
Poldo
Grill na pellet
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Poldo camping
Grill na pellet ze spalaniem pirolitycznym. Kompaktowe wymiary i ograniczona waga sprawiają, że grill jest łatwy 
do transportowania i do stosowania. Możliwość regulacji temperatury pieczenia.
Produkt jest szczególnie polecany na kempingi i do użytkowani na świeżym powietrzu.
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DO PIECZENIA (cm)

Poldo easy
Grill na pellet do użytku domowego, idealny do grillowania w gronie rodziny i przyjaciół. Poldo easy sprawdzi się także 
przy długotrwałym użytkowaniu, ponieważ wygodne drzwiczki umożliwiają dokładanie opału w trakcie pieczenia. 
Wyjmowana kasetka na popiół oraz podstawa wyposażona w kółka do przemieszczania grilla.
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Poldo easy plus
Grill Poldo easy plus został wyposażony w wygodną dźwignię do gaszenia płomienia tak, aby umożliwić jego 
zatrzymanie tuż po zakończeniu przygotowywania dań. Pozostała charakterystyka grilla jest taka sama jak w 
przypadku modelu easy.

Poldo family
Grill na pellet o solidnym i profesjonalnym wyglądzie, idealny do intensywnego i długotrwałego użytkowania. 
Wygodne drzwiczki pozwalają dołożyć opał także podczas pieczenia, natomiast wygodny zawór odcina spalanie po 
zakończeniu przygotowywania posiłku. Szerokie, opuszczane blaty boczne oraz pokrywa płyty do pieczenia 
sprawiają, że gotowanie jest szybsze i bardziej jednolite. 



Poldo chef
Grill najwyższej klasy, wyposażony w płytę do pieczenia i wyjmowane blaty. Wysoka moc wraz z bardzo dużą 
powierzchnią do pieczenia, sprawiają, że Poldo Chef nadaje się w szczególności do stosowania na zewnątrz w branży 
gastronomicznej (jarmarki, stoiska gastronomiczne, ceremonie). Opcjonalna pokrywa z wewnętrzną przegrodą ze stali 
nierdzewnej pozwala przygotowywać jednocześnie 2 różne dania tak, aby nie stykały się ze sobą i nie mieszały swoich 
smaków i zapachów.
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AKCESORIA:

zestaw sztućców

płyta grzewcza ze steatytu

pokrywa na płytę grzewczą (dostępna tylko 
dla Poldo Chef)

KOLORY:

bordowy

zielony

szary antracyt
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