai makšķerējot – visur, kur gardus 
grilētus ēdienus vēlēsieties te un tagad!

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Gāzes grils

Artikula numurs: 51010069

43 x 32 cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:
62,5 x 103,9 x 52,1 cm
Produkta aizvērts vāks:
39,4 x 103,9 x 41,9 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 9

PRODUKTA IEZĪMES

WEBER ® Q 2200 GĀZES GRILS

Galda modeļa grils izmantošanai dārzā vai uz balkona.

• Aizdedzes poga ar  nerūsējošā tērauda degli un bezgalīgu 
vadības degļa vārstu
• Čuguna gatavošanas režģis ar porcelāna emalju
• Alumīnija vāks un korpuss ar stikla pastiprinātu neilona rāmi 
un iebūvētiem rokturiem, sāna galdiem 
• Iebūvēts ar vāka termometru, lai varētu nolasīt temperatūru
• Noņemama pilienu paplāte ērtai tīrīšanai
• PIEEJAMS TIKAI ISLANDES TIRGŪ

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Gāzes grils

Artikula numurs: 54010369

55 x 39cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:
66 x 130,6 x 63,8 cm 
Produkta aizvērts vāks:
39,4x 130,6 x 49,5 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 6



PRODUKTA IEZĪMES

SPIRTS E-320 ORIĢINĀLAIS GBS 
GĀZES GRILS
Ļoti piemērots tiem, kuri iecienījuši ilgu pasēdēšanu dārzā un 
gardus ēdienus!

• Porcelāna emaljēts vāks ar centrā uzstādītu termometru
• Čuguna porcelāna emaljēta Gourmet BBQ System 
gatavošanas režģis, kas der visiem ieliktņiem
• Trīs nerūsējošā tērauda degļi un ar porcelānu emaljēti 
aromatizētāja stabiņi, kas uztver dūmus, iedod ēdienam ir 
neatvairāms dūmakotu aromāts 
• Elektroniskā aizdedzināšanas sistēma – nodrošina 
aizdegšanu katru reizi
• Ar sānu degli jūs varat gatavot grauzdējumu un mērces 
• sānu galds
• Sildīšanas statīvs rada papildus vietu ēdiena gatavošanai un 
var uzturēt ēdienu siltu un nepārgatavojot
• ar 6 instrumentu turētājiem
• Ievietoti ratiņi, ideāla gāzes balona uzglabāšana 
(maks. 5 kg)
• 2 grozāmi un 2 fiksēti riteņi

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Gāzes grils

Artikula numurs: 46613669

60 x 44 cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:
160 x 132,1 x 81,3 cm 
Produkta aizvērts vāks:
115,6 x 132,1 x 61 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 3

WEBER ® Q 3200 GĀZES GRILS

PRODUKTA IEZĪMES
• Aizdedzes poga ar 2 nerūsējošā tērauda degli un bezgalīgu 
vadības degļa vārstu
• Čuguna gatavošanas režģis ar porcelāna emalju
• Salokāms Alumīnija vāks un korpuss ar stikla pastiprinātu 
neilona rāmi un diviem salokāmiem galdiem 
• Iebūvēts ar vāka termometru, lai varētu nolasīt temperatūru
• Grill-Out roktura lukturis palīdz vieglāk pārbaudīt jūsu ēdienu
• Sildīšanas statīvs rada papildus vietu ēdiena gatavošanai un 
var uzturēt ēdienu siltu un nepārgatavojot
• Pastāvīgais grozs nodrošina, ka grils ir pareizajā augstumā 
ēdiena gatavošanai, bet arī viegli pārvietojams. IT nodrošina 
papildu vietu gan ēdiena pagatavošanai, gan rīku turēšanai 
pie rokas
• Noņemama pilienu paplāte ērtai tīrīšanai
• PIEEJAMS TIKAI SLOVĒŅU, HORVĀTU, RUMĀŅU, 
ISLANDIEŠU TIRGŪ

Neapstrīdamais Weber ® Q sērijas karalis.

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Gāzes grils

Artikula numurs: 57010069

63 x 45 cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:
141 x 127,5 x 76,2 cm
Produkta aizvērts vāks:
110,5 x 127,5 x 53,3 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 3

GĀZES GRILI



GĀZES GRILI

PRODUKTA IEZĪMES

SPIRTS II E-210 GBS GĀZES GRILS

Grila dizains: vaļējs, tātad piekļūt tā rīkiem būs pavisam 
vienkārši. Ne mazāk svarīgā gāzes grila četru komponentu GS4 
sistēma ir jau paspējusi kļūt par cepšanas uz restēm pasaules 
standartu– varēsiet viegli mainīt grilēšanas vietu.

• 10 gadu garantija lieliskai grilēšanas pieredzei nākamajiem 
gadiem
• GS4 Augstas veiktspējas grilēšanas sistēma, kas padara 
grilēšanu vienkāršu un uzticamu
• Bezgalības aizdedze, kuras dēļ degļi katru reizi ātri aizdegas
• 2 degļi, kas nodrošina optimālu siltuma sadali
• Tērauda degļi un ar porcelānu emaljēti aromatizētāja stabiņi, 
kas uztver dūmus, iedod ēdienam ir neatvairāms dūmakotu 
aromāts 
• Tauku pārvaldības sistēma, kas automātiski ateļļo piltuves
• 3. iGrill saderība ar perfektu grilētu ēdienu (pārdod atsevišķi)
• Porcelāna emaljas čuguna Gourmet BBQ sistēmas režģi, 
kas der visiem GBS ieliktņiem
• Atvērtā galda dizains, kas nodrošina papildu vietu 
grilēšanas rīkiem
• Salokāms sānu galds, kas ietaupa vietu un nodrošina ērtu 
uzglabāšanu
• Sildīšanas statīvs, lai uzturētu ēdienu siltu, kamēr zemāk 
gatavojas ēdiens

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Gāzes grils

Artikula numurs: 44010169

52 x 44 cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:
144,78 x 121,92 x 66,04 cm
Produkta aizvērts vāks:
113,0 x 121,9 x 68,6 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 3

SPIRTS II E-310 GBS GĀZES GRILS

PRODUKTA IEZĪMES
• 10 gadu garantija lieliskai grilēšanas pieredzei nākamajiem 
gadiem
• GS4 Augstas veiktspējas grilēšanas sistēma, kas padara 
grilēšanu vienkāršu un uzticamu
• Bezgalības aizdedze, kuras dēļ degļi katru reizi ātri aizdegas
• 3 degļi, kas nodrošina optimālu siltuma sadali
• Tērauda degļi un ar porcelānu emaljēti aromatizētāja stabiņi, 
kas uztver dūmus, iedod ēdienam ir neatvairāms dūmakotu 
aromāts 
• Tauku pārvaldības sistēma, kas automātiski ateļļo piltuves
• 3. iGrill saderība ar perfektu grilētu ēdienu (pārdod atsevišķi)
• Porcelāna emaljas čuguna Gourmet BBQ sistēmas režģi, 
kas der visiem GBS ieliktņiem
• Atvērtā galda dizains, kas nodrošina papildu vietu 
grilēšanas rīkiem
• Salokāms sānu galds, kas ietaupa vietu un nodrošina ērtu 
uzglabāšanu
• Sildīšanas statīvs, lai uzturētu ēdienu siltu, kamēr zemāk 
gatavojas ēdiens

Kompakts, vaļēja dizaina gāzes grils WEBER Spirit II E-310 ar 
trim nerūsējošā tērauda degļiem. Aprīkots ar ne mazāk svarīgo 
GS4 cepšanas sistēmu

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Gāzes grils

Artikula numurs: 45010169

60 x 44 cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:
144,78 x 132,1 x 66,04 cm
Produkta aizvērts vāks:
113,0 x 132,1 x 68,6 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 3



GĀZES GRILI

PRODUKTA IEZĪMES

GENESIS ® II E-330 GBS GĀZES GRILS

Gatavojieties radīt kulinārijas meistardarbus! Ar trim degļiem, 
GS4 grilēšanas sistēmu un iGrill saderību šīs grils kalpo lielam 
pūlim. Papildināts ar sānu degli un jaudīgu kontroles staciju - 
padarot šo grilu par pilnībā aprīkotu.

