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ZAWSZE DOSKONAŁE GRILLOWANIE 

Broil King to kanadyjski producent wysokiej 

jakości grilli gazowych i akcesoriów do grilla, które 

spełniają potrzeby nawet najbardziej wymagających 

entuzjastów grillowania. Ponad dwudziestoletnie 

doświadczenie w tworzeniu niezawodnych grilli oraz 

szerzeniu kultury grillowania sprawia, że produkty 

Broil King już od kilku pokoleń cieszą się nienaganną 

opinią wśród użytkowników.

Zamiłowanie do jakości 

Co decyduje o unikalności grilli gazowych Broil 

King? Zaawansowane technicznie konstrukcje, 

palniki  Dual-Tube i rewolucyjna technologia 

rozprowadzania ciepła. A do tego precyzyjna 

kontrola temperatury dzięki zaworom Linear-Flow, 

żeliwne ruszty i wyjątkowo głębokie piekarniki. 

Królewska jakość sprawia, że grille gazowe 

Broil King cechują się wytrzymałością, precyzją 

grillowania i wydajnością, która zadowala zarówno 

restauratorów, jak i fanów rodzinnego grillowania. 

Uznanie Mistrza 

Jakość kanadyjskich grilli potwierdza także 

Ambasador Marki - Charles Daigneault. Pasjonat 

grillowania, o kanadyjskich korzeniach, siłę grilli 

gazowych wykorzystuje podczas swoich kulinarnych 

podbojów. Znany z zamiłowania do dobrego 

jedzenia wybiera produkty najwyższej jakości. Jego 

sekret tkwi jednak w sposobie ich przyrządzania. 

Charles zdradza, iż odpowiednio dobrana 

temperatura grillowania to nieodłączny element 

sukcesu – na talerzu. 

Akcesoria…

Bogatą ofertę grilli gazowych uzupełniają praktyczne 

akcesoria, które sprawiają, że grillowanie staje 

się naprawdę wyjątkowe. Akcesoria Broil King 

wspomagają szybkość, wygodę i wydajność 

grillowania. Począwszy od łopatki i szczypiec, 

a skończywszy na stojaku do grillowania żeberek, 

czy też wytłaczanej patelni, akcesoria do grillowania 

otwierają szereg możliwości w przyrządzaniu 

unikalnych potraw. „Zabawa”  akcesoriami zawsze ma 

smaczne zakończenie.

http://www.baza.budujemydom.pl
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W świecie grilli gazowych

Grille gazowe zjednują sobie coraz większe rzesze 

fanów. Zwolennicy wygodnego, bezpiecznego 

i ekologicznego grillowania jednym tchem 

wymieniają zalety swoich grilli. A jest ich sporo – 

szybkie i bezpieczne uruchamianie, bez szkodliwych 

rozpałek, precyzyjny dobór temperatury grillowania, 

która stanowi podstawę sukcesu na talerzu, 

możliwość natychmiastowego wyłączenia grilla – 

bez obawy o wzniecenie pożaru żarzącym się jeszcze 

kilka godzin węglem. Dodatkowo grille gazowe 

umożliwiają korzystanie z różnych metod grillowania 

– dzięki różnorodnym palnikom i akcesoriom. 

Cechują się także niskimi kosztami użytkowania. 

Szeroki wybór grilli gazowych zapewnia 

dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb 

i preferencji. Oto przedsmak tego, co Firma Broil 

King przygotowała dla swoich Klientów.

Baron 340

Grill gazowy Baron 340 oferuje moc i wydajność, 

aby spełnić oczekiwania nawet najbardziej 

wymagających grillowiczów. 

Sercem grilla Baron jest wyjątkowy system 

grillowania: wytrzymałe żeliwne ruszty, aromatyzer 

Flav-R-Wave™ ze stali nierdzewnej, palniki ™ Dual-

Tube o potężnej mocy oraz praktyczna boczna półka 

z palnikiem. 

Grill jest łatwy w utrzymaniu, idealnie wpasowuje 

się w miejski styl a cechy, które w sobie łączy mogą 

rywalizować z każdym innym grillem. Baron to klasa 

sama w sobie.

Signet 40

Dzięki trzem palnikom Dual-Tube ze stali  

nierdzewnej oraz wkładom Flaw-R-Zone, pełniącym 

również funkcję aromatyzera można grillować 

potrawy na trzech strefach niezależnie. 

Wyjątkowo głęboki aluminiowy piekarnik Therma-

Cast oraz ruszty z najwyższej jakości żeliwa 

zapewniają znakomite warunki do przyrządzania 

potraw. Wbudowany w pokrywę piekarnika 

termometr Deluxe Accu-Temp wskaże zawsze 

dokładną temperaturę wewnątrz grilla, a zawory 

Linear-Flow precyzyjnie regulują temperaturę 

w urządzeniu. Elektroniczny zapalnik Sure-Lite™  

zapewnia uruchomienie grilla za każdym razem, 

niezależnie od warunków pogodowych. 

W przestronnej szafce bez trudu zmieścimy 11 kg 

butlę gazową, a dodatkowe, rozkładane boczne 

półki zapewnią dostatecznie dużo miejsca na 

przygotowanie potraw. Boczne półki posiadają 

specjalną przestrzeń na postawienie przypraw, 

marynat, sosów oraz wieszaki na akcesoria. 

Grill również posiada kuchenkę boczną, na której 

można przyrządzić dania kuchni tradycyjnej.

Więcej informacji o niezawodnych grillach 

gazowych, akcesoriach i kulturze grillowania na 

www.broilking.pl
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