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Martin Škoda se kolem sporáků začal motat asi v devíti letech. V sedmnácti vydal kuchařku Škoda nevařit – Kuchařka plná hudby, kte-
rá se stala třetím nejlepším debutem na světě. Martin není profi kuchař, ale velký fanda gastronomie, takže vaření je pro něj hlavně o pohodě a zába-
vě, ať vaří kdekoliv a s kýmkoliv. Vaření bere jako zážitek stejně jako koncert oblíbené kapely, parádní film nebo hokejový zápas. Prostě žádná nuda.

Nejlepší jsou momenty, kdy není při vaření vázaný prostorem kuchyně. Je úplně jedno, jestli venku zrovna taje sníh, je 30 nad nulou, padá listí nebo 
mrzne. Vařit se dá totiž všude, zvlášť když to důležité máte pořád při sobě. Takže sejít se s partou kamarádů, hodit něco pořádnýho na gril a dobře 
se pobavit, může kdykoliv chce. Prostě, Škoda negrilovat po celý rok a to s pořádnou výbavou. Škoda negrilovat s CAMPINGAZ®! 

Martinovy recepty v katalogu i na našich webových stránkách www.campingaz.com

4 Series Woody LX 4 Series Classic LS Plus

4 Series str. 8-9

3 Series Woody LX 3 Series Woody LD 3 Series Classic LS Plus

3 Series str. 10-11

2 Series Classic EXS Vario 2 Series Classic LX Vario 2 Series Classic L

2 Series Classic str. 12-13

Bonesco® SCBonesco® QST L Bonesco® QST S Bonesco® LC

Bonesco® s Quick Start Technology® str. 18-19 Bonesco® s Airflow System str. 18-19

Příslušenství str. 21-25Grily str. 3-20 Plyn a kartuše str. 27 Vařiče a lampy str. 28-31

Matrace str. 36 Toalety str. 37 Sevylor® str. 38-39Chladicí program str. 32-35

4 Series RBS® EXS 3 Series RBS® L4 Series RBS® LXS

Grily RBS® str. 6-7

2 Series RBS® LXS 2 Series RBS® LX 2 Series RBS® L

2 Series Compact LX1 Series Compact EX CV

Series Compact str. 14-15

Expert BasicExpert Plus

Lávové grily Expert str. 16-17

2 Series: 2 hořáky a grilovací plocha 2 100 cm2 
3 Series: 3 hořáky a grilovací plocha 2 800 cm2 
4 Series: 4 hořáky a grilovací plocha 3 500 cm2

L - základní vybavení 
LX - vylepšené materiály
EX - nejvyšší výbava

RBS® - technologie Radiant-Burner-System® 
S - obsahuje boční vařič 
CV - kompatibilní s ventilovými kartušemi Campingaz®

Vysvětlivky

Grily řady Series lze snadno rozlišit, abyste pro sebe vybrali ten nejvhodnější. Číslo označuje počet hořáků, kterým gril disponuje. 
Doplňující písemné označení vyjadřuje vybavenost grilu.

Grily Campingaz® disponují vysokou užitnou hodnotou, vyjádřenou počtem osob, které jsou grily schopné obsloužit během jedno-
ho grilování. Tato hodnota je vyjádřena počtem porcí na grilovacím roštu, kde jedna porce odpovídá přiblíženě 200 g steaku. 12-16

po celý rok
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Objevujte více možností grilování  
s příslušenstvím Campingaz® Modular System

Umocněte možnosti svého grilu a staňte se opravdovými grilovacími mistry! Jednoduše vyjměte prostřední oválnou část litinového roštu 
a vyměňte ji za požadované příslušenství z řady Culinary Modular. Proč si neupéct vynikající italskou pizzu na Pizza kameni nebo si nedopřát 
španělskou delikatesu, paellu? Pokud dáváte přednost asijské kuchyni, zajisté si oblíbíte pánev Wok. Možná chcete jen vyměnit standardní 
plechový rošt za kvalitnější litinový, pro přípravu šťavnatého steaku. Je libo grilované kuře? Není problém a to díky pečícímu stojanu na drůbež. 
Pro ty, kterým chybí vůně dřeva je tu Košík na uhlí. Jednoduše zaměníte, nasypete dřevěné uhlí, roztopíte a můžete si užívat zároveň přednosti 
plynového grilu a pokrmů připravených na dřevěném uhlí.

Culinary Modular rošt

Pizza kámen
Paella pánev

Pečící stojan na drůbež

Pánev Wok

Rychlé, snadné a bez nečistot! Čištění 
vašeho grilu ještě nikdy nebylo snazší. 
Již nemusíte trávit čas zdlouhavým 
umýváním vašeho grilu. Díky 
patentovanému systému Campingaz® 
InstaClean® si užijete více času 
s rodinou a přáteli.

InstaClean® systémem jsou vybaveny 
všechny grily 3 a 4 Series.

Systém vám umožňuje vyjmout 
všechny omyvatelné části grilovací vany 
za méně než 60 sekund. Snadno je pak 
naskládáte do myčky.

Ojedinělá technologie 2 nezávisle ovladatelných keramických  
hořáků umístěných na bocích grilovací vany.
•  Zdravější grilování – šťávy z pokrmů neodkapávají na hořáky a tuk se tak nepřipaluje.
•  Nejvýkonnější grilování při rovnoměrném dosažení teploty mezi 250 až 300 °C 

po celé grilovací ploše.
• Bezúdržbové používání díky bočnímu umístění hořáků.
• Všestranné použití umožňující přímé i nepřímé grilování či použití rožnící jehly.

Hořáky s technologií RBS®

Even-Temp® – lepší distribuce tepla

• Pro perfektní výsledek grilování je doporučovaná teplota okolo 250 °C.
•  Je důležité, aby tato teplota byla rovnoměrná po co možná největší ploše grilovacího roštu.
•  Naše grily řad 3 Series a 4 Series udržují stálou teplotu 250 °C na 90 % grilovací plochy.
•  Díky možnosti sledovat teplotu uvnitř a přidávat tak či ubírat výkon v místech kde je 

to potřeba, lze dosáhnout těch nejlepších výsledků grilování.

Košík na uhlí

Prodloužená záruka v délce pěti let na všechny nerezové a RBS® hořáky.

Prodloužená záruka 5 let

Campingaz InstaClean® System – jednoduché čištění vašeho grilu

Dva ploché „pancake” hořáky z aluminizované oceli použité u grilů 2 Series a Expert 
zabezpečují dostatečný výkon při nízké spotřebě plynu.

Ploché hořáky

Tento vařič u vybraných grilů disponuje maximálním výkonem 2,3 kW. Umožní vám grilování 
posunout zase o kus dále a nebudete muset odbíhat zbytečně do kuchyně ke klasickému 
sporáku. Je vhodný pro přípravu různých omáček, příloh a mnoha dalších věcí, které lze 
dělat v hrnci, nebo na pánvičce.

Postranní vařič

Hořáky trubkového profilu použité u grilů řady 3 Series, 4 Series umožňují:
• Účinné rozvádění tepla po celé grilovací ploše díky speciálnímu designu hořáků ve tvaru V.
• Snadné přizpůsobení plamene potřebám nepřímého grilování a ohřívání.
•  Dlouhodobé a bezporuchové používání zabezpečené kvalitním nerezovým materiálem 

a speciálním chráničem hořáku, fungujícím rovněž jako rozptylovač tepla.

Trubkové hořáky
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3 & 4 Series RBS® Dopřejte si luxus a zdravější grilování prostřednictvím RBS® technologie, využívající bočních keramických 
hořáků. Dosáhnete tak ještě více vyrovnané teploty mezi 250 až 300 °C po celé grilovací ploše. Zapomeňte na přepálené pokrmy nebo zdlouhavé 
grilování a užijte si více času s přáteli či rodinou!

Benefity
Elektronické nebo 
piezo zapalování

InstaClean™ 
systém

Culinary Modular 
System

Sklopné boční 
stolky

2 keramické RBS® 
hořáky

Teploměr 
ve víku

Vyklápěcí rošt  
pro nepřímé grilování či ohřívání

• Okénko ve víku

• Nerezové víko zvyšuje životnost

• Vyklápěcí rošt

• Grilovací rošt a tál na postranní vařič

• Integrovaný boční vařič o příkonu 
2,3 kW pro přípravu omáček a příloh

• Kovové pochromované madlo

• Svítící knoflíky pro grilování ve tmě

• Výkonné RBS® hořáky pro ještě lepší 
distribuci tepla a zdravější grilování

• Doporučujeme 5 kg PB lahev

• Praktické přihrádky vhodné pro 
grilovací příslušenství

• Brzditelná otočná kola umožňují 
snadný transport a stabilitu

4 Series RBS® EXS 4 Series RBS® LXS 3 Series RBS® L
Ref 2000015661 2000015658 2000015654
příkon (kW) 12,4 + 2,3 12,4 + 2,3 9,4
spotřeba (g/h) 902 + 167 902 + 167 684
hořák 2x RBS® + 1 nerez. trubkový 2x RBS® + 1 nerez. trubkový 2x RBS®

grilovací rošt litinový rošt a tál Culinary Modular litinový rošt a tál Culinary Modular litinový rošt a tál Culinary Modular
zapalování elektronické elektronické elektronické
boční vařič ano ano ne
hmotnost (kg) 78 75 70
rozměry sestaveného grilu (cm) 171 x 62 x 118 171 x 62 x 118 171 x 60 x 116
grilovací plocha (cm2) 3500 3500 2800
rozměry grilovací plochy (cm) 78 x 45 78 x 45 70 x 40
přední kryt 2 dvířka 2 dvířka 2 dvířka
výška pracovní plochy (cm) 95 95 92
InstaClean® ano ano ano
Culinary Modular ano ano ano
teploměr ano ano ano
materiál víka nerez a zušlechtěný plech nerez a zušlechtěný plech nerez a zušlechtěný plech
obslouží počet osob 16 16 12
cena 21 999 Kč / 829,90 € 18 999 Kč / 719,90 € 15 499 Kč / 584,90 €

2 Series RBS® LXS 2 Series RBS® LX 2 Series RBS® L
Ref 2000025147 2000025143 2000025138
příkon (kW) 7,8 + 2,3 7,8 7,8
spotřeba (g/h) 568 + 167 568 568
hořák 2x RBS® 2x RBS® 2x RBS®

grilovací rošt litinový rošt a tál Culinary Modular litinový rošt a tál Culinary Modular plechový rošt
zapalování elektronické piezo piezo
boční vařič ano ne ne
hmotnost (kg) 51,6 50,6 42,5
rozměry sestaveného grilu (cm) 138 x 60 x 116 138 x 60 x 116 138 x 60 x 116
grilovací plocha (cm2) 2100 2100 2100
rozměry grilovací plochy (cm) 53 x 40 53 x 40 53 x 40
přední kryt 2 dvířka 2 dvířka plný plechový s poličkou
výška pracovní plochy (cm) 93 93 87
InstaClean® ano ano ano
Culinary Modular ano ano kompatibilní
teploměr ano ano ano
materiál víka nerez a zušlechtěný plech nerez a zušlechtěný plech nerez a zušlechtěný plech
obslouží počet osob 10 10 10
cena 13 999 Kč / 529,90 € 12 999 Kč / 489,90 € 10 999 Kč / 414,99 €

Keramické hořáky umístěné po bocích vany zabraňují vzplanutí odkapávajících 
šťáv a přispívají tak ke zdravějšímu grilování. Kovový profil, v případě všech 
modelů s označením RBS®, funguje jako ideální rozptylovač tepla.