JAUNUMS

• 10 gadu garantija lieliskai grilēšanas pieredzei nākamajiem 
gadiem
• GS4 Augstas veiktspējas grilēšanas sistēma, kas padara 
grilēšanu vienkāršu un uzticamu
• Bezgalības aizdedze, kuras dēļ degļi katru reizi ātri aizdegas
• 3 degļi, kas nodrošina optimālu siltuma sadali
• Tērauda degļi un ar porcelānu emaljēti aromatizētāja stabiņi, 
kas uztver dūmus, iedod ēdienam neatvairāmu dūmakotu 
aromāts
• Tauku pārvaldības sistēma, kas automātiski ateļļo piltuves
• 3. iGrill saderība ar perfektu grilētu ēdienu (pārdod atsevišķi)
• Porcelāna emaljas čuguna Gourmet BBQ sistēmas režģi, 
kas der visiem GBS ieliktņiem
• Sānu deglis ir ideāli piemērots, lai pagatavotu mērces vai 
kartupeļus
• Kontroles stacija veicina papildus siltumu 

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Gāzes grils

Artikula numurs: 61012169

68 x 48 cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:
157,48 x 144,78 x 78,74 cm
Produkta aizvērts vāks:
119,38 x 144,78 x 73,66 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 2

PRODUKTA IEZĪMES

GENESIS ® II E-310 GBS GĀZES GRILS

Šis trīs degļu grils ir jūsu ikdienas atbilde uz jautājumu: “Kas ir 
vakariņās?” Ļaujiet pasaules klases GS4 grilēšanas sistēmai ar 
iGrill 3 saderību pievienot radošumu un stilu savai āra 
kulinārijas sesijai.

• 10 gadu garantija lieliskai grilēšanas pieredzei nākamajiem 
gadiem
• GS4 Augstas veiktspējas grilēšanas sistēma, kas padara 
grilēšanu vienkāršu un uzticamu
• Bezgalības aizdedze, kuras dēļ degļi katru reizi ātri aizdegas
• 3 degļi, kas nodrošina optimālu siltuma sadali
• Tērauda degļi un ar porcelānu emaljēti aromatizētāja stabiņi, 
kas uztver dūmus, iedod ēdienam neatvairāmu dūmakotu 
aromāts 
• Tauku pārvaldības sistēma, kas automātiski ateļļo piltuves
• 3. iGrill saderība ar perfektu grilētu ēdienu (pārdod atsevišķi)
• Porcelāna emaljas čuguna Gourmet BBQ sistēmas režģi, 
kas der visiem GBS ieliktņiem
• Sleek Open Cart Design — papildu telpa grilēšanas rīkiem
• Ērta piekļuve gāzes tvertnei, kas palielina uzglabāšanas 
vietu grozā
• Seši integrēti instrumentu āķi, lai instrumenti būtu ērti 
pieejami
• Tuck-Away sasilšanas statīvs - salocīts, lai ērti uzglabātu

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Gāzes grils

Artikula numurs: 61011169

68 x 48 cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:
157,48 x 144,78 x 78,74 cm
Produkta aizvērts vāks:
119,38 x 144,78 x 73,66 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 2



GĀZES GRILI

PRODUKTA IEZĪMES

GENESIS ® II EP-335 GBS GĀZES GRILS

Iepazīstieties ar šo grilu ar visu triju degļu modeli. GS4 
grilēšanas sistēma, iGrill saderība un slēgts grila skapītis ir 
papildināts ar sānu degli un jaudīgu cauruļu degli. 

• 10 gadu garantija lieliskai grilēšanas pieredzei nākamajiem 
gadiem
• GS4 Augstas veiktspējas grilēšanas sistēma, kas padara 
grilēšanu vienkāršu un uzticamu
• Bezgalības aizdedze, kuras dēļ degļi katru reizi ātri aizdegas
• 2 degļi, kas nodrošina optimālu siltuma sadali
• Tērauda degļi un ar porcelānu emaljēti aromatizētāja stabiņi, 
kas uztver dūmus, iedod ēdienam neatvairāmu  ūmakotu 
aromāts 
• Tauku pārvaldības sistēma, kas automātiski ateļļo piltuves
• 3. iGrill saderība ar perfektu grilētu ēdienu (pārdod atsevišķi)
• Porcelāna emaljas čuguna Gourmet BBQ sistēmas režģi, 
kas der visiem GBS ieliktņiem
• Grila skapītis – papildus uzglabāšana vieta
• Tuck-Away sasilšanas statīvs - salocīts, lai ērti uzglabātu
• Sānu deglis ir ideāli piemērots, lai pagatavotu mērces vai 
kartupeļus
• Kontroles stacija, lai iegūtu īpaši augstu karstumu
• Pieejams Slovēnijas, Horvātijas, Grieķijas, Ungārijas, 
Rumānijas, Ukrainas, Bulgārijas, Kipras tirgū

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Gāzes grils

Artikula numurs: 61016169

68 x 48 cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:
157,48 x 144,78 x 78,74 cm
Produkta aizvērts vāks:
119,38 x 144,78 x 73,66cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 2

GENESIS ® II E-410 GBS GĀZES GRILS

PRODUKTA IEZĪMES
• 10 gadu garantija lieliskai grilēšanas pieredzei nākamajiem 
gadiem
• GS4 Augstas veiktspējas grilēšanas sistēma, kas padara 
grilēšanu vienkāršu un uzticamu
• Bezgalības aizdedze, kuras dēļ degļi katru reizi ātri aizdegas
• 4 degļi, kas nodrošina optimālu siltuma sadali
• Tērauda degļi un ar porcelānu emaljēti aromatizētāja stabiņi, 
kas uztver dūmus, iedod ēdienam neatvairāmu dūmakotu 
aromāts 
• Tauku pārvaldības sistēma, kas automātiski ateļļo piltuves
• 3. iGrill saderība ar perfektu grilētu ēdienu (pārdod atsevišķi)
• Porcelāna emaljas čuguna Gourmet BBQ sistēmas režģi, 
kas der visiem GBS ieliktņiem
• Sleek Open Cart Design — papildu telpa grilēšanas rīkiem
• Ērta piekļuve gāzes tvertnei, kas palielina uzglabāšanas 
vietu grozā
• Seši integrēti instrumentu āķi, lai instrumenti būtu ērti 
pieejami
• Tuck-Away sasilšanas statīvs - salocīts, lai ērti uzglabātu

Dārzā pavadīts laiks kopā ar draugiem un gardu maltīti - šis četru 
degļu grils ir ideāli piemērots spontānai saiešanai visiem jūsu 
tuviniekiem un draugiem. Izbaudiet GS4 augstas veiktspējas 
grilēšanas sistēmas jaudu.

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Gāzes grils

Artikula numurs: 62011169

86 x 48 cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:
157,48 x 165,1 x 78,74 cm
Produkta aizvērts vāks:
119,38 x 165,1 x 73,66 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 2



PRODUKTA IEZĪMES

GENESIS ® II EP-435 GBS GĀZES 
GRILS
Gatavojieties radīt kulinārijas meistardarbu! Ar četriem 
degļiem, milzīgu ēdienu gatavošanas laukumu, GS4 augstas 
veiktspējas grilēšanas sistēmu kalpos ilgi. Modernizēts ar 
slēgtu grila skapīti, sānu degli – tas ir patiesa greznība un 
inovācija.

• 10 gadu garantija lieliskai grilēšanas pieredzei nākamajiem 
gadiem
• GS4 Augstas veiktspējas grilēšanas sistēma, kas padara 
grilēšanu vienkāršu un uzticamu
• Bezgalības aizdedze, kuras dēļ degļi katru reizi ātri aizdegas
• 4 degļi, kas nodrošina optimālu siltuma sadali
• Tērauda degļi un ar porcelānu emaljēti aromatizētāja stabiņi, 
kas uztver dūmus, iedod ēdienam neatvairāmu dūmakotu 
aromāts 
• Tauku pārvaldības sistēma, kas automātiski ateļļo piltuves
• 3. iGrill saderība ar perfektu grilētu ēdienu (pārdod atsevišķi)
• Porcelāna emaljas čuguna Gourmet BBQ sistēmas režģi, 
kas der visiem GBS ieliktņiem
• Grila skapītis – papildus uzglabāšana vieta
• Tuck-Away sasilšanas statīvs - salocīts, lai ērti uzglabātu
• Sānu deglis ir ideāli piemērots, lai pagatavotu mērces vai 
kartupeļus
• Kontroles stacija, lai iegūtu īpaši augstu karstumu
• Pieejams Slovēnijas, Horvātijas, Grieķijas, Ungārijas, 
Rumānijas, Ukrainas, Bulgārijas, Kipras tirgū

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Gāzes grils

Artikula numurs: 62016169

86 x 48 cm

Krāsa: Melns

Produkta atvērtais vāks:
157,48 x 165,1 x 78,74 cm
Produkta aizvērts vāks:
119,38 x 165,1 x 73,66 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 2

GENESIS ® II SP-435 GBS GĀZES 
GRILS

PRODUKTA IEZĪMES
• 10 gadu garantija lieliskai grilēšanas pieredzei nākamajiem 
gadiem
• GS4 Augstas veiktspējas grilēšanas sistēma, kas padara 
grilēšanu vienkāršu un uzticamu
• Bezgalības aizdedze, kuras dēļ degļi katru reizi ātri aizdegas
• 4 degļi, kas nodrošina optimālu siltuma sadali
• Tērauda degļi un ar porcelānu emaljēti aromatizētāja stabiņi, 
kas uztver dūmus, iedod ēdienam neatvairāmu dūmakotu 
aromāts 
• Tauku pārvaldības sistēma, kas automātiski ateļļo piltuves
• 3. iGrill saderība ar perfektu grilētu ēdienu (pārdod atsevišķi)
• Porcelāna emaljas čuguna Gourmet BBQ sistēmas režģi, 
kas der visiem GBS ieliktņiem
• Grila skapītis – papildus uzglabāšana vieta
• Tuck-Away sasilšanas statīvs - salocīts, lai ērti uzglabātu
• Sānu deglis ir ideāli piemērots, lai pagatavotu mērces vai 
kartupeļus
• Kontroles stacija, lai iegūtu īpaši augstu karstumu 

Gatavojieties radīt kulinārijas meistardarbu! Ar četriem degļiem, 
milzīgu ēdienu gatavošanas laukumu, GS4 augstas veiktspējas 
grilēšanas sistēmu kalpos ilgi. Modernizēts ar slēgtu grila 
skapīti, sānu degli – tas ir patiesa greznība un inovācija.

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Gāzes grils

Artikula numurs: 62006169

86 x 48 cm

Krāsa: Nerūsējošais tērauds

Produkta atvērtais vāks:
157,48 x 165,1 x 78,74 cm
Produkta aizvērts vāks:
119,38 x 165,1 x 73,66cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 1

GĀZES GRILI



SUMMIT ® S-670 GBS GĀZES GRILS

PRODUKTA IEZĪMES
• Nerūsējoša tērauda vāks ar termometru, lai varētu nolasīt 
temperatūru
• Seši nerūsējošā tērauda degļi un nerūsējošā tērauda 
aromatizētāja stabiņi
• SnapJet aizdedze 
• Nerūsējošā tērauda GBS cepšanas režģis
• Sānu deglis ar aizsargājošu vāku
• Kontroles stacija, lai iegūtu īpaši augstu karstumu, lai ideāli 
pagatavotu steiku
• Tuck-Away rotisserie
• Infrasarkanais rotisserie deglis 
• Kūpināšanas deglis
• 2 Grill-Out roktura lukturi 
• Apgaismotas vadības pogas
• Siltuma statīvs 
• Seši integrēti instrumentu āķi, lai instrumenti būtu ērti 
pieejami
• Slēgts skapītis ar nerūsējoša tērauda durvīm un sānu 
paneļiem
• 2 grozāmie un 2 bloķēšanas riteņi 

Populārais Summit® S-670 izvirzās vadībā ar sešiem degļiem un 
augsto tehnoloģiju. 

PRODUKTA INFORMĀCIJA DIMENSIJA: HxWxD
Gāzes grils

Artikula numurs: 7370068

80 x 49 cm

Krāsa: Nerūsējošais tērauds

Produkta atvērtais vāks:
145 x 188,2 x 76,2 cm
Produkta aizvērts vāks:
128,3 x 188,2 x 67,3 cm

Pasūtījuma daudzums: 1
Palešu daudzums: 1

GĀZES GRILI



AKSESUĀRI

Mājputnu cepējs

Rotisserie

iGrill 3

Aksesuāri 
komplekts 

trīspusīga birste - 
maza izmēra 

Pārvalks 



AKSESUĀRI

Sākot ar grila aizdedzināšanu visvienkāršākajā veidā līdz rīkam, kas ļauj ātri un viegli tīrīt un uzturēt jūsu 
grilu tīru. No knaiblēm, lāpstiņām un cepeša turētājiem līdz mājputnu cepējam un rotisseries. Sākot No 
picas akmeņiem un režģiem, līdz kurināmām briketēm. Lai arī cik liela būtu pieredze grilēšanas jomā, 
neatkarīgi no tā, kāds grils jums pieder. Weber piedāvā iedvesmu un palīdzību ikvienam. 

BEZ PROBLĒMĀM 

KURINĀMAIS

APKALPOŠANA 
UN ĒDINĀŠANA

TĪRĪBA UN 
RŪPES

GRILĒŠANA

Visi produkti, kas apzīmēti ar *, nav SDS produkti. 
Tie ir brīvi pieejami izstrādājumi no Weber standarta klāsta un tāpēc neietilpst pilnvaroto izplatītāju klāstā.

NEIEROBEŽOTAS IESPĒJAS– Grilēšana ir daudz, kas vairāk par burgera un desas 
cepšanu. Jūs varat gatavot visu uz Weber® grila; runa ir tikai par pareizo aprīkojumu. 
Neatkarīgi no tā, vai vēlaties grilēt ribiņas, pasniegt vissulīgāko svētdienas cepeti vai 
palutināt ģimeni ar mājās ceptu picu, nav nekādu ierobežojumu, un grils ir īstais 
sākuma punkts. Izmantojot piemērotus piederumus var uzlabot grilēšanas prasmes 
un varētu sākt izpētīt grilēšanas pasauli. 



AKSESUĀRI
PAMATA

AKSESUĀRI

GRILĒŠANAS PAPLĀTE - MAZA, 10 GAB. DER: Q; SPIRIT; GENESIS; 
GENESIS II 2 & 3

Šīs alumīnija paplāte lieliski noder tauku savākšanai, bet lieliski noder arī 
lazanjas, dārzeņu vai pat šokolādes kūkas cepšanai! To var izmantot arī kā 
ūdens trauku kūpināšanai un ilgai cepšanai.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6415*
10

GRILĒŠANAS PAPLĀTE - LIELA, 6 GAB.

Šīs alumīnija paplāte lieliski noder tauku savākšanai, bet lieliski noder arī 
lazanjas, dārzeņu vai pat šokolādes kūkas cepšanai! To var izmantot arī kā 
ūdens trauku kūpināšanai un ilgai cepšanai.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6416*
6

GRILĒŠANAS PAPLĀTE - 4 GAB. DER: SUMMIT; GENESIS II 4 & 6

Šīs alumīnija paplāte lieliski noder tauku savākšanai, bet lieliski noder arī 
lazanjas, dārzeņu vai pat šokolādes kūkas cepšanai! To var izmantot arī kā 
ūdens trauku kūpināšanai un ilgai cepšanai.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6417
4

PREMIUM KNAIBLES NERŪSĒJOŠS TĒRAUDS, MELNS

Šīm nerūsējošā tērauda knaiblēm ir noderīgs āķis, lai jūs varētu to pakārt 
viegli sasniedzamā vietā. Pieejams iegādāties atsevišķi vai kā Premium 
instrumentu komplektā.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6610*
4

PREMIUM AKSESUĀRU KOMPLEKTS - KOMPAKTS IZMĒRS, 
2 GAB. NERŪSĒJOŠS TĒRAUDS, MELNS  

Šajā aksesuāru komplektā ietilpst lāpstiņa un knaibles ar viegli 
satveramiem gumijas rokturiem. 
Kompakts 35 cm garums ir lieliski piemērots pārgājienos, piknikos.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6455*
4

PREMIUM AKSESUĀRU KOMPLEKTS - NERŪSĒJOŠS TĒRAUDS, 
MELNS, 3 GAB.

Šajā stilīgajā komplektā ietilpst knaibles, lāpstiņa un dakša. Visi izgatavoti 
no nerūsējošā tērauda ar viegli satveramiem gumijas rokturiem un 
noderīgiem āķiem, lai jūs varētu tos viegli pakārt.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6630*
4

GRILĒŠANAS LĀPSTIŅA

JAUNUMS

Paredzēts priekš smalkas zivs, kraukšķīgiem dārzeņiem vai plānām 
pankūkām. Viegli var pagriezt ēdienu izmantojot plāno lāpstiņu. Aprīkots ar 
silikona rokturi, kas nodrošina jums ērtu, neslīdošu satvērienu.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6206*
4



AKSESUĀRI
TĪRĪŠANA

AKSESUĀRI

PREMIUM GRILĒŠANAS CIMDI - S/M, MELNA, 
KARSTUMIZTURĪGA

Aizsargās rokas no karstuma. Weber® Premium cimdi ar silikona maliņu. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6669*
6

PREMIUM GRILĒŠANAS CIMDI - L/XL, MELNA, 
KARSTUMIZTURĪGA

Aizsargās rokas no karstuma. Weber® Premium cimdi ar silikona maliņu. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6670
6

CIMDS - MELNS AR SARKANU LOGO 

Aizsargās jūsu rokas no karstuma. Ērts Weber® grila cimds. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6472*
6

GRILĒŠANAS ĀDAS CIMDI

Sargājiet rokas ar stilu! No augstas kvalitātes ādas izgatavoti cepšanas 
ādas cimdi vēl labāk aizsargā jūsu rokas no karstuma un nodrošina spēcīgu 
tvērienu. Stilīgais izskats ir papildināts ar ādas cilpu, kas ļauj viegli un ērti 
uzglabāt.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17896*
10

PRIEKŠAUTS - MELNS, PIELĀGOJAMA SIKSNA 

Stilīgais Weber priekšauts, kas pieejams melnā krāsā, aizsargā apģērbu 
ēdiena gatavošanas laikā.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6474*
6

TERMOMETRS - KABATAS IZMĒRS

Perfektas gaļas grilēšanas atslēga ir perfekta temperatūra. Ar šo parocīgo 
kabatas termometru var ātri un precīzi nolasīt temperatūru, lai grila vāku 
nav ilgi jātur vaļā.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6750*
6

AIZSARGĀJOŠS GRĪDAS PAKLĀJS

Stilīgs, praktisks grīdas paklājs, kas grilēšanas laikā pasargā virsmu no 
taukiem un netīrumiem. Paklāja materiāls iztur karstumu no grila un ūdens 
atgrūdošs, antibakteriāls - padarot to par perfektu pieskārienu grila 
izskatam.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17897*
28

JAUNUMS

JAUNUMS



AKSESUĀRI

GRILA BIRSTE - BAMBUSA ROKTURIS, 30 CM, NERŪSĒJOŠA 
TĒRAUDA SARI

Taukainas restes galu galā cieš no nevienmērīgas siltuma sadales un 
uzliesmojumiem. Šīs nerūsējoša tērauda birste palīdzēs atbrīvoties no 
netīrumiem un taukiem.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6463*
12

GRILA BIRSTE - BAMBUSA ROKTURIS, 46 CM, NERŪSĒJOŠA 
TĒRAUDA SARI

Taukainas restes galu galā cieš no nevienmērīgas siltuma sadales un 
uzliesmojumiem. Šīs nerūsējoša tērauda birste palīdzēs atbrīvoties no 
netīrumiem un taukiem.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6464*
12

T-VEIDA BIRSTE - 53 CM, NERŪSĒJOŠA TĒRAUDA SARI

Ideāli piemērots, lai tīrītu taukus no režģa, pārliecināties, ka grils ir optimālā 
stāvoklī. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6493*
12

T-VEIDA BIRSTE - 30 CM, NERŪSĒJOŠA TĒRAUDA SARI

Ideāli piemērots, lai tīrītu taukus no režģa, pārliecināties, ka grils ir optimālā 
stāvoklī.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6494*
12

GRILA BIRSTE 

Weber čuguna režģa birste ar nerūsējošā tērauda sariem. Birste ir ar leņķi, 
lai tīrītu starp režģiem, kā arī grila virsmas.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6495*
12

NELIPĪGS AEROSOLS - 200 ML

Šeit Jums ir viegli lietojamais režģa nelipīgs aerosols. Izsmidziniet tieši uz 
režģa, pievienojiet ēdienu un grilējiet.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17685*
12

REŽĢA TĪRĪTĀJS - 300 ML

Neaizstājams, ļoti efektīvs, smalks miglas aerosols, kas iztīra režģus. 
Ļaujiet tam darboties 30 sekundes, lai atraisa visus tauku un ēdiena 
atliekas, un jūs esat par vienu soli tuvāk tīram grilēšanas rezultātam.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17875*
12

EMALJAS TĪRĪTĀJS - 300 ML

Padariet savu grilu atkal spīdīgu un jaunu, izmantojot šo efektīvo smalko 
miglu tīrīšanas līdzekli, kas atraisa ēdiena un tauku atliekas no visām grila 
virsmām. Inovatīvā pudele izsmidzina no visiem leņķiem, tapēc nevar 
palaist garām nevienu netīruma plankumu. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17684*
12

JAUNUMS



AKSESUĀRI

NERŪSĒJOŠA TĒRAUDA TĪRĪTĀJS - 300 ML

Lūk, vienkāršākais veids, kā notīrīt nerūsējošā tērauda grila virsmu, regulāri 
tīrot virsmu tās paliek spīdīgas un laikapstākļiem izturīgas. Novatoriskais 
pudeļu dizains ļauj tev izsmidzināt no visiem leņķiem.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17682*
12

Q & PULSE TĪRĪTĀJS - 300 ML

Smalks miglas aerosols, kas efektīvi palīdz tīrīt ārējās virsmas visiem 
Weber Q un Pulsa griliem. Tiek veikta vienkārša tīrīšana, un, lietojot to 
regulāri, grils no ārpuses kļūst spīdīgs un ūdensizturīgs.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17874*
12

SŪKLIS - 2 GAB. 

Šis šķiedras sūklis ir tikpat efektīvs, cik ērti to lietot! Izmantojiet abrazīvo 
pusi, lai tīrītu grila režģi , bet ar mīksto pusi viegli noslaukiet netīrumus.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17688*
12

MIKROŠĶIEDRU LUPATIŅA

Ja vēlaties, lai grila emaljētās un nerūsējošā tērauda daļas izskatītos 
spīdīgas, lūk, lupatiņa, kas veic šo darbu. Mikrošķiedras lupatiņa palīdz 
noņemt netīrumus no visām virsmām, un tas ir ideāli piemērots pulēšanai.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17689*
12

GĀZES GRILA APKOPES KOMPLEKTS - SKRĀPIS UN BIRSTE 

Ideāli piemērots visiem gāzes režģiem.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6202*
6

IGRILL MINI - IETVER 1 ZONDI

Ja esat iesaistījies aksesuāros, iGrill ir obligāts! IGrill mini kabatas izmēra 
termometrs ir savienots ar bezmaksas Weber iGrill lietotni, un tā darbības 
rādiuss ir 45 m, lai grilēšanas laikā varētu brīvi pārvietoties.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7220*
5

IGRILL 2 - IETVER 2 ZONDES

Grilējiet ar pārliecību un precizitāti, izmantojot iGrill 2 ar aplikāciju savienots 
termometrs. iGrill 2 uzrauga ēdienu no gatavošanas sākuma līdz beigām un 
paziņo, kad tas ir jānoņem no grila.  

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7221*
5

JAUNUMS

AKSESUĀRI
IGRILL TERMOMETRI

JAUNUMS



AKSESUĀRI

IGRILL 3

Šis universālais termometrs, kas izveidots priekš Genesis II. Izveidojiet 
savienojumu ar bezmaksas Weber iGrill lietotni, izmantojot savienojumu ar 
Bluetooth, un iestatījumos var izveidot savu programmu. Ir divi zondes, bet 
kopējā ietilpība ir četras zondes. Papildus funkcijas priekš Genesis II LX.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7205*
5

WEBER CONNECT GUDRĀ GRILĒŠANAS HUB 

Ar Gudro Grilēšanas Hub ieslēdz jebkuru grilu pievienotajā grilā. Nosūta 
paziņojumus tieši uz jūsu viedtālruni par laiku un temperatūru, ēdiena 
gatavība un brīdinājumus, kad ēdiens ir gatavs apvēršanai un ēšanai.  

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

3202*
4

IGRILL KRONŠTEINS 

Glabājiet savu iGrill jebkurā vietā! Viegli piestipriniet iGrill kronšteinu pie 
Weber kokogles grila roktura un droši ielieciet savu iGrill (to pārdod 
atsevišķi). 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7240*
4

IGRILL PRO GAĻAS ZONDE - DER VISIEM IGRILL MODEĻIEM 

iGrill Pro gaļas zonde ir īpaši izstrādāta precīzās temperatūras izsekošanai 
ar iGrill 2 un iGrill mini. Šī lieljaudas gaļas zonde, mēra no -30 °C līdz 327 °C 
ar garumu 1,2 m un ir paredzēts grilēšanai, cepšanai un kūpināšanai.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7211*
5

IGRILL PRO AMBIET ZONDE - DER VISIEM IGRILL MODEĻIEM 

Nerūsējošā tērauda zonde ir piestiprināta pie ēdiena gatavošanas režģa, lai 
nodrošinātu precīzu apkārtējās vides temperatūras izsekošanu. Izmantojot 
Pro Ambient zondi, uzraugiet grila temperatūru tieši no viedtālruņa ērtības.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7212*
5

BURGERA PRESE

Tas ir paredzēts, lai viegli pagatavotu plakanus, vienādus burgerus. Neilona 
rokturis ar faktūru un neslīdošs, viegli atdalās, lai to varētu viegli notīrīt. 
Piemērots 115 g vai 225 g burgeriem.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6483*
6

MĀJPUTNU CEPĒJS - PIEMĒROTS TIKAI 57 CM KOKOGĻU, Q3200 
UN LIELĀKIEM GĀZES MODEĻIEM 

Ideāli piemērots, lai gatavotu “Beer Can Chicken”, tam ir bundžas turētājs, 
kas atbalsta dažādus platumus.  