Systém hořáků RBS® Rozptylovač tepla Sálání tepla 

10-16

4 Series RBS® EXS
2000015661
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4 Series Užijte si velkorysé grilování až pro 16 osob s elegancí výjimečných kontaktních plynových grilů řady 4 Series se čtyřmi trubkovými 
hořáky z nerezu. Grilovací plocha je rozdělená na litinový tál a rošt Culinary Modular, díky kterému snadno připravíte pizzu, marinovanou drůbež, 
paellu či asijské pokrmy.

Elektronické nebo 
piezo zapalování

InstaClean™ 
systém

Culinary  
Modular System

Sklopné boční 
stolky

Teploměr  
ve víku

4 výkonné  
nerezové hořáky

Vyklápěcí rošt pro nepřímé 
grilování či ohřívání

Benefity

4 Series Classic LS Plus
2000015644

4 Series Classic LS Plus 4 Series Woody LX
Ref 2000015644 2000015645
příkon (kW) 12,8 + 2,3 12,8
spotřeba (g/h) 931 + 167 931
hořák 4x nerezový trubkový 4x nerezový trubkový
grilovací rošt litinový rošt a tál Culinary Modular litinový rošt a tál Culinary Modular
zapalování piezo elektronické
boční vařič ano ne
hmotnost (kg) 60 52
rozměry sestaveného grilu (cm) 160 x 60 x 116 141 x 64 x 111
grilovací plocha (cm2) 3500 3500
rozměry grilovací plochy (cm) 78 x 45 78 x 45
přední kryt 2 dvířka plný plechový s poličkou
výška pracovní plochy (cm) 90,5 85
InstaClean® ano ano
Culinary Modular ano ano
teploměr ano ano
materiál víka zušlechtěný plech zušlechtěný plech
obslouží počet osob 16 16
cena 13 199 Kč / 499,90 € 12 699 Kč / 479,90 €

• Praktický teploměr ve víku umožňuje 
pravidelnou kontrolu teploty

• Vyklápěcí rošt

• Litinový rošt se systémem  
Culinary Modular

• Výkonné nerezové hořáky umožňují 
vyrovnanou teplotu po celé ploše

• Přední dvířka pro snadný přístup 
k úložnému prostoru

• Doporučujeme 5 kg PB lahev

• Brzditelná otočná kola umožňují 
snadný transport a stabilitu

16

Valencijská paella, 5 porcí
Suroviny na paellu: 
Asi 600 g kuřecího masa (stehna nebo křídla), špetka cukru, hrst 
zelených fazolek, 3 lžíce rajčatového pyré, 2 papriky (zelená, 
červená), asi 1000 ml drůbežího vývaru nebo vody, 350 g kulatozrnné 
rýže, 1 menší lžička sušeného šafránu (nebo španělského koření 
na paellu), hrst hrášku, 3-4 lžíce oleje, mořská sůl, bílý pepř.

Postup: 
Maso nakrájené na větší kousky okořeňte solí, pepřem, špetkou 
cukru a marinujte ideálně přes noc. Ve velké pánvi na paellu z řady 
Culinary modular systém rozpalte olej. Poté začněte smažit kuřecí 
maso (případně i králíka). Asi za 4-5 minut by mělo být hezky 
opečené. Přidejte nakrájenou papriku, lusky a při střední teplotě 
restujte další 2 minuty. Přidejte pyré a opět krátce zarestujte. Přilijte 
vývar a začněte do pánve postupně směrem do kříže vsypávat rýži. 
Vše zamíchejte a přidejte šafrán, který jste předtím chvíli nechali 
máčet v troše teplé vody. Počkejte, až vývar začne vřít, dle potřeby 
dosolte a při nižší teplotě nechte paellu probublávat asi 20-25 
minut (dokud se nevypaří většina vody a rýže nebude hotová). Občas 
promíchejte, aby se nepřipálila. Ke konci ochutnejte, dle potřeby 
dochuťte, přidejte hrášek a paellu nechte krátce dojít.

Suroviny na dokončení: 
Velká snítka listové petržele, citron 

Hotovou paellu podávejte s nakrájenou petrželkou a kousky citronu.
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3 Series Grilování ještě nikdy nebylo větší zábavou. Na kontaktních plynových grilech řady 3 Series se třemi trubkovými hořáky z nerezu 
hravě obsloužíte až 12 osob. Zaujmou grilovací plochou rozdělenou na tál a rošt. InstaClean™ systém umožňuje vyjmutí jednotlivých dílů grilovací 
vany a jejich následné umytí v myčce. Zvolit můžete buď z klasického nebo dřevěného designu z akátového dřeva. 

Benefity

Milovníky dřeva zajisté potěší konstrukce grilů řady Woody. Akátové dřevo pochází z ekoplantáží, určených pouze pro průmyslové 
využití. Proto nedochází k ničení původních lesů. Dřevo je napuštěné olejem zajišťujícím dlouhou životnost.

Dřevěná konstrukce

Vcelku grilované krůtí prso, salát Tabbouleh, jogurtový dip, 5 porcí
Suroviny na maso: 1 kg krůtí prso vcelku, 
1 plná lžíce soli, 1 malá lžička cukru, 1 malá 
lžička bílého mletého pepře, 1/2 lžičky mle-
tého muškátového oříšku, 1 lžička sušeného 
česneku, 1 lžička sladké mleté papriky, 2 lží-
ce slunečnicového oleje

Postup: Ze všech ingrediencí mimo masa 
a oleje připravte marinádu. Maso ze všech 
stran dobře posypte a marinujte při pokojové 
teplotě alespoň 2 hodiny, nebo ideálně přes 
noc v lednici. Maso vyndejte z lednice hodinu 
před přípravou, hezky se rozdýchá a povrch 
potřete olejem. Maso opečte na rozpáleném 
grilu prudce ze všech stran, aby se dobře za-
táhlo a poté přesuňte ke straně grilu, kde je 
velmi slabý žár a za průběžného otáčení do-
pékejte asi 40 až 50 minut. 

Suroviny na dip: Asi 250 g kvalitního bílého 
jogurtu, sůl, bílý pepř, chilli (dle chuti)

Postup: Jogurt promíchejte s trochou soli, 
pepře a případně také chilli. Dip před podá-
váním nechte dobře vychladit. 

Suroviny na salát: 250 g bulguru, 2 rajčata, 
40 g listové petržele, 20 g lístků máty, asi 
35 ml šťávy z citronu, asi 3 lžíce rostlinné-
ho oleje, 1/2 salátové okurky (není nutné), 
1 malá bílá cibule, 2 stroužky česneku, sůl, 
bílý pepř

Postup: Bulgur dejte do vyšší misky, osol-
te, opepřete a zalijte téměř dvojnásobkem 
vařící vody (nebo vývaru). Misku pečlivě za-
klopte a počkejte, dokud bulgur nevsákne 
veškerou vodu – bude to trvat asi 15 minut. 
Mezitím si smíchejte olej s citronovou šťávou, 
špetkou pepře a česnekem utřeným se solí. 
Rajčata na spodní straně nařízněte do kříže, 
krátce spařte ve vroucí vodě a ihned zchlaď-
te ve studené. Poté rajčata oloupejte a spolu 
s okurkou nakrájejte na malé kostky. Bylinky 
nakrájejte na tenké nudličky a cibuli na kos-
tičky. Nakonec bulgur smíchejte s připrave-
nými surovinami a dresinkem. Dle potřeby 
dochuťte a salát nechte odležet.

Elektronické nebo 
piezo zapalování

InstaClean™ 
systém

Sklopné boční 
stolky

Teploměr  
ve víku

3 výkonné  
nerezové hořáky

Vyklápěcí rošt pro nepřímé 
grilování či ohřívání

Culinary  
Modular System

3 Series Woody LX
2000015632

3 Series Classic LS Plus 3 Series Woody LX 3 Series Woody LD
Ref 2000015639 2000015632 2000029252
příkon (kW) 9,6 + 2,3 9,6 9,6
spotřeba (g/h) 699 + 167 699 699
hořák 3x nerezový trubkový 3x nerezový trubkový 3x nerezový trubkový
grilovací rošt litinový rošt a tál Culinary Modular litinový rošt a tál Culinary Modular plechový rošt a tál
zapalování piezo elektronické piezo
boční vařič ano ne ne
hmotnost (kg) 53 45 40
rozměry sestaveného grilu (cm) 144 x 64 x 116 125 x 64 x 111 125 x 64 x 115
grilovací plocha (cm2) 2800 2800 2800
rozměry grilovací plochy (cm) 61 x 46 61 x 46 61 x 46
přední kryt 2 dvířka plný plechový s poličkou plný plechový s poličkou
výška pracovní plochy (cm) 90,5 85 85
InstaClean® ano ano ano
Culinary Modular ano ano kompatibilní
teploměr ano ano ano
materiál víka zušlechtěný plech zušlechtěný plech zušlechtěný plech
obslouží počet osob 12 12 12
cena 10 999 Kč / 415,90 € 10 499 Kč / 396,90 € 9 499 Kč / 359,90 €

12

• Praktický teploměr ve víku umožňuje 
pravidelnou kontrolu teploty

• Vyklápěcí rošt

• Litinový rošt se systémem Culinary Modular

• Výkonné trubkové nerezové hořáky umožňují 
vyrovnanou teplotu po celé ploše

• Praktické háčky na připevnění utěrek 
a grilovacího nářadí

• Praktická odkládací polička na koření 
a přísady

• Doporučujeme 5 kg PB lahev

• Dřevěná konstrukce z akátového dřeva
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2 Series Classic V jednoduchosti je krása a proto Campingaz® vyvinul řadu grilů 2 Series, vyznačující se elegantním vzhledem 
a dvěma výkonnými plochými hořáky, umožňujícími nezávislé grilování pouze na polovině, nebo na celé ploše grilu. Pomocí ovládacích 
knoflíků a teploměru lze pohodlně regulovat teplotu.

Teploměr  
ve víku

Piezo  
zapalování

Vyklápěcí rošt pro nepřímé 
grilování či ohřívání

Výkonný plochý  
hořák

2 sklopné  
boční stolky

2 robustní kola pro 
snadný transport

Benefity

2 Series Classic EXS Vario
3000002384

2 Series  
Classic EXS Vario

2 Series  
Classic LX Vario

2 Series  
Classic L

Ref 3000002384 3000002377 3000002369
příkon (kW) 7,5 + 2,1 7,5 7,5
spotřeba (g/h) 546 + 153 546 546
hořák 2x plochý nerezový 2x plochý z aluminiz. oceli 2x plochý z aluminiz. oceli
grilovací rošt litinový rošt a tál smaltovaný plechový rošt a tál smaltovaný plechový rošt
zapalování piezo piezo piezo
boční vařič ano ne ne
hmotnost (kg) 40 32 31
rozměry sestaveného grilu (cm) 127 x 44 x 109 127 x 44 x 109 127 x 44 x 109
grilovací plocha (cm2) 2100 2100 2100
rozměry grilovací plochy (cm) 60 x 35 60 x 35 60 x 35
přední kryt 2 dvířka plný plechový s poličkou odkládácí polička
výška pracovní plochy (cm) 87 87 87
InstaClean® ne ne ne
Culinary Modular ne ne ne
teploměr ano ano ano
materiál víka plechový plechový plechový
obslouží počet osob 10 10 10
cena 7 499 Kč / 284,90 € 5 999 Kč / 226,90 € 4 999 Kč / 188,99 €

• Praktický teploměr ve víku umožňuje 
pravidelnou kontrolu teploty

• Vyklápěcí rošt

• Odolný nerezový hořák s delší životností

• Integrovaný boční vařič o příkonu 2,3 kW 
pro přípravu omáček a příloh

• Praktické háčky na připevnění utěrek 
a grilovacího nářadí

• Přední dvířka pro snadný přístup 
k úložnému prostoru

• Doporučujeme 5 kg PB lahev

• 2 velká kola pro snadný transport 
a stabilitu na nerovném povrchu

10
2.3Kw

Restované kuřecí s křupavou zeleninou a žampiony s kuskusem, 5 porcí
Suroviny na kuře: Asi 1 kg vykostěných kuřecích stehen, 100 g másla, 
4-5 stroužků česneku, 2 velké mrkve, 1/2 menšího celeru, 5-6 šalotek, 
200 ml vody nebo vývaru, 1 lžička cukru, 3 lžíce másla, 2 lžíce slunečni-
cového olej, asi 1 citron, sůl, čerstvě umletý pepř.

Postup: Ve woku rozehřejte 1 lžící másla a olej a rychle orestujte na vět-
ší nudličky nakrájenou mrkev a celer. Jakmile začnou chytat barvu, 
přidejte také rozpůlené šalotky a opět krátce orestujte. Zeleninu dejte 
stranou. Stehna očistěte, nakrájejte na větší kousky, osolte, opepřete 
a mírně pocukrujte. Pořádně rozpalte wok a stehna smažte, dokud se 
nezačnou odlepovat ode dna a nebudou ze 2/3 hotové. Přihoďte na kous-
ky nakrájené žampiony a po chvíli také plátky česneku. Zakápněte cit-
ronem. Když bude maso i žampiony opečené, přilijte trochu vody nebo 
vývaru, krátce povařte a přihoďte zbytek másla. Vypněte vařič, přidejte 
orestovanou zeleninu a krouživými pohyby pohybujte pánví, dokud se 
omáčka díky máslu nezahustí. Ochutnejte a případně dochuťte. 

Suroviny na kuskus: 250 g kuskusu, 1 malá lžička mleté kurkumy, cit-
ronová šťáva (dle chuti), sůl a bílý mletý pepř.

Postup: Kuskus smíchejte v míse s trochou soli, pepře a kurkumy. Za-
lijte množstvím vody podle návodu na obalu a misku zaklopte. Nechte 
kuskus dojít asi 15 minut. Dle potřeby dochuťte citronem.
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Grily Compact Přenosné plynové grily Compact jsou ideální pro grilování na cestách, v kempu nebo všude tam, kde je málo místa 
na klasický gril. Během chvilky je postavíte i sbalíte a ve složeném stavu se bez problémů vejdou do kufru auta, nebo do skříně. Ke standartně 
dodávanému litinovému roštu lze dokoupit i litinový tál.

výkonný plochý hořák 
s Heat core technologií

boční stolky  
u 2 Series Compact LXteploměr ve víku pohodlné nošení 

v ruce
2 robustní kola pro 
snadný transport

elektronické nebo 
piezo zapalování

Benefity

Systém hořáků Heat core
1 nebo 2 ploché dvoujádrové hořáky z aluminizované oceli zabezpečují 
maximální distribuci výkonu při nízké spotřebě plynu. Toho je dosaženo 
umístěním hořáku co nejblíže grilovací ploše a nízkým avšak vysoce 
výkonným plamenem ve dvou okruzích.

Vertikální uložení
Jeden z mála grilů na trhu, který lze složit a poté skladovat ve vertikálním uložení. Významně tím zužitkujete prostor.

1 Series Compact EX CV
2000020469

Litinový tál pro grily Compact
Ref. 2000015879
• Rozměr: 5,1 x 33,3 x 34,9 cm
• Cena: 1 099 Kč / 41,49 €

2 Series Compact LX 1 Series Compact EX CV
Ref 2000015500 2000020469
příkon (kW) 5,85 2,5
spotřeba (g/h) 440 182
zdroj plynu 2 kg PB lahev kartuše CV470 Plus
hořák 2x plochý aluminiz. ocel Heat core 1x plochý aluminiz. ocel Heat core
grilovací rošt litinový rošt litinový rošt
zapalování piezo elektronické
boční vařič ne ne
hmotnost (kg) 25,7 10
rozměry sestaveného grilu (cm) 114 x 58 x 103 45 x 46 x 29
grilovací plocha (cm2) 2 100 1 050
rozměry grilovací plochy (cm) 66 x 32 33 x 32
výška pracovní plochy (cm) 86 /
InstaClean® ne ne
Culinary Modular ne ne
teploměr ano ano
materiál víka smaltovaný plech smaltovaný plech
obslouží počet osob 10 5
cena 6 499 Kč / 245,99 € 4 599 Kč / 173,99 €

5-10

• Madlo víka slouží i k pohodlnému přenášení 
sbaleného grilu

• Doba provozu s kartuší CV470 plus je 2 h 35 min 
(s otevřeným víkem grilu a za plného výkonu)

• Regulátor tlaku zajišťuje dostatečný přísun 
plynu pro udržení stále stejného plamene

• Elektronické zapalování

Choripan – chorizo v bagetě s omáčkou chimichurri, 5 porcí
Suroviny na omáčku: Hrstka oregana (5g), hrstka 
koriandru (5g), 1 malá červená cibule, velká hrst 
listové petržele (15g), špetka mletého chilli, větší 
lžička dijonské hořcice, větší lžička medu, 3 strouž-
ky česneku, 60 ml olivového oleje, 3 lžíce vinného 
octa, sůl, černý pepř.

Postup: Všechny ingredience mimo cibule a pe-
trželky dejte do úzké nádoby a tyčovým mixérem 
rozmixujte. Poté přidejte nasekanou cibuli a petr-
želku, zamíchejte a nechte alespoň hodinu odležet.

Suroviny na dokončení: 5 kvalitních klobásek 
na gril (ideálně chorizo), 5 malých baget.

Postup: Klobásky opečte dokřupava na grilu, dejte 
je do rozřízlé bagety a přilijte trochu omáčky chimi-
churri. Tohle jídlo je ideální na party. Každý si v prů-
běhu večera upeče klobásku, když zrovna dostane 
chuť a vy to máte bez práce.
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Benefity
Boční sklopné stolkyPiezo zapalování Teploměr ve víku Lávové kameny2 robustní kola pro 

snadný transportVýkonný plochý hořák

Lávové grily Expert Grilovat na lávě můžete téměř všechno, záleží jen na vaší fantazii. Lávový kámen je přírodní materiál 
velice rychle absorbující teplo výkonných ocelových hořáků. Díky tomu dojde k rychlému a prudkému opečení povrchu jídla a vytvoří se tak chutná 
kůrčička uzavírající voňavé šťávy. Porézní povrch lávových kamenů pohlcuje odkapávající tuk a omezuje tak nežádoucí hoření a vznik škodlivin 
z přepálených tuků.

Jak správně grilovat na lávových kamenech?
Lávové kameny před grilováním rovnoměrně umístěte na spodní rošt nad plynový 
hořák, který zapalte pomocí piezo zapalování. Lávové kameny nahřejte na maximální 
výkon po dobu 10-15 minut (při chladnějším počasí déle). Doba přípravy pokrmu je 
5-20 minut podle druhu grilované suroviny.

Grilovaný pstruh s letním salátem, 5 porcí

X2

• Okénko

• Otvory pro připevnění 
grilovací jehly

• Možnost vyklápěcího roštu

• Smaltovaný drátěný rošt

• Piezo zapalování

• Doporučujeme 5 kg PB lahev

• Podpora plynové lahve

7

Expert Plus
3000002864

Suroviny na rybu: 5 čerstvých pstruhů (nebo makrel), 1-2 citrony, 2-3 lžíce slunečnicového oleje, sůl, bílý pepř.