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6482*
6

JAUNUMS

AKSESUĀRI
VIRTUVES TRAUKI

JAUNUMS

JAUNUMS



AKSESUĀRI

DELUXE MĀJPUTNU CEPĒJS - DER 57 CM KOKOGĻU GRILIEM UN 
Q 3000 SĒRIJAS GRILIEM 

Daudzpusīgs komplekts, to var izmantot, lai ideālai ceptu vistu. 
Keramiski pārklāts komponents ir viegli tīrāmi.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6731
2

IESMU KOMPLEKTS - 8 GAB 

Nevajag vairs mocīties, lai sagrieztu gaļu! Dubultie izciļņi nepieļauj gaļas 
griešanos pat ēdiena gatavošanas laikā.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

8402*
12

IESMU KOMPLEKTS - BAMBUSS, 25 GAB 

Bambusa iesmi, garums: 24,7 cm 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6608*
12

PREMIUM GRILA STATĪVS - DER 57CM KOKOGĻU GRILIEM, 
Q 3000 SĒRIJAS GRILIEM

2-in 1 ribiņu un cepeša turētājs, ka vienā pusē var cept lielus gaļas gabalus, 
vai arī apgriezt to otrādi un izmantot kā ribiņu turētēju!

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6469*
4

ZIVJU GROZS - NERŪSĒJOŠS TĒRAUDS, LIELS 

Der gāzes griliem no Q 3000 un 57 cm kokogles griliem. Zivju grozs lieliski 
noder veselas zivs vai filejas cepšanai. Zivis nesadalās un nepielīp pie grila.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6471*
4

DELUXE GRILĒŠANAS GROZS - NERŪSĒJOŠS TĒRAUDS, 
KVADRĀTVEIDA

Visvienkāršākais veids, kā uz grila gatavot dārzeņus vai ceptu gaļu.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6434*
4

DELUXE GRILĒŠANAS PANNA - NERŪSĒJOŠS TĒRAUDS, 
TAISNSTŪRIS

Visvienkāršākais veids, kā uz grila gatavot dārzeņus vai ceptu gaļu.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6435*
6

GRILĒŠANAS PANNA - NERŪSĒJOŠS TĒRAUDS, LIELS  

Ideāli piemērots, lai grilētu dārzeņus un citus ēdienus uz jūsu grila. 
Izgriezumi ļauj ēdienam iegūt to burvīgo, dūmakaino garšu, kas visiem 
asociējas ar grilēšanu. Izturīgā forma un rokturi ļauj viegli pārvietot no grila 
uz sānu. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6678*
4

JAUNUMS



AKSESUĀRI

GRILĒŠANAS PANNA - NERŪSĒJOŠS TĒRAUDS, MAZS   

Ideāli piemērots, lai grilētu dārzeņus un citus ēdienus uz jūsu grila. 
Izgriezumi ļauj ēdienam iegūt to burvīgo, dūmakaino garšu, kas visiem 
asociējas ar grilēšanu. Izturīgā forma un rokturi ļauj viegli pārvietot no grila 
uz sānu. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6677*
4

PICAS GRIEZĒJS - 10 CM NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA ASMENS

Picas griezējs viegli sagriež jebkuru picu, un mīkstais gumijas pārklājums 
rokturī nodrošina papildu satvērienu.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6690*
6

PICAS AKMENS - APAĻŠ, 36,5 CM 

Izmantojiet apaļo Weber picas akmens, lai viegli ceptu picas, maizi un 
kūkas uz grila. Der 57 cm kokogļu griliem un gāzes griliem no Weber Q 
300/3000 sērijas. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17058*
4

PICAS AKMENS -  TAISNSTŪRVEIDA, 30 X 44 CM 

Izmantojiet Weber picas akmens, lai viegli ceptu picas, maizi un kūkas uz 
grila. Der 57 cm kokogļu griliem un gāzes griliem no Weber Q 300/3000 
sērijas.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17843
4

PICAS LĀPSTIŅA - NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA PIEKARIŅŠ, 
ROKTURIS ROTĒ KOMPAKTAI UZGLABĀŠANAI

Nav vajadzības ar mazu lāpstiņu vai knaiblēm celt karstas picas, vienkārši 
pabīdiet picas lāpstiņu zem picas, paceliet un aiznesiet līdz galdam. 
Mīkstais gumijas rokturis nodrošina papildu satvērienu.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6691*
4

PREMIUM GRILĒŠANAS AKMENS - 26 CM, KERAMISKĀ VIRSMA

Ideāli piemērots picai, maizei un desertiem. Komplektācijā iekļauta 
alumīnija paplāte.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

8831
4

PANNA - MAZS

Tiešai novietošana uz grila. Īpaši plakana, lai optimāli izmantotu ēdiena 
gatavošanas virsmu. Speciālie rokturi nodrošina labu satvērienu priekš 
kokogļu griliem no 47 cm un visiem gāzes griliem no Weber Q 100/1000 
sērijas. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6465*
3

PANNA - LIELS  

Tiešai novietošana uz grila. Īpaši plakana, lai optimāli izmantotu ēdiena 
gatavošanas virsmu. Speciālie rokturi nodrošina labu satvērienu priekš 
kokogļu griliem no 47 cm un visiem gāzes griliem no Weber Q 100/1000 
sērijas.  

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17509*
3

JAUNUMS

JAUNUMS

JAUNUMS



AKSESUĀRI
GOURMET GRILA SISTĒMA 

AKSESUĀRI

PANNA

Mosties un gatavo brokastis vēsajā rīta. Apcep pankūkas saullēktā vai 
krabju kūciņas vakariņās.Piepildi dārzu ar saldo aromātu vai jūras velšu 
mielastu grilēšanu.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6609
1

OTIŅA - SILIKONA SARAS 

No silikona izgatavota karstumizturīga otiņa, kas neizkūst uz ēdiena. Šī 
otiņa palīdzēs saglabāt gaļu mitru, novēršot tās izžūšanu gatavošanas 
laikā. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6661*
6

KERAMIKA GRILA PANNA - 47 X 28 CM

Grilē lašus vai citus jūras veltes. Cepiet skaistas cūkgaļas karbonādes, 
steikus. Ar keramikas grila pannu teksturēto virsmu ēdiens kļūst ar skaistu 
grežģa iedegumu un  nodrošina grila aromātu, ko mēs visi mīlam. Ērti var 
noliet taukus. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17886*
4

KERAMIKA PAPLĀTE - 39 X 31 CM

Cepiet pankūkas, gatavojiet gaļu vai cepiet olas priekš brokastīm. Gludā 
virsma nodrošina, ka ēdiens  cepot nelīp klāt pie paplātes. Ērti var noliet 
taukus. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17885*
3

KERAMISKS TRAUKS - 42,1 X 22,6 CM  

Izgatavots no karstumizturīgas keramikas, un gludā virsma novērš ēdiena 
salipšanu. Komplektācijā ietilpst ērts vāciņš, kas ļauj sildīt un nodrošina 
optimālu cepšanu.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17888*
2

KERAMISKS TRAUKS - 30 CM 

Pasniedz visu, sākot ar ābolu pīrāgiem un beidzot ar speķa pīrādziņiemgrila, 
izmantojot keramisko trauku,  kas paredzēts augstai temperatūrai. Gludā 
virsma novērš ēdiena salipšanu, trauka rokturi atvieglo nēšanu pat tad, ja ir 
uzvilkti lielie grila cimdi.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17887*
4

GREŽĢIS - GBS  

Pagatavotu gardus steikus, karbonādes vai kotletes. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

8834
1
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AKSESUĀRI
APKALPOŠANA

AKSESUĀRI

GRREŽĢIS - GBS 

Perfekti piemērots pankūkām un dārzeņiem.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7421
1

PICAS AKMENS - GBS 

Iegūsti autentisku un kraukšķīgu itāļu stila picu, kas pagatavota līdz pilnībai.  
Picas akmens sasniedz augstu temperatūru, tāpēc picas bāzes ātri 
pagatavojas un paliek kraukšķīgs.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

8836
1

MĀJPUTNU CEPĒJS - GBS 

Mājputnu cepējs palīdz ar mitrumu un garšu. Pamatnes daļā ir vieta, kur 
grauzdēt dārzeņus un izgrieztie caurumi ļauj karstumam iekļūt un taukiem 
izbēgt. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

8838
1

WOK UN TVAIKA KATLS  - GBS 

Ar Weber Gourmetgrila sistēmas praktisko wok var iegūt labāko no divām 
pasaulēm: vieglu trauku ceptiem ēdieniem un tvaika katlu zivīm un gardiem 
dārzeņiem.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

8856
1

DUTCH KASTROLIS - GBS 

Pēc formas var pagatavot garšīgus ēdienus, piemēram, sautējumus, čilli un 
pat zupas. Karstums tiek izkliedēts uz visām pusēm, gatavojot ēdienu
ilgi, lai iegūtu garšīgus rezultātus.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

8842
1

REŽĢA PACĒLĀJS

Izmantojiet, lai viegli un droši izņemtu GBS režģa centrālo daļu.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