Postup: Do ryby udělejte z obou stran tři šikmé zářezy, max. 0,5 cm hluboké. Poté pstruhy osolte, opepřete, zakápněte citronem a mírně 
potřete olejem. Gril rozpalte na střední teplotu a ryby za občasného otáčení grilujte 10 až 15 minut. Maso by mělo hezky odpadat od kosti, 
ale nebýt vysušené. 

Suroviny na salát: 2 hrsti rukoly, 3 hrsti mixu salátů, 2 pomeranče, 1 grep, hrst černých oliv (kalamata), 5-6 lžic řepkového oleje, 1 malá lžíce 
dijonské hořčice, 2-3 lžíce vinného octa, 1 lžička medu, špetka chilli (není nutné), sůl, bílý pepř.

Postup: Z pomerančů a grepu okrájejte kůru a dužinu nakrájejte na segmenty. Ty dejte do mísy, přihoďte olivy, rukolu i salát. Ze zbylých 
ingrediencí umíchejte dresink a salát ochuťte. Promíchejte a dle potřeby dochuťte.

Expert Plus Expert Basic
Ref 3000002864 3000002858
příkon (kW) 7 7
spotřeba (g/h) 510 510
hořák plochý, aluminizovaná ocel plochý, aluminizovaná ocel
grilovací rošt smaltovaný drátěný rošt smaltovaný drátěný rošt
zapalování piezo piezo
boční vařič ne ne
hmotnost (kg) 16 14
rozměry sestaveného grilu (cm) 110 x 50 x 111 110 x 50 x 111
grilovací plocha (cm2) 1 500 1 500
rozměry grilovací plochy (cm) 50 x 30 50 x 30
přední kryt plechový /
výška pracovní plochy (cm) 87 87
InstaClean® ne ne
Culinary Modular ne ne
teploměr ano ano
materiál víka plechový plechový
obslouží počet osob 7 7
cena 3 799 Kč / 143,90 € 3 299 Kč / 124,90 €
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Grily na dřevěné uhlí Bonesco® Řada grilů Bonesco® kombinuje pohodlnou obsluhu plynových grilů s jedinečnou 
chutí pokrmů připravených na dřevěném uhlí. Odolný materiál z oceli se smaltovanou povrchovou úpravou zajistí grilu dlouhou životnost. Quick 
Start® Technologie usnadňující rozžhavení dřevěného uhlí za pomoci plynové kartuše šetří váš čas. Když k tomu přidáme unikátní oválný tvar 
a moderní design získáme skvělý gril.

Bonesco® QST L
3000001554

Bonesco® QST L Bonesco® QST S Bonesco® LC Bonesco® SC
Ref 3000001554 3000001553 3000001552 3000001551
příkon (kW) 1,9 1,9 / /
spotřeba (g/h) 140 140 / /
hořák 1x nerezový 1x nerezový / /
grilovací rošt chrom chrom chrom chrom
zapalování piezo piezo / /
hmotnost (kg) 20,8 17 16 14,1
rozměry sestaveného grilu (cm) 115 x 66 x 113 101 x 57 x 109 88 x 52 x 113 77 x 52 x 109
grilovací plocha (cm2) 1 950 1 450 1 950 1 450
rozměry grilovací plochy (cm) 60 x 43 51 x 31 60 x 43 51 x 31
výška pracovní plochy (cm) 83 81 83 81
Bonesco® Modular kompatibilní ne kompatibilní ne
teploměr ne ne ne ne
materiál víka smaltovaný plech smaltovaný plech smaltovaný plech smaltovaný plech
obslouží počet osob 8 5 8 5
cena 5 499 Kč / 207,99 € 4 499 Kč / 169,99 € 3 499 Kč / 131,99 € 2 999 Kč / 112,99 €

CV300+
2 10 min

1 kg 83cm

Benefity

Bonesco® Modular
Pohodlná výška pracovní 

plochy 83 cm Víko s háčkem pro zavěšení
Smaltovaná povrchová 

úprava Integrovaný popelník

BONESCO®

5-8

• Ventilace pro regulaci teploty

• Pohodlná výška pracovní plochy 83 cm

• 2 boční stolky z akátového dřeva

• Ovládání plynového hořáku

• Piezo zapalování

• Quick Start® Technologie

• Předehřívací komora s regulátorem 
průtoku vzduchu

• Integrovaný popelník

• 2 robustní kola

Jednoduché grilované krevety s bylinkovým olejem, 5 porcí
Suroviny na krevety: Asi 25 čerstvých nepředvařených 
krevet (lze použít i kalamáry), asi 2 menší lžičky mletého 
sušeného česneku, asi 3 lžíce oleje, sůl, bílý pepř.

Postup: Olej promíchejte se solí, pepřem a česnekem. 
Krevety dejte do oleje a marinujte ideálně do druhého 
dne. Gril rozpalte nejvíce, co to půjde a krevety prudce 
ogrilujte z obou stran.

Suroviny na bylinkový olej: Hrst listové petržele, šťá-
va z jednoho citronu, asi 6 lžic slunečnicového oleje, 
1-2 stroužky česneku, sůl, bílý pepř.

Postup: Všechny ingredience dejte do úzké nádoby a tyčo-
vým mixérem rozmixujte. Nechte alespoň hodinu odležet.

Suroviny na servírování: 1 velká ciabatta, 1 stroužek čes-
neku, chilli (dle chuti).

Postup: Ve chvíli, kdy budete na gril dávat krevety, přidej-
te také plátky chleba a opečte je dokřupava. Poté každý 
plátek potřete česnekem, přidejte krevety, pár kapek by-
linkového oleje a chilli nebo citron dle chuti.
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Lopatka na dřevěné uhlí

Ref: 2000011684
•   Vhodná pro rychlé a snadné plnění grilu. 

Z nerezu
• Cena: 479 Kč / 17,99 €

Kleště na dřevěné uhlí

Ref: 2000011686
•  Vhodné pro přesun jednotlivých kousků 

dřevěného uhlí. Z nerezu
• Cena: 549 Kč / 20,90 €

Pohrabáč na dřevěné uhlí

Ref: 2000011685
•  Vhodný pro přesunutí nebo míchání uhlí 

v topeništi. Z nerezu
• Cena: 379 Kč / 14,49 €

Bonesco® Modular Grid

Ref: 2000014587
Vylepšete možnosti svého grilu Bonesco® použitím 
litinového roštu, který položíte na standardně dodávaný 
chromovaný. Lepší vedení a akumulace tepla Vám umož-
ní snadnou a dokonalou přípravu šťavnatého steaku.
• Cena: 849 Kč / 31,99 €

Bonesco® Cast Iron  
Culinary Modular Grid L
Ref: 2000020246
Litinový rošt pro Bonesco® QSTL a LC. Prostřed-
ní část roštu může být vyjmuta a může tak být 
snadno doplněno uhlí. Rošt je navíc kompatibilní 
s příslušenstvím Culinary Modular (viz str. 25).
• Cena: 1 499 Kč / 56,99 €

Povlak na gril Bonesco® S

Ref: 2000011687
• Rozměr: 107 x 91 x 56 cm
• Pro grily Bonesco® LC a SC 
• Cena: 1 099 Kč / 41,49 €

Povlak na gril Bonesco® L

Ref: 2000011688
• Rozměr: 118 x 69 x 107 cm
• Pro grily řady Bonesco® QSTL a QSTS 
• Cena: 1249 Kč / 47,49 €

Bonesco® Modular Griddle

Ref: 2000014615
Grilovací litinový tál pro grily řady Bonesco® 
využijete k přípravě zeleniny, či mořských 
plodů. Stačí jej jen položit na standardně 
dodávaný chromovaný.
• Cena: 849 Kč / 31,99 €

Bonesco® Modular  
Barbecue Cooking Plate 
Ref: 2000014586
Díky tomuto grilovacímu talíři můžete na vašem 
grilu Bonesco® připravovat omelety, ryby, 
zeleninu atd. Nosné háčky zajišťují stabilitu 
a nepřilnavý povrch bezproblémovou údržbu.
• Cena: 849 Kč / 31,99 €

Zapomeňte na zdlouhavé rozžhavení dřevěného uhlí a špinavé ruce. Unikátní konstrukce grilů řady Bonesco®, využívající rychlého předehřevu 
dřevěného uhlí za pomoci plynové kartuše a piezo zapalování, umožňuje zkrácení doby rozžhavení dřevěného uhlí až na neuvěřitelných 10 minut.

Bonesco® QST S a Bonesco® QST L: K rozžhavení vám bude stačit pouhých 10 minut, jelikož se k zažehnutí použije plynová kartuše CV300. 
Stačí jen stlačit tlačítko piezo zapalování a regulovat plamen knoflíkem umístěným na bočním stolku. Je to jednodušší, než byste čekali.

Bonesco® SC a Bonesco® LC: Čas potřebný na rozžhavení dřevěného uhlí se pohybuje kolem 20 minut. Díky konstrukci grilu a využití Air Flow 
Systému vám bude k předehřevu stačit zapalovač a pevný podpalovač. Regulátorem vzduchu pak přivádíte do komína grilu tolik vzduchu, 
kolik je na rozžhavení potřeba, aniž byste si umazali ruce.

CV300+

2
10 min

1 kg

Quick Start Technologie® Doplňky pro grily na dřevěné uhlí Bonesco®

1. Nasazení
Jednoduše přitlačte 
kartuši k ventilu grilu.

2. Utažení
Otočte kartuší o 45° 
doleva než zaklapne.

Easy Clic® plus

Regulaci přívodu vzduchu zajišťuje páčka umístěná na podstavci grilu a klapka na víku. 
Postupným prouděním vzduchu vzniká komínový efekt, který urychluje fázi předehřevu 
průběžným rozdmýcháváním dřevěného uhlí. Regulace přívodu vzduchu je důležitá pro 
následné ovlivnění teploty grilování a lepší výkon grilu.

Air Flow Systém

300-400

200-300

100-200

Vnější zóna: zelenina, ryby

Vnitřní zóna: 
velké šťavnaté steaky

Připravit různě propečené druhy grilovaných pokrmů už nebude problém. Díky oválnému tvaru grilu a Air Flow Systému pracují grily 
Bonesco® se třemi tepelnými zónami, bez nutnosti jakkoliv přemisťovat chromovaný rošt, speciálně vyvinutý pro grily Bonesco®. Střední 
nejteplejší zóna je vhodná pro přípravu šťavnatých steaků či klobás, dvě vnější pak pro přípravu zeleniny, ryb, či menších kousků masa. 

Tepelné zóny

BONESCO®
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Culinary Modular Poultry Roaster

Ref: 2000014576
Máte-li rádi grilované kuře, pak vás zajisté zaujme 
pečící stojan na drůbež. Nalijte do vnitřní části 
stojanu pivo, víno nebo libovolné kombinace olejů 
a koření. Poté na stojan nasaďte kuře. Při grilování 
budou uvolňovány vůně a tekutiny do masa.
• Cena: 729 Kč / 27,51 €

Culinary Modular Pizza Stone

Ref: 2000014582
Upéci dobrou italskou pizzu na grilu? 
S keramickým kamenem Campingaz® to není 
žádný problém. Součástí balení je i nerezový 
kráječ pizzy. Kompatibilní s grily řad 3 Series 
a 4 Series. Průměr 290 mm.
• Cena: 999 Kč / 37,70 €

Culinary Modular Paella

Ref: 2000015104
Pánev z karbonové oceli s nepřilnavou povr-
chovou úpravou využijete pro přípravu tradiční 
španělské paelly z rýže. Nerezová ucha pro 
snadné přenášení. Kompatibilní s grily řad 
3 Series a 4 Series.
• Cena: 899 Kč / 33,92 €

Culinary Modular Wok

Ref: 2000014584
Ocelová pánev Wok z vysoce kvalitní karbonové 
oceli s nepřilnavým povrchem je ideální pro 
přípravu tradičních pokrmů asijské kuchyně. 
Dlouhá dřevěná rukojeť pro snadné držení. 
Součástí balení jsou i dvě bambusové vařečky. 
Kompatibilní s grily řad 3 Series a 4 Series.
• Cena: 999 Kč / 37,70 €

Košík na uhlí

Ref: 2000020249
Kompatibilní se všemi grily, které mají 
Campingaz® Culinary modular rošt. Díky 
smaltovanému kovovému košíku na dřevěné 
uhlí, který se vkládá do středu litinového roštu 
Culinary Modular, můžete podle nálady svůj 
plynový gril přeměnit během chvilky na gril 
na dřevěné uhlí a užít si tak atmosféru a chuť 
doutnajícího dřeva.
• Cena: 999 Kč / 37,70 €

Culinary Modular Cast Iron Grid

Ref: 2000014580
Náhradní rošt pod tímto kódem je určený pro 
celou řadu 4 Series a pro gril 3 Series Classic 
a 3 Series Woody. Culinary Modular rošt pro 
grily celé řady 2 Series RBS a grilu 3 Series 
RBS je potřeba objednat pod kódem 501002284. 
S tímto roštem můžete používat všechny 
produkty Culinary Modular (Paella, Wok, Pizza, 
Poultry Roaster, Košík na uhlí).
• Cena: 1 199 Kč / 45,25 €

Premium Barbecue Reversible Cast Iron Griddle

Ref: 2000014577
Oboustranná litinová deska o rozměru 44 x 24 cm vylepšuje vlastnosti vašeho gri-
lu, pokud obsahuje pouze standardní rošt z lisovaného plechu. Jedním otočením 
získáte buď grilovací desku s drážkami vhodnou pro grilování masa, nebo rovný 
tál ideální pro grilování ryb, či zeleniny. Vhodný pro jakýkoliv rošt Campingaz®.
• Cena: 899 Kč / 33,92 €

 Facebook Nenechte si ujít aktuality značky Campingaz. Staňte se fanouškem facebookové stránky Campingaz CZ a buďte stále v obraze. 
Sledujte náš profil a získejte přehled o novinách, vyzkoušejte skvělé recepty nebo se zapojte do některé z našich soutěží a hrajte o řadu zajímavých 
cen. Připojte se k naší stále se rozrůstající fanouškovské základně a podělte se s námi o své nápady, recepty, vychytávky a názory. Těšíme se na vás!

 Instagram Sledovat nás můžete také na Instagramu, kde jsme pod jménem campingaz_cz. Nechte se inspirovat fotografiemi vybraných 
dobrot z grilu, pobavte se nad snímky z našich akcí a objevujte novinky, které pro vás chystáme v sezóně 2016.

 Blog Dochází vám nápady? Inspirujte se na blogu vunepohody.blog.cz/. Najdete zde řadu jednoduchých i složitějších receptů pro 
masožravce i vegetariány, zjistíte, co všechno a jak se dá grilovat, dozvíte se zajímavosti o čištění grilu, možnostech cestování s grilem, bylinkách, 
domácích marinádách a dalších zajímavostech.

Sledujte aktuální novinky sezóny 2016 na sociálních sítích. Campingaz CZ můžete sledovat na Facebooku, Instagramu a na Blogu.

Příslušenství Culinary Modular Campingaz® na sociálních sítích
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Lávové kameny

Ref: 205637
•  Určeny pro grilovací 

plochu 1500 cm2

• Cena: 300 Kč / 11,32 €

Ochranný obal 
velikosti L (obdélník)
Ref: 205692
• Rozměr: 100 x 280 x 200 cm
• Cena: 729 Kč / 27,51 €

Ochranný obal 
velikosti M (obdélník)
Ref: 205694
• Rozměr: 100 x 220 x 110 cm
• Cena: 399 Kč / 15,06 €

Obal na složené židle 
(stohované) 
Ref: 205696
• Rozměr: 102 x 61 x 61 cm
• Cena: 279 Kč / 10,53 €

Ochranný obal 
velikosti L (kulatý)
Ref: 203248
• Rozměr: 100 x 185 cm
• Materiál: PVC
• Cena: 659 Kč / 24,87 €

Litinový tál  
pro grily Compact
Ref: 2000015879
•  Vhodný i pro grily 1 Series 

Compact i 2 Series Compact 
• Rozměr: 5,1 x 33,3 x 34,9 cm
• Cena: 1 099 Kč / 41,49 €

Nepřilnavá grilovací 
teflonová podložka
Ref: 2000025700
•  Ideální na ryby, steaky, 

zeleninu i drobné kousky 
• Rozměr: 40 x 45 cm
• Cena: 399 Kč / 15,06 €

Elektrický  
grilovací motorek
Ref: 2000016847
•  Rozměr: 210 x 48 cm
• Elektrické napětí 230 V
• Cena: 859 Kč / 32,42 €

Sada pro připojení 
spotřebičů k PB lahvi
Ref: 2000020843
•  Sada obsahuje regulátor, 80 cm 

hadici a 2 sponky 
• Pro 5 či 10 kg PB lahve
• Cena: 349 Kč / 13,17 €

Bateriový  
grilovací motorek
Ref: 2000016848
•  Rozměr: 210 x 48 cm
• 2x baterie R20 o napětí 1,5 V
• Baterie nejsou součástí výrobku
• Cena: 499 Kč / 18,83 €

6 jednoduchých 
špízových jehel
Ref: 205826
• Délka: 44 cm 
• Materiál: dřevo, nerez 
• Cena: 109 Kč / 4,11 €

Rošt na grilování ryb

Ref: 2000014579
• Rozměr: 45 x 32 x 46 cm
• Materiál: nerez 
• Cena: 549 Kč / 20,72 €

Udící krabička

Ref: 2000014572
• Rozměr: 35 x 10 x 4,5 cm
• Materiál: nerez 
• Cena: 549 Kč / 20,72 €

Jehla se 4 hroty 
– teleskopická
Ref: 2000025851
• Materiál: dřevo, chrom 
• Cena: 499 Kč / 18,83 €

Prstová grilovací 
rukavice
Ref: 2000014562
• Odolná do 350 °C
• Cena: 549 Kč / 20,72 €

Grilovací košík 
na párky
Ref: 205646
• Na 8 ks párků
• Materiál: dřevo, chrom 
• Cena: 109 Kč / 4,11 €

Grilovací rošt

Ref: 205689
• Rozměr: 35 x 25 cm
• Materiál: dřevo, chrom 
• Cena: 279 Kč / 10,53 €

Grilovací rošt 
na 3 ryby
Ref: 205630
• Rozměr: 28 x 28 cm
• Materiál: dřevo, chrom 
• Cena: 279 Kč / 10,53 €

Mašlovačka

Ref: 203204
•  2 ks (velká a malá)
• Materiál: silikon
• Cena: 129 Kč / 4,87 €

Grilovací rošt

Ref: 205705
• Rozměr: 29 x 23 cm
• Nastavitelná výška (0-5 cm)
• Materiál: dřevo, chrom 
• Cena: 319 Kč / 12,04 €

Vidlička Premium 
Barbecue
Ref: 2000014568
• Délka 45 cm
• Materiál: nerez
• Cena: 549 Kč / 20,72 €

Obracečka Premium 
Barbecue
Ref: 2000014564
• Délka 47 cm
• Materiál: nerez
• Cena: 549 Kč / 20,72 €

Kleště Premium 
Barbecue
Ref: 2000014567
• Délka 47 cm
• Materiál: nerez
• Cena: 669 Kč / 25,25 €

Obracečka na ryby 
Premium Barbecue
Ref: 2000014565
• Délka 43 cm
• Materiál: nerez
• Cena: 899 Kč / 33,92 €

Sada nářadí
Premium Barbecue
Ref. 2000014563
•  Vidlička, kleště, 

obracečka, kartáč
•  Cena: 1 699 Kč / 64,11 €

Vidlička  
s dřevěnou rukojetí
Ref: 205824
• Délka: 44 cm 
• Materiál: dřevo, nerez 
• Cena: 149 Kč / 5,62 €

Obracečka  
s dřevěnou rukojetí
Ref: 205823
• Délka: 44 cm
• Materiál: dřevo, nerez 
• Cena: 149 Kč / 5,62 €

Kleště  
s dřevěnou rukojetí
Ref: 205825
• Délka: 48 cm 
• Materiál: dřevo, nerez 
• Cena: 219 Kč / 8,26 €

Grilovací sada  
v textilním obalu
Ref: 205829
•  Vidlička, obracečka, 

nůž, kleště, 6 ks jedn. 
špízových jehel

• Materiál: dřevo, nerez 
• Cena: 649 Kč / 24,49 €

Grilovací sada v kufru

Ref: 205828
•  Vidlička, obracečka, nůž, 

kleště, 6 ks špízových jehel
• Materiál: nerez
• Cena: 1 099 Kč / 41,47 €

Plastový  
kartáč 3 v 1
Ref: 205641
• Škrabka, polštářek, štětiny
• Cena: 119 Kč / 4,49 €