8844
4

VAKARIŅU ŠĶĪVIS - 27,5 CM, KOMPLEKTĀ 2 GB  

Pasniegs vakariņas kā profesionālis – ar stilu un lielisku gaumi. Elegantais 
27,5 centimetrs vakariņu šķīvis ir īpaši izstrādātas, lai saglabātu siltumu, 
kas neļauj ēdienam pārāk ātri atdzist, un izturīgais, cietais porcelāns 
pasargā to no skrāpējumiem.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17880*
1
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AKSESUĀRI
ROTISSERIES

AKSESUĀRI

SALĀTU BĻODA - 14 CM, KOMPLEKTĀ 2 GAB 

Uzklājiet galdu ar eleganto salatu bļodām - pabeidziet ar izskatu un stilu. 
Vai izmantojiet to gardām mērcēm vai uzkodām pirms vakariņām. 
14 centimetru bļoda izgatavota no izturīga, cieta porcelāna, kas to pasargā 
no skrāpējumiem. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17882*
1

DESERU ŠĶĪVIS - 20,5 CM, KOMPLEKTĀ 2 GAB 

Cienājiet viesus ar grilētu desertu, pārliecinoties, vai pasniegšana atbilst 
garšai! Lai saglabātu siltumu, stilīgais deserta šķīvis uzturēs ēdienu siltu 
ilgāku laiku, un izturīgais porcelāns padara to ideāli piemērotu lietošanai 
ārpus telpām.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17881*
1

PICAS ŠĶĪVIS - 30,5 CM, KOMPLEKTĀ 2 GAB 

Iegūsti garšu no Itālijas, kraukšķīgām, plānām picām – tieši no grila! Dariet 
to kā profesionālis! Picas šķīvis kalpos ar stilu par eleganto un šķīvis ir 
izgatavots no izturīga porcelāna, kas to pasargā no skrāpējumiem. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17883*
1

PAPLĀTE - 40 X 22 CM   

Uzklājiet galdu ar satriecošo paplāti no Weber. Izgatavots no cieta, izturīga 
porcelāna, kas paredzēts siltuma saglabāšanai – 40 x 22 cm platā plaplāte 
ir ideāla izvēle, ja servētu veselu vistu vai steiku kopā ar dārzeņiem. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17884*
1

DELUXE ŠEFPAVĀRA NAZIS - NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS 

Visiem grilētājiem vajag skaisti asu šefpavāra nazi! Deluxe šefpavāra nazis, 
kas izgatavots no kvalitatīva nerūsējošā tērauda. Nazim ir rievots rokturis 
ergonomiskam tvērienam. 22 centimetru platais nazis ir ideāla izvēle, jo 
nazis kalpos ilgu laiku. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17070*
24

DELUXE STEIKA NAŽA KOMPLEKTS - KOMPLEKTĀ  2 GAB

Ar ergonomisku roktura dizainu.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17077*
6

ROTISSERIES - DER WEBER KOKOGLES GRILIEM 57 CM 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7494
1
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AKSESUĀRI

ROTISSERIE SMALKS LINUMA GROZS - DER Q 200/2000 SĒRIJAS 
GRILIEM 

Var pagatavot gaļu, frī kartupeļus, dārzeņu un pat popkornu, neraizējoties 
par to, ka ēdiens izbirs cauri spraugām. Nav vajadzības pievienot eļļu.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17588
4

Q ROTISSERIE - DER Q 300/3000 SĒRIJAS GRILIEM 

Priekšējais vairogs atrodas uz grilēšanas restēm, lai paceltu grilēšanas 
vāku. Viegli salokāms glabāšanai.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17524
2

ROTISSERIE - SPIRIT 200 UN 300 SĒRIJAS GRILIEM 

Ir nokomplektēts ar divām dakšām, kas var apstrādāt veselu vistu vai lielu 
cepeti. To darbina ar lieljaudas motoru, lai nodrošinātu vienmērīgu 
griešanos un izceptu līdz galam. Jauns universālais kontakts 2018. gadam. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

8519
1

ROTISSERIE - DER GENESIS II 2 UN 3 GRILIEM, GENESIS 300 
SĒRIJAS GRILIEM 

Priekš veselas vistas vai citiem lieliem gaļas gabaliem, lai varētu vienmērīgi 
apcept, atstājot sulīgu rezultātu. Pateicoties divām dakšām ar četru smaiļu 
konstrukciju, kas neļaus gaļa kustēsies. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7654
1

ROTISSERIE - DER GENESIS II 4 UN 6 GRILIEM 

Ar četrām dakšām un lieljaudas motoru šī rotisserie ļauj vienlaikus gatavot 
divus lielus cepešus vai vistas. Grilēšanas laikā gaļu vienmērīgi tiks 
pakļauta karstumam, radot sulīgu rezultātu.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7655
1

PREMIUM GRILA APVALKS - DER GO-ANYWHERE

Šis papildus grila apvaks - elpojamam poliesterim nodrošina labāku 
aizsardzību pret laika apstākļiem. Tiek piegādāts ar plecu siksniņu, lai to 
būtu viegli nēsāt. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7160
2

GRILA APVALKS - DER 47 CM KOKOGLES GRILIEM 

Aizsargājiet savu grilu ar izturīgu, vaļīgu poliestera apvalku. Siksna 
nodrošina, lai apvalks paliktu savā vietā. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7175
5
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AKSESUĀRI

GRILA APVALKS - DER 57 CM KOKOGLES GRILIEM 

Aizsargājiet savu grilu ar izturīgu, vaļīgu poliestera apvalku. Siksna 
nodrošina, lai apvalks paliktu savā vietā.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7176
5

PREMIUM GRILA APVALKS - DER 57 CM KOKOGLES GRILIEM 

Šis papildus grila apvaks - elpojamam poliesterim nodrošina labāku 
aizsardzību pret laika apstākļiem. Tiek piegādāts ar plecu siksniņu, lai to 
būtu viegli nēsāt. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7143
4

GRILA APVALKS 57 CM MASTER TOUCH PREMIUM VERSIONS - 
DER GRIELIM UN IGRILL

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7186
4

PREMIUM GRILA APVALKS - DER PERFORMER

Šis premium grila apvaks - elpojamam poliesterim nodrošina labāku 
aizsardzību pret laika apstākļiem. Tiek piegādāts ar plecu siksniņu, lai to 
būtu viegli nēsāt.  

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7145
3

PREMIUM GRILA APVALKS - DER PERFORMER PREMIUM UN 
DELUXE 

Šis premium grila apvaks - elpojamam poliesterim nodrošina labāku 
aizsardzību pret laika apstākļiem. Tiek piegādāts ar plecu siksniņu, lai to 
būtu viegli nēsāt.  

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7146
3

PREMIUM GRILA APVALKS - DER Q 100/1000 SĒRIJAS GRILIEM 

Šis premium grila apvaks - elpojamam poliesterim nodrošina labāku 
aizsardzību pret laika apstākļiem. Tiek piegādāts ar plecu siksniņu, lai to 
būtu viegli nēsāt.  

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7117
4

PREMIUM GRILA APVALKS - DER Q 200/2000 SĒRIJAS GRILIEM 

Šis premium grila apvaks - elpojamam poliesterim nodrošina labāku 
aizsardzību pret laika apstākļiem. Tiek piegādāts ar plecu siksniņu, lai to 
būtu viegli nēsāt.  

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7118
4

PREMIUM GRILA APVALKS - DER Q 100/1000 UN 200/2000 
SĒRIJAS GRILIEM 

Šis premium grila apvaks - elpojamam poliesterim nodrošina labāku 
aizsardzību pret laika apstākļiem. Tiek piegādāts ar plecu siksniņu, lai to 
būtu viegli nēsāt.    

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7120
4
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AKSESUĀRI

PREMIUM GRILA APVALKS - DER Q 300/3000 SĒRIJAS GRILIEM 

Šis papildus grila apvaks - elpojamam poliesterim nodrošina labāku 
aizsardzību pret laika apstākļiem.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7184
4

GRILA APVALKS PREMIUM  SPIRITII 200 - DER SPIRIT II 200 UN 
SPIRIT E-210 (EKSL. E0-210)

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7182
3

GRILA APVALKS PREMIUM  SPIRITII 300 - DER SPIRIT II 300 UN 
SPIRIT E0-210/220 UN VISĀM 300 SĒRIJAS GRILIEM 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7183
3

GRILA APVALKS - DER GENESIS II 200 SĒRIJAS GRILIEM 

Šis premium grila apvaks - elpojamam poliesterim nodrošina labāku 
aizsardzību pret laika apstākļiem. Tiek piegādāts ar plecu siksniņu, lai to 
būtu viegli nēsāt.  

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7178
5

GRILA APVALKS - DER GENESIS II 300 SĒRIJAS GRILIEM, 
GENESIS 300 SĒRIJAS GRILIEM 

Šis grila apvaks - elpojamam poliesterim nodrošina labāku aizsardzību pret 
laika apstākļiem. Tiek piegādāts ar plecu siksniņu, lai to būtu viegli nēsāt.   