Keramické brikety

Ref: 205636
•   Určeny pro grilovací 

plochu 2000 cm2

• Cena: 429 Kč / 16,19 €

Čistící sprej

Ref: 205643
• Obsah: 500 ml 
• Cena: 319 Kč / 12,04 €

Univerzální  
povlak na gril XXL
Ref: 2000027839
•  Rozměr: 153 x 63 x 102 cm
•  Pro grily 3 Series Classic LS Plus, 

3 Series Woody L a LX, 4 Series 
Classic LS Plus a 4 Series Woody LX

• Cena: 1 299 Kč / 49,02 €

Univerzální  
povlak na gril XL
Ref: 2000027840
• Rozměr: 136 x 62 x 105 cm
•  Pro grily řady 2 Series Classic L, LX 

Vario, EXS a EXS Vario, 2 Series RBS 
L, LX a LXS

• Cena: 1 099 Kč / 41,47 €

Univerzální povlak na gril 
XXXL Premium
Ref: 2000027837
• Rozměr: 171 x 62 x 106 cm
•  Obal na grily řady 3 Series RBS® L,  

4 Series RBS® LXS
• Materiál: 300D PES + PU zátěr
• Cena: 1 649 Kč / 62,23 €

Povlak na grily 
2 Series Compact 
Ref: 2000027830
• Rozměr: 71 x 38 x 107 cm
• Materiál: PEVA
• Cena: 999 Kč / 37,70 €

Univerzální  
povlak na gril L
Ref: 2000027838
• Rozměr: 122 x 61 x 105 cm
•  Obal na grily řady Expert
• Cena: 949 Kč / 35,81 €
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Doporučená sada pro správné fungování plynových spotřebičů 
Campingaz®. Za případné poškození spotřebiče vlivem použití 
neznačkové připojovací sady neručíme.

Sada pro připojení spotřebičů k PB lahvi
Ref: 2000020843
• Sada obsahuje: regulátor, 80 cm hadice, 2 sponky 
• Sadu možné použít pro připojení k 5 kg nebo 10 kg PB lahvi 
• Cena: 349 Kč / 13,17 €

Náplň lahve 907
Ref: 69193
• Obsahuje 2,75 kg butanu
• Cena: 549 Kč / 20,72 €

Odtlačný ventil na 2 kg PB lahve
Ref: 4010023210
•  Pro správné zapojení odtlačného ventilu 

je nutné použít připojovací sadu,  
viz výrobek 2000020843

• Cena: 479 Kč / 18,08 €

Propichovací kartuše

CV300 plus
Ref: 203428
240 g směsi plynu propan/butan
• Cena: 175 Kč / 6,60 €

CV470 plus
Ref: 202742
450 g směsi plynu propan/butan
• Cena: 235 Kč / 8,90 €

CV360
Ref: 3000003590
52 g plynu butan
• Cena: 215 Kč / 8,11 €

CP 250
Ref: 2000022383
250 g směsi plynu propan/butan pro 
vařiče Camp'Bistro a Bistro Activ
• Cena: 122 Kč / 4,60 €

CV300+

2

CP250

4

CV360

10

CV470+

3

Plynová lahev 907
Ref: 79785
• Cena: 1 699 Kč / 64,11 €

C206 GLS
Ref: 3000002292
190 g směsi plynu propan/butan
• Cena: 79 Kč / 2,99 €

C206 GLS

1

R907

7

Plynové lahve 
Určeny pro intenzivnější pou-
žívání a delší provozní dobu. 
Lze je kdykoliv odpojit i když 
nejsou prázdné. Pouze mod-
ré plynové lahve Campingaz® 
disponují výhodou meziná-
rodní dostupnosti a výměny.

Ventilové kartuše 
Lze je kdykoliv 
odpojit a připojit 
i k jinému 
spotřebiči.

Propichovací kartuše 
Ekonomické kartuše, 
které nelze odpojit 
od spotřebiče dokud 
nejsou prázdné.

Propichovací kartuše C206 GLS 
splňuje, díky bezpečnostnímu 
ventilu Gas Lock, přísné nařízení 
nové Evropské normy EN 417:2012. 
Ventil zabraňuje úniku plynu při 
náhodném odpojení spotřebiče 
od kartuše a tím i potenciálnímu 
výbuchu, či zranění. 

Plynové kartuše a lahve 
Campingaz® jsou vyrobe-
ny dle přísných standardů 
a navíc jsou dostupné 
a vyměnitelné po celé 
Evropě. Plyn Campingaz® 

– energie pro váš život 
v přírodě! 

C206

1

CV470+

3

R907

7

Ventilové kartuše 
Lze kdykoliv odpojit a poté opět připojit 
i k jinému spotřebiči Campingaz®. 
Patentovaný systém Campingaz Easy 
Clic® Plus – snadné, rychlé připojení 
a odpojení spotřebiče a kartuše.

Zvolte ten správný plyn
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Punčoška k lampám

Ref: 68221
• Velikost S
• Cena: 175 Kč / 6,60 €

Bleuet® Micro Plus  
+ kartuše CV 300 Plus
Ref: 204186S
Turistický kartušový vařič s připojením  
Easy Clic® Plus.
• Sklopná raménka pro snadný transport
• Ergonomický knoflík pro snadnou manipulaci
• Regulace výkonu
• Příkon: 1 300 W
• Doba varu: 5 min 15 s
•  Doba provozu na kartuši:  

CV 300 Plus – 2 h 40 min, CV 470 Plus – 5 h
• Hmotnost: 180 g
•  Cena setu s kartuší CV 300 Plus:  

599 Kč / 22,99 €

Party Grill® 200 Nezbytný společník na kempování! Tento kompaktní přenosný vařič nabízí celou řadu možností využití jako 
například gril nebo klasický vařič. Díky odnímatelným nohám a uzamykatelnému víku ho lze snadno přepravovat a skladovat. Je kompatibilní 
s kartuší Campingaz® CV Plus, která může být odpojena a znovu připojena, i když není prázdná. Piezo zapalování Vám umožňuje snadné zapálení, 
ať jste kdekoliv.

Piezo

CP250

4

Party Grill® 200
Ref: 2000023716
• Příkon: 2000 W
• Spotřeba: 145 g/h
• Zapalování piezo
• Regulace výkonu
•  Doba provozu na kartuši:  

CV 300 Plus – 2 h 30 min, CV 470 Plus – 3 h
• Rozměr grilovací plochy: ø 26 cm
• Rozměr: 32 x 33 cm
• Hmotnost: 2,84 kg
• Cena: 2 199 Kč / 82,99 €

CV470+

3

CV300+

2

CV470+

3

CV300+

2

CV470+

3

CV300+

2

Twister® Plus PZ  
+ kartuše CV 300 Plus
Ref: 2000017836
Turistický kartušový vařič s piezozapalovačem 
a připojením Easy Clic® Plus.
•  Ochranný plíšek proti přehřátí  

regulačního knoflíku
• Příkon: 2 900 W
• Doba varu: 3 min 45 s
•  Doba provozu na kartuši:  

CV 300 Plus – 1 h 10 min, CV 470 Plus – 2 h
• Hmotnost: 263 g
•  Cena setu s kartuší CV 300 Plus:  

849 Kč / 31,99 €

Base Camp™

Ref: 2000009597
Dvouplotýnkový vařič s dvěma oddělenými 
výkonnými hořáky.
• Příkon: 1 600 + 1 600 W
• Spotřeba: 232 g/h
• Doba varu 1 l: 7 min 30 s
•  Pracuje na PB 5 kg nebo 10 kg lahev (připojovací 

sada není součástí výrobku), pro připojení k 2 kg 
PB lahvi je potřebné dokoupit odtlačný ventil.

• Rozměr: 43 x 24 x 7,5 cm
• Hmotnost: 1,4 kg
• Cena: 849 Kč / 32,00 €

Ambiance Lantern

Ref: 205453
Tato plynová lampa vám navodí  
atmosféru pro krásný večer.
• Zdroj: kartuše CV300 plus
• Spotřeba: 7 g/h
• Doba provozu: 33 h
• Jemně žlutý plamen
• Nastavitelná regulace výkonu
• Snadné připojení
• Hmotnost: 250 g
• Cena: 749 Kč / 28,49 €

Camp’Bistro

Ref: 2000030424
Šikovný stolní vařič ideální pro vaření v kempu
• Příkon: 2 300 W
• Doba varu: 5 min
• Doba provozu: 1 h 15 min na kartuši CP 250
• Zdroj energie: kartuše CP 250 (není součástí výrobku)
• Automatické piezozapalování
• Plastový kufřík pro přenášení
• Hmotnost: 1,5 kg
• Cena: 799 Kč / 29,99 €

Grilovací rošt pro Camp’Bistro

Ref: 2000023138
• Rozměr: 318 x 318 x 31,6 cm
• Hmotnost: 730 g
• Cena: 359 Kč / 13,99 €

Lumogaz® Plus

Ref: 204351
Velmi spolehlivá turistická lampa na plynové  
kartuše s Easy Clic® Plus připojením. 
• Příkon: 80 W
• Doba provozu CV 300 Plus: 6 h 20 m,
• Doba provozu CV 470: 12 h
• Držadlo pro snadné přenášení a zavěšení
• Snadná regulace výkonu
• Skleněný cylindr
• Hmotnost: 280 g 
• Cena: 799 Kč / 29,99 €

CV300+

2
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Vařiče Xcelerate™ Campingaz® přichází na trh s novinkou v oblasti dvouplotýnkových plynových vařičů. Díky technologii  
Xcelerate™ zkrátíte dobu vaření i za větrných podmínek na polovinu, čímž výrazně snížíte spotřebu plynu! Umožňují to nové patentované hořáky 
se závětřím a podporou hrnce. Neztrácejte peníze a čas zdlouhavým vyvařováním a užijte si dovolenou bez starostí! 

Vařiče a lampy

Benefity
Dva Xcelerate™ 

hořáky
Možnost vaření  

i grilování současně
Praktické přenášení 
ve skladném kufříku Piezo zapalování Praktické víko s madlem

Xcelerate™ technology

Nový patentovaný hořák se schodo-
vitým profilem produkuje nižší, více 
větruodolný a výkonnější plamen, 
kterého nejsou schopny běžné 
hořáky dosáhnout.

Patentovaná technologie vyvýšeného závětří 
vytváří bariéru kolem hořáku a tím zabraňuje 
větru snížit výkon plamene. Široká plocha zá-
větří navíc funguje jako skvělá podpora hrnce, 
dodávající stabilitu při vaření.

Spojením výkonného Xcelerate™ hořáku a WindBlock 
závětří vznikla unikátní technologie, zkracující dobu 
vaření na polovinu v naprosto běžných podmínkách 
venkovního vaření. Tam, kde ostatní vařiče teprve při-
vádí vodu k varu, vy již máte s technologií Xcelerate™ 
uvařenou večeři!

5 min 10 min 15 min 20 min

3 m/s

2 m/s

1 m/sry
ch

lo
st

 v
ět

ru

čas vaření

zkrácení času vaření při 
rychlosti větru 3 m/s

50%

rychlost větru potřebný čas vaření spotřeba plynu

3 m/s

1 m/s

10 minut

20 minut

7 minut

8 minut

26 g

57 g

18 g

23 g

+
hořák Xcelerate™ závětří WindBlock

vařič Xcelerate™ běžný vařič

Stove grilling grid
Ref. 2000017428
Rozšiřte možnosti vašeho vařiče přidáním grilovacího roštu. Smal-
tovaný plechový rošt disponuje integrovanou mísou na odkapávající 
tuk. Kompatibilní s vařiči Campingaz®: 400 S, 400 SG a 600 SG.
• Cena: 549 Kč / 20,99 €

Porovnejte rychlost 
varu běžného  

a Xcelerate™ hořáku

400 S 600 SG
Ref 2000016214 2000015086
příkon (W) 2x 2 200 2x 2 200
spotřeba (g/h) 2x 155 2x 155
hořák 2x Xcelerate™ 2x Xcelerate™
provozní doba (h) R907/5 kg 9:30/15 9:30/15
zapalování piezo piezo
toaster ne ne
hmotnost (kg) 6 kg 10,7 kg
rozměry sestaveného vařiče (cm) 61 x 42 x 13 107 x 57 x 120
grilovací rošty ne 2
cena 2 499 Kč / 94,99 € 4 499 Kč / 169,99 €

• Pevné víko z lakované oceli s chromovaným madlem

• Smaltovaný plechový rošt umožňuje kromě vaření 
i grilování

• Pevné sklopitelné boční stolky na odkládání potravin

• Dva výkonné Xcelerate™ hořáky s příkonem 4 400 W 
umožňují bezproblémové venkovní vaření

• Teleskopické nohy pro variabilní nastavení výšky 
a snadné složení

• Omyvatelná polička z materiálu Textaline 
pro odložení příslušenství k vaření

600 SG
2000015086

600 SG
2000015086

400 S
2000016214
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MiniMaxi 19L
Ref: 2000013689 (Pink Daisy) 
Ref: 2000009589 (Arctic Rainbow)
• Objem: 19 l
• Pojme: 6 x 1,5 l lahve
• Jeden posuvný ramenní popruh 
• Lze nosit v ruce, přes rameno, nastavitelný popruh
•  Skládací – nenáročná na skladovací prostor. 
• Snadno se čistí, zavařené vnitřní švy
•  Chladicí účinek: 12 h s chladicími  

vložkami Freez'Pack® (nejsou součástí výrobku)
• Hmotnost: 550 g
• Cena: 449 Kč / 16,94 €

Freez’Pack® M5
Ref: 39460
• Rozměr: 15 x 8 x 2,5 cm 
• Hmotnost: 200 g
• Cena: 35 Kč / 1,32 €

Freez’Pack® M10
Ref: 9377
• Rozměr: 18 x 10 x 3 cm 
• Hmotnost: 350 g
• Cena: 49 Kč / 1,85 €

Freez’Pack® M20
Ref: 9378
• Rozměr: 20 x 17 x 3 cm 
• Hmotnost: 800 g
• Cena: 99 Kč / 3,74 €

Freez’Pack® M30
Ref: 21628
• Rozměr: 25,5 x 20 x 3 cm 
• Hmotnost: 1200 g
• Cena: 129 Kč / 4,87 €

Shopping Cooler 15L
Ref: 2000013686 (Pink Daisy)
• Objem: 15,7 l
• Pojme: 5 x 1,5 l lahve
• Jeden posuvný ramenní popruh 
• Lze nosit v ruce, přes rameno, nastavitelný popruh
• Skládací – nenáročná na skladovací prostor. 
• Snadno se čistí, zavařené vnitřní švy
•  Chladicí účinek: 10 h s chladicími vložkami 

Freez‘Pack® (nejsou součástí výrobku)
• Hmotnost: 390 g
• Cena: 449 Kč / 16,94 €

Chladicí tašky Chladicí tašky atraktivního designu jsou na rozdíl od boxů snadno sbalitelné a pohodlné pro nošení ať již přes rameno, 
nebo v ruce. Chladicí účinek je až 11 hodin s chladicími vložkami. Díky izolaci z polyethylenu nehrozí prosáknutí tekutin, či nebezpečí vzniku plísní. 
Všechny chladicí tašky jsou vhodné pro rodinné pikniky v přírodě i na pláži.

Chladicí vložky Izotermické vlastnosti boxů a tašek zlepšíte, jestliže do nich vložíte chladicí vložky, 
zvláště pak při vyšších venkovních teplotách. Pro každý typ použití je určena specifická chladicí vložka. I bez au-
tochladničky udrží vaše potraviny čerstvé! Tyto chladicí vložky uchovávají nápoje a potraviny v chladu. Často jsou 
používány i pro uchování léků. Délka zmrazení vložek při teplotě -18 °C 2-4 hodiny (dle velikosti). Jsou samozřej-
mě netoxické, opakovaně použitelné a omyvatelné v myčce.

Entertainer 12
Ref: 2000020149
Chladicí taška do ruky nového atraktivního vzhledu 
s praktickou vodotěsnou kapsou.
• Objem: 12 l
• Pojme: 9 x 0,5 l lahve
• Rozměry: 41 x 17 x 26 cm
•  Chladicí účinek: 19 h  

s chladicími vložkami Freez'Pack®  
(nejsou součástí výrobku)

• Hmotnost: 462 g
• Cena: 549 Kč / 20,72 €

Entertainer Dual
Ref: 2000020151
Taška která udrží vaše jídla teplá i chladná zároveň 
zároveň, díky dvěma komorám, oddělenými 
speciální EVA folii doplněné 6mm EPE izolační 
vrstvou, fungující spolehlivě až do teploty 107 °C.
• Objem: 18 l
• Pojme: 4 x 1,5 l lahve
• Rozměry: 46,5 x 23 x 32,5 cm
•  Chladicí účinek: 11 h  

s chladicími vložkami Freez'Pack®  
(nejsou součástí výrobku)

• Hmotnost: 1 168 g
• Cena: 899 Kč / 33,92 €

Entertainer Convertible
Ref: 2000020152
Taška která udrží vaše jídla teplá nebo chladná 
díky speciální EVA folii doplněné 6mm EPE izolační 
vrstvou, fungující spolehlivě až do teploty 107 °C. 
Nositelná na stojato, nebo na ležato např. na pizzu.
• Objem: 23 l
• Pojme: 5 x 1,5 l lahve
• Rozměry: 43 x 19 x 39,5 cm
•  Chladicí účinek: 12,5 h  

s chladicími vložkami Freez'Pack®  
(nejsou součástí výrobku)

• Hmotnost: 585 g
• Cena: 749 Kč/ 28,26 €

Entertainer 16
Ref: 2000020150
Chladicí taška přes rameno nového atraktivního 
vzhledu s praktickou vodotěsnou kapsou.
• Objem: 16 l
• Pojme: 3 x 1,5 l lahve
• Rozměry: 46 x 18 x 31 cm
•  Chladicí účinek: 12 h  

s chladicími vložkami Freez'Pack®  
(nejsou součástí výrobku)

• Hmotnost: 428 g
• Cena: 649 Kč / 24,49 €
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Icetime® Plus 30L
Ref: 2000024963
• Objem: 30 l
•  Chladicí účinek: 27 h s chladicími vložkami 

Freez'Pack® (nejsou součástí výrobku)
• Rozměry: 41 x 31 x 46 cm 
• Hmotnost: 2,6 kg
• Cena: 999 Kč / 37,70 €

Icetime® Plus 26L
Ref: 2000024962
• Objem: 26 l
•  Chladicí účinek: 24 h s chladicími vložkami 

Freez'Pack® (nejsou součástí výrobku)
• Rozměry: 41 x 31 x 42 cm 
• Hmotnost: 2,4 kg
• Cena: 899 Kč / 33,92 €

Icetime® 13L
Ref: 39401
• Objem: 12,5 l
• Rozměry vnější: 30 x 38,5 x 20 cm 
•  Chladicí účinek: 17 h s chladicími vložkami 

Freez'Pack® (nejsou součástí výrobku) 
• Hmotnost: 1,9 kg
• Cena: 699 Kč / 26,38 €

Powerbox® Plus 28L
Ref: 2000024956
• Objem: 28 l
• Výkon izolace: 20 °C pod okolní teplotou
• Rozměry: 41 x 31 x 47 cm
• Hmotnost: 3,7 kg
• Cena: 2 199 Kč / 82,99 €

Powerbox® Plus 36L
Ref: 2000024957
• Objem: 36 l
• Výkon izolace: 22 °C pod okolní teplotou
• Rozměry: 55 x 35 x 41 cm
• Hmotnost: 4,8 kg
• Cena: 2 499 Kč / 94,30 €

Termoelektrické chladicí boxy Nové a zdokonalené Termoelektrické boxy jsou vyrobeny s 30 % navíc izolace než jejich 
předchůdci řady Powerbox. Když jsou boxy zapojeny do auta, nebo do sítě přes transformátor, tak udrží teplotu uvnitř boxu 20 °C pod okolní teplotou. 
Zlepšený a velmi chytrý ventilátor vydává maximálně 39 dB, takže Vás nebude rušit ani v noci. Antimikrobiální přísada vstřikovaná do plastu uvnitř 
vložky pak chrání box před plísněmi, zápachem a prodlužuje životnost. S novým a moderním tvarem postaveným ze silného a hustého polypropylenu 
zůstanou boxy chladné i hodiny po odpojení od zdroje.