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7179
5

PREMIUM GRILA APVALKS - DER GENESIS II 3 SĒRIJAS GRILIEM, 
GENESIS 300 SĒRIJAS GRILIEM

Šis premium grila apvaks - elpojamam poliesterim nodrošina labāku 
aizsardzību pret laika apstākļiem. Tiek piegādāts ar plecu siksniņu, lai to 
būtu viegli nēsāt.  

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7134
3

PREMIUM GRILA APVALKS - DER GENESIS II 4 SĒRIJAS GRILIEM 

Šis premium grila apvaks - elpojamam poliesterim nodrošina labāku 
aizsardzību pret laika apstākļiem. Tiek piegādāts ar plecu siksniņu, lai to 
būtu viegli nēsāt.  

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7135
2

PREMIUM GRILA APVALKS - DER GENESIS II 6 SĒRIJAS GRILIEM  

Šis premium grila apvaks - elpojamam poliesterim nodrošina labāku 
aizsardzību pret laika apstākļiem. Tiek piegādāts ar plecu siksniņu, lai to 
būtu viegli nēsāt.    

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7136
2
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AKSESUĀRI

PREMIUM GRILA APVALKS - DER SUMMIT 400 SĒRIJAS 
GRILIEM  

Šis premium grila apvaks - elpojamam poliesterim nodrošina labāku 
aizsardzību pret laika apstākļiem. Tiek piegādāts ar plecu siksniņu, lai to 
būtu viegli nēsāt.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7103
2

PREMIUM GRILA APVALKS - DER SUMMIT 600 SĒRIJAS 
GRILIEM  

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7104
2

CHAR-GROZS - DER 57 CM KOKOGLES GRILIEM, 2 GAB

Ar šiem funkcionālajiem groziem padarīt cepšanu vieglāku. Uzturēs ogles 
pareizā grila daļā, atvieglojot temperatūras kontroli un uzstādot karstās un 
aukstās zonas. 

Šis premium grila apvaks - elpojamam poliesterim nodrošina labāku 
aizsardzību pret laika apstākļiem. Tiek piegādāts ar plecu siksniņu, lai to 
būtu viegli nēsāt.  

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7403*
4

ĀTRAIS OGĻU STARTERIS  

Vienkāršākais veids, kā iegūt nevainojami apgaismotu ogli. Ideāli piemērots 
47 cm un 57 cm kokogļu griliem. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7416*
4

OGĻU STARTERA KOMPLEKTS  

Galējais komplekts lieliskai grilēšanai. Satur uguns kubus, 2 kg brikešu un 
ātrās uguns skursteņa starteri. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17631*
24

DABISKIE UGUNS KUBI

Lai aizsargātu vidi, šie kubu ļauj ātri izveidot uguni kokogļu briketes bez 
smakas vai dūmiem. Weber šķiltavas bez smaržas un netoksiskas ir ērts 
veids, kā aizdedzināt ogles. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17612*
15

UGUNS KUBI - BALTI 

Bez smaržas, netoksiska un viegli lietojama. Savienojiet tos pārī ar ātrās 
uguns skursteņa starteri, lai ātri un efektīvi apgaismotu savu grilu. Jauns 
iepakojums, kas satur 22 gab.   

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17945*
20
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WEBER LUMPWOOD KOKOGLES - 10 KG

Sagatavojiet savus steikus un ļaujiet, lai koka smarža apņem dārzu, kamēr 
jūsu grils sakarst. No dižskābarža, skābarža, bērza, ozola un ābeļu koksnes 
darināts, Weber LUMPWOOD ātri iedegas un piešķir grila ēdienam 
savdabīgu, garšīgu garšu.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17826*
24

AKSESUĀRI

WEBER LUMPWOOD KOKOGLES - 3 KG   

Sagatavojiet savus steikus un ļaujiet, lai koka smarža apņem dārzu, kamēr 
jūsu grils sakarst. No dižskābarža, skābarža, bērza, ozola un ābeļu koksnes 
darināts, Weber LUMPWOOD ātri iedegas un piešķir grila ēdienam 
savdabīgu, garšīgu garšu.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17824*
90

WEBER LUMPWOOD KOKOGLES - 5 KG 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17825*
54

BRIKETES - 4 KG 

Līdz šim efektīvākā kurināmais. Weber briketes sniedz degumu tieši 20 
minūtes. Brikešu lielais izmērs nozīmē, lai sasniegtu lielu rezultātu, vajag 
mazāk brikates. Jauns iepakojums 2017. gadam.
 

Sagatavojiet savus steikus un ļaujiet, lai koka smarža apņem dārzu, kamēr 
jūsu grils sakarst. No dižskābarža, skābarža, bērza, ozola un ābeļu koksnes 
darināts, Weber LUMPWOOD ātri iedegas un piešķir grila ēdienam 
savdabīgu, garšīgu garšu.
 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17590*
130

BRIKETES - 8 KG 

Līdz šim efektīvākā kurināmais. Weber briketes sniedz degumu tieši 20 
minūtes. Brikešu lielais izmērs nozīmē, lai sasniegtu lielu rezultātu, vajag 
mazāk brikates. Jauns iepakojums 2017. gadam.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17591*
66

GRILA REŽĢIS - DER 47 CM KOKOGĻU GRILIEM

Ar eņģēm, viegli uzpildīt kokogles.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

8414
5

GRILA REŽĢIS - DER 57 CM KOKOGĻU GRILIEM

Ar eņģēm, viegli uzpildīt kokogles.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

8424
5

GRILA REŽĢIS - DER GBS 57 CM KOKOGĻU GRILIEM

Režģis 30 cm noņemamu daļu, ko var samainīt ar jebkuru no GBS 
piederumiem.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

8835
5
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AKSESUĀRI
PULSE GRILI 

AKSESUĀRI
Q GRILI  

JAUNUMS

PULSE RATIŅI - DER PULSE 1000/2000 

Lai grils būtu viegli pārvietojams un nodrošinātu optimālu darba augstumu. 
Sānu galds piešķir vietu šķīvjiem vai garšvielām, jūs varat novietot grila 
aprīkojumu uz apakšējām restēm, un ar āķiem būs pieejami ērti un 
pieejamā vietā. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6539
1

AKSESUĀRI

ROTISSERIE PRIEKŠ PULSE 1000 UN 2000 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7660
1

WEBER PREMIUM APVALKS - PULSE 1000 

Palīdz pasargāt no lietus, sniega un dedzinošās saulse. Izturīgais Pulse 
apvalks ir viegli uzvelkams uz grila. Tā stiprinājumu siksnas neļauj vējam 
aizpūst prom, un tās ūdensizturīgais materiāls palīdz uzturēt tīru, gludu 
virsmu.

Pārvērtiet savu grilu par dārza rotisserie. Kraukšķīgs cepetis, vesels cālis 
vai mīkstas ribiņas. Rotisserie mīksti griež ēdienu virs cepšanas restēm.
 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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WEBER PREMIUM APVALKS - PULSE 2000 

Palīdz pasargāt no lietus, sniega un dedzinošās saulse. Izturīgais Pulse 
apvalks ir viegli uzvelkams uz grila. Tā stiprinājumu siksnas neļauj vējam 
aizpūst prom, un tās ūdensizturīgais materiāls palīdz uzturēt tīru, gludu 
virsmu.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7140
4

PREMIUM APVALKS - PULSE AR RATIŅIEM

Palīdz pasargāt no lietus, sniega un dedzinošās saulse. Izturīgais Pulse 
apvalks ir viegli uzvelkams uz grila. Tā stiprinājumu siksnas neļauj vējam 
aizpūst prom, un tās ūdensizturīgais materiāls palīdz uzturēt tīru, gludu 
virsmu.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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CEPŠANAS AIZSARGS - MAZS, 4 GAB, DER #6563

Ideāli piemērots cepšanai, vienkārši novietojiet vairogu zem Cepšanas 
Restes (nopērkams atsevišķi), kur speciāli izgriezumi ļauj eļļai pilēt pannā 
prom no degļiem.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6561*
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JAUNUMS JAUNUMS



CEPŠANAS RESTES - LIELS, DER Q 200/2000 SĒRIJĀS GRILIEM, 
DER #6562

Lietojot kopā ar Cepšanas aizsargu (pārdod atsevišķi), Cepšanas Restes 
paceļ ēdienu no grila restes un ļauj cirkulēt gaisam, lai nodrošinātu vienādu 
apcepšanu. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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AKSESUĀRI

CEPŠANAS AIZSARGS - LIELS, 4 GAB, DER #6564

Ideāli piemērots cepšanai, vienkārši novietojiet vairogu zem Cepšanas 
Restes (nopērkams atsevišķi), kur speciāli izgriezumi ļauj eļļai pilēt pannā 
prom no degļiem.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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CEPŠANAS RESTES - MAZS, DER Q 100/1000 SĒRIJĀS GRILIEM, 
DER #6561

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6563
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PANNA - ČUGUNA, Q 1000 SĒRIJAS GRILIEM

Ideāli piemērots ēdiena gatavošanai, kas citādi izkristu caur režģi - der 
Q 100/1000 sērijas griliem. 
 

Lietojot kopā ar Cepšanas aizsargu (pārdod atsevišķi), Cepšanas Restes 
paceļ ēdienu no grila restes un ļauj cirkulēt gaisam, lai nodrošinātu vienādu 
apcepšanu. 
 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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PANNA - ČUGUNA, Q 2000 SĒRIJAS GRILIEM

Ideāli piemērots ēdiena gatavošanai, kas citādi izkristu caur režģi - der  
Q 200/2000 sērijas griliem. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6559
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PANNA - ČUGUNA, Q 300/3000 SĒRIJAS GRILIEM

Ideāli piemērots ēdiena gatavošanai, kas citādi izkristu caur režģi - der  
Q 300/3000 sērijas griliem. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6506
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RATIŅI - DER Q 1000 UN 2000 SĒRIJAS GRILIEM 

Šis sakļaujamie ratiņi ļauj atbalstīt Q, kas ir vajadzīgajā augstumā ēdiena 
gatavošanai. Ratiņi  salokās, lai to viegli glabātu, vai lai ietilptu automašīnas 
bagāžniekā.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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STATĪVS - DER Q 1000 UN 2000 SĒRIJĀS GRILIEM 

Tas nodrošina, ka Q  griliem vajadzīgo augstumu, lai pagatavotu ēdienu.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

6523
1



AKSESUĀRI
GĀZES GRILI  

CEPŠANAS RESTES - WEBER Q CEPŠANAS RESTES Q 1000/100 
SĒRIJAS GRILIEM 

Porcelāna emaljētais čuguns, der Q 100/1000 sērijas griliem. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7644
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AKSESUĀRI

SILDĪŠANAS RESTES - DER Q 2000 SĒRIJĀS GRILIEM 

Neļaujiet savam ēdienam atdzist! Turiet to siltu, kamēr tas gaida uz sildošās 
restes. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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SILDĪŠANAS RESTES - DER Q 3000 SĒRIJĀS GRILIEM 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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CEPŠANAS RESTES - WEBER Q CEPŠANAS RESTES Q 2000/200 
SĒRIJAS GRILIEM

Porcelāna emaljētais čuguns, der Q 200/2000 sērijas griliem. 
 

Neļaujiet savam ēdienam atdzist Turiet to siltu, kamēr tas gaida uz sildošās 
restes. 
 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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CEPŠANAS RESTES - WEBER Q CEPŠANAS RESTES Q 3000/300 
SĒRIJAS GRILIEM

Porcelāna emaljētais čuguns, der Q 300/3000 sērijas griliem. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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IESMU KOMPLEKTS - 4 GAB, NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS, 
DER ETCS UN GENESIS II LX

4 iesmu komplekts vertikālajai sistēmai (#7615), nerūsējošais tērauds.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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ROKAS GAISMA GĀZES GRILIEM

Labi apskatīt ēdienu uz grila pat tad, kad ir tumšs. Jauniniet Weber gāzes 
grilu ar ērtu roktura apgaismojumu. Novietojiet to uz roktura, un slīpuma 
sensora aktivizācija ļaus to ieslēgt un izslēgt automātiski, atverot un 
aizverot vāku.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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PANNA - DER SPIRIT 300 SĒRIJAS GRILIEM

Pabeidziet savas grilētās brokastis, pusdienas vai vakariņas ar jebko, sākot 
no speķa vai ceptām olām un beidzot ar kraukšķīgiem dārzeņiem. Uzlieciet 
porcelāna emaljēto čugunu pannu uz grila un gatavojiet visu, kas citādi var 
izslīdēs caur grila režģiem.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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AKSESUĀRI

PANNA - ČUGUNA, DER GENESIS II 4 UN 6 SĒRIJAS GRILIEM

No rīvmaizēm un garnelēm līdz bekonam un olām šis universālais čuguna 
panna to visu iemieso. Ar slīpo gatavošanas virsmu ir viegli notecināt 
taukus, un pusspīdīgais materiāls padara to viegli tīrāmu.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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PANNA - ČUGUNA, DER SUMMIT 400 UN 600 SĒRIJAS 
GRILIEM

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

7404
1

VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS GĀZES TVERTNE

Weber gāzes tvertnē ir 445 g, kas paredzēts lietošanai ar Q 100/1000 
sērijas griliem, Go-Anywhere un Performer Deluxe Gourmet griliem. 

 

Šis divdaļīgais, parocīgais čuguna panna ļauj uz grila cept pankūkas, olas 
un šķiņķi. 
 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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ADAPTERA KOMPLEKTS - DER WEBER Q 100/1000 SERIJAS 
GRILIEM, GO-ANYWHERE GĀZE UN PERFORMER DELUXE

3in1 adaptera šļūtene ļauj izvēlētām grilam, izmantot lielus gāzes balonus. 
Adapteris tikai Latvijas, Lietuvas, Igaunijas tirgum. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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AKSESUĀRI
KURINĀMAIS  

RIETUMU SARKANO CIEDRU KOKA DĒĻI – LIELS

Maiga zivs fileja uz ciedra dēļa ir ļoti svarīga. Ciedra pieskāriena 
pievienošana rada brīnišķīgu, dūmakainu garšu, un dēlis neļauj jūsu 
smalkajai filejai pielipt pie cepšanas režģa.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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AKSESUĀRI

CEPŠANAS REŽĢIS - GOURMET GRILA SISTĒMA, ČUGUNS, DER 
SPIRIT 300 SĒRIJAS GRILIEM

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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UNIVERSĀLĀ KŪPINĀTAVAS KĀRBA - DER VISIEM GRILIEM

Pievieno gardu dūmakainu aromātu jebkurai grilētai maltītei. Uzstādiet 
nerūsējošā tērauda kārbu uz grila, pievienojiet koksni, lai dotu ēdienam, 
vēžveidīgajiem, riekstiem un sieriem dūmakainu aromātu.
 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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HICKORY KOKA SKAIDAS - 0,7 KG

Sniedz asu, smagu, bekonam līdzīgu dūmakainu aromātu un nāk 
pāršujamajā maisiņā. Lieliski noder liellopu gaļas un cūkgaļas kūpināšanai.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17624*
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WHISKY KOKA SKAIDAS - 0,7 KG

Rada spēcīgus, smagus dūmus un nākpāršujamajā maisā. Lieliski noder 
jēra un liellopu gaļas kūpināšanai. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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APPLE MALKAS ŠĶELDA - 0,7 KG

Piešķir saldu, blīvu un augļu garšu un nāk pārblīvētā maisiņā. Lieliski der 
zivju un dārzeņu kūpināšanai.

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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HICKORY KOKA GABALI - 0,7 KG

Piešķir spēcīgu aromātu, kas īpaši piemērots liellopu gaļas un cūkgaļas 
kūpināšanai. 

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:
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JŪRAS VELŠU KOKSNES SKAIDU MAISĪJUMS - 0,7 KG

Kūpināt zivis un jūras veltes uz grila ir viegli. Šis rūpīgi izraudzīto lapu un 
augļu koka skaidu sajaukums lieliski der lašus, makreles, garneles u.c. 
Pievieno augļu, vieglu dūmakainu aromātu.
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Pasūtījuma daudzums:
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AKSESUĀRI

LIELLOPU GAĻAS  KOKSNES SKAIDU MAISĪJUMS - 0,7 KG

Ar šo maisījumu, kas paredzēts liellopu gaļas kūpināšanai, jūs iegūstat 
īpašu riekstu koksnes, lapu un augļu koka skaidu maisījumu, kas rūpīgi 
kombinēts, lai palielinātu liellopu gaļas garšu; cīpslu, hamburgeru utt. 
Pievieno pikantu, spēcīgu dūmakainu aromātu.
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CŪKGAĻAS KOKSNES SKAIDU MAISĪJUMS - 0,7 KG

Artikula numurs: 
Pasūtījuma daudzums:

17664*
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MĀJPUTNU KOKSNES ŠĶELDAS MAISĪJUMS

Ideāls plašās lapas, augļu koka koksnes skaidu un karameles aromāts, kas 
rada perfektu saldu, vieglu dūmakainu garšu visiem mājputnu gaļai. Ideāli 
piemērots vistas krūtiņām, tītaram un pīlei utt.
 

Īpašs lapu un augļu koka skaidu maisījums, kas nodrošina nevainojamu 
saldu, vidēju dūmakainu garšu visiem cūkgaļas ēdieniem. 
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Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažu Weber produkta modeļu garantijas var pagarināt vai pat samazināt. Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka garantija attiecas tikai uz 
produkta sākotnējo pircēju un uz personu, kurai sākotnējais pircējs ir atdāvinājis produktu, un ka garantijas periods sākas iegādes dienā. 
Visu informāciju par mūsu sniegto garantiju skatiet attiecīgajam produktam pievienotajā garantijas nosacījumos.