Antimikrobiální účinek je trvalý, protože tato speciální přísada 
je zatavena přímo v samotném materiálu. Díky tomu nemůže 
být antimikrobiální složka zničena a její efekt oslaben. -Odolává 
plísním -eliminuje pachy

Chladicí boxy Icetime® Plus Nový design boxů Icetime Plus nepřináší jen nový svěží a moderní design, ale také tvrdší 
vnější materiál a kvalitní prémiovou PU izolaci, díky které udržíte obsah boxu čerstvý celý den. Ideální společník na piknik, nebo výlet k vodě. Do-
poručujeme použití Campingaz® chladicí vložky Freez´Pack®.

Chladicí boxy Icetime® Plus Extreme Nová řada Icetime® Plus Extreme přichází s moderním zpracováním chla-
dicích boxů, které jsou vhodné pro delší výlety s rodinou a přáteli. Nenechají vychladnout obsah boxu déle než 24 hod. Tuhý plášť a vysoce kvalitní 
PU izolace, která je i ve víku s dvěma držáky na pití umocňuje kvalitu této řady. Navíc tato řada ještě disponuje Antimikrobiální vložkou, která bude 
obsah udržovat čerstvý a chránit ho před případnými plísněmi a zápachem.

Icetime® Plus Extreme 25L
Ref: 2000024964
• Objem: 25 l
•  Chladicí účinek: 26 h s chladicími vložkami 

Freez'Pack® (nejsou součástí výrobku)
• Rozměry: 41 x 31 x 43 cm
• Hmotnost: 2,5 kg
• Cena: 1 199 Kč / 45,25 €

Smart Cooler 25L AC/DC 
Ref: 2000013437
Termoelektrický chladicí box.
• Objem: 25 l
• Pojme: 6 x 2L lahve 
•  Snadná manipulace – chladicí box lze otevřít 

i zavřít pouze jednou rukou 
• Vnější rozměry: 37,8 x 46 x 26,7 cm 
• Vnitřní rozměry: 30 x 35 x 20 cm 
•  Kabelový prostor pro ochranu proti krádeži 
•  Hodnota delta T 16 °C:  

chladí o 16 °C pod teplotu okolí
• Spotřeba 15 W při teplotě 25 °C
•  Klasifikace elektrických spotřebičů  

energetická třída A 
• Délka připojovacího kabelu 1,5 m. 
•  Box lze připojit do zástrčky autozapalovače 

nebo na běžnou síť 230 V bez  
nutnosti zakoupení adaptéru 

• Cena: 2 999 Kč / 113,49 €

Adaptér s usměrňovačem
Ref: 203164
•  Adaptér umožňuje připojení chladicích 

boxů do elektrické sítě (230 V/50 Hz), 
výstupní napětí 13Vdc x 5 A = 65 W

• Cena: 649 Kč / 24,49 € 12V

TBC1.5L
20°C

Δ36L

12V

TBC1.5L
18°C

Δ28L

Powerbox® Plus 24L
Ref: 2000024955
Díky integrovanému chladicímu systému nabízejí 
termoelektrické boxy lepší výkon a delší chlazení 
na vaši dovolené. Mohou být zapojeny do autoza-
palovače 230V přes transformátor (není součástí 
boxu). Vynikající výkon ať jste kdekoliv.
• Objem: 24 l
• Výkon izolace: 20 °C pod okolní teplotou
• Rozměry: 41 x 31 x 44 cm
• Hmotnost: 3,6 kg
• Cena: 1 899 Kč / 71,99 €

12V

TBC1.5L
18°C

Δ24L

Icetime® Plus Extreme 37L
Ref: 2000024966
• Objem: 37 l
•  Chladicí účinek: 32 h s chladicími vložkami 

Freez'Pack® (nejsou součástí výrobku) 
• Rozměry: 55 x 35 x 41 cm 
• Hmotnost: 3,7 kg
• Cena: 1 699 Kč / 64,11 €

37L TBC1.5L5°C 15°C

32h

25L TBC1.5L5°C 15°C

27h

30L

TBC1.5L

5°C 15°C

25h

26L

TBC1.5L

5°C 15°C

22h

230V

12V

25L 16°C

Δ x62L

13L

17h

5°C 15°C

1.5L

Nové vlastnosti chladicích boxů

Uzamčené  
a zabezpečené 
Chladicí box a jeho víko 
s výstupkem, které 
dokonale zapadá do boxu 
zaručuje bezpečnou těs-
nost. Náš Click and Lock 
systém vydává při zavření 
víka specifické cvaknutí, 
díky kterému poznáte, 
že je chladicí box pevně 
uzavřen a utěsněn.

Nová víka uchycená 
na pantech 
Víka uchycená na pantech 
skvěle zapadnou do chladicího 
boxu stejně jako boční držadla 
do tvarovaných bočních otvorů, 
což činí chladicí box kompakt-
ním. Široký otvor chladicího 
boxu umožňuje snadné a rychlé 
plnění. Ideální tvar chladicího 
boxu znemožňuje jeho převráce-
ní ať je plný či prázdný.

Silná a prémiová PU izolace 
Testy ukazují, že tepelné ztráty jsou z 30 % přes 
horní část a z 30 % přes základnu boxu. Nové 
modely se proto vyznačují zvýšenou izolací ve víku 
a v základně boxu. Po stranách boxu je izolace 
naopak snížena a díky tomu jsou vnější rozměry 
menší, aniž by měly vliv na vnitřní kapacitu či 
výkon boxu. Izolačním materiálem je polyurethan, 
coby nejkvalitnější dostupná izolace na trhu, 
poskytující o 30 % lepší izolaci.

POWERBOX® PLUS ICETIME® PLUS EXTREME ICETIME® PLUS
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Akukompresor
Ref: 204474
• Akumulátorový motorek 230V
• Výkon: 600 l/min
• Tlak: 39 mBar
• Zdroj: akumulátor na dobíjení do sítě 230V
• Na jedno dobití vydrží cca 30 min
•  Součástí výrobku jsou  

3 různé adaptéry  
(trysky pro různé ventily)

• Rozměr: 23,2 x 15 x 11,5 cm
• Hmotnost: 1,7 kg
• Cena: 1 099 Kč / 41,49 €

Portable Flush Toilet Large
Ref: 205239
• Horní nádrž: 18 l
• Spodní nádrž: 20 l
• Rozměr: 41 x 50 x 45 cm
• Postranní rukojeti pro snadnou manipulaci
•  Pumpička usnadňující splachování
• Prostor pro ukládání čistících prostředků
• Hmotnost: 5,3 kg
• Barva šedá
• Cena: 2 199 Kč / 82,98 €

Maronum L Combo™
Ref: 32229
• Horní nádrž: 13 l
• Spodní nádrž: 20 l
• Rozměr: 35 x 43 x 38,5 cm
•  V ceně toalety: 2x role toaletního papíru,  

250 ml Instagreen™ a 250 ml Instablue® extra
• Postranní rukojeti pro snadnou manipulaci
• Pumpička usnadňující splachování
•  Robustní a nerezavějící boční západky  

spojují nádrže k sobě. 
• Hmotnost: 4,8 kg 
• Barva: hnědo-béžová
• Cena: 2 779 Kč / 104,87 €

Instagreen™ 1L
Ref: 2000024138
•  Lehce parfemovaný čistící prostředek vhodný 

pro používání chemických toalet. Přidává se 
do horní nádrže pro umocnění splachovacího 
účinku a dezinfekci mísy. Uzávěr je opatřen 
dětskou pojistkou proti snadnému otevření.

•  Doporučené dávkování: 30 ml do horní nádrže 
s vodou

• Cena: 269 Kč / 10,15 €
Instablue® Extra 1L
Ref: 2000028000
• Doporučené dávkování: 5 ml/1 l vody
• Cena: 269 Kč / 10,15 €

Instablue® Standard 2,5L
Ref: 2000027998
• Doporučené dávkování: 10 ml/1 l vody
• Cena: 329 Kč / 12,42 €

Euro Soft (4 role)
Ref: 2000030207
•  2-vrstvý toaletní papír vyrobený z celulozy 

vhodný pro všechny chemické toalety. Při 
kontaktu s dezinfekčním prostředkem 
Instablue® se velmi snadno rozpouští, 
nevznikají hrudky papíru a zásobník tak 
pojme více odpadu.

• 200 dílků 10 x 12,6 cm
• Cena: 99 Kč / 3,74 €

Nafukovací matrace Campingaz® Chcete se i na dovolené v kempu vyspat pohodlně jako ve své posteli? Pak si vy-
berte matrace Campingaz® a zapomeňte na rozlámaná záda z loňského léta. Komfortní a praktické nafukovací matrace jsou vhodné pro táboření, 
cestování, ale i jako záložní lůžko pro hosty. Vzduchotěsný systém zabraňuje unikání vzduchu, takže se nemusíte bát ranního probuzení na zemi. 
Pohodlí zajišťuje prstencová konstrukce a semišový povrch. Vybrat si můžete ze dvou velikostí, které bez potíží nafouknete ve stanu. Pokud si 
chcete nafukování usnadnit, využijte akumulátorového motorku. Přesvědčte se, že s matracemi Campingaz® se budete v přírodě cítit jako doma.

Chemické toalety Toalety se skládají ze dvou snadno a rychle oddělitelných zásobníků, horního pro vodu na splachování a spod-
ního pro odpad. Před použitím se otevře hermetická záklopka zabraňující zápachu a po použití se spláchne několikerým zapumpováním výkonnou 
pumpičkou. Odpad je ve spodním zásobníku účinně rozkládán dezinfekčním prostředkem Instablue®. Ten ničí rychle a trvale bakterie či viry 
a zabraňuje tvorbě plynů. Přitom neobsahuje formaldehyd a je biologicky rozložitelný a tím i přátelský pro životní prostředí. Zaplnění odpadního 
zásobníku lze snadno kontrolovat pohledem přes průsvitný uzávěr. Po naplnění odpadního zásobníku se oba zásobníky oddělí, odpadní zásobník 
se vyprázdní a horní zásobník se naplní čerstvou vodou. 

Instablue® Sanitární prostředky nezbytné pro používání 
chemických toalet. Musí se přidat do spodní odpadní nádrže, kde ničí 
bakterie, viry a potlačují zápach. Po nalití do odpadního zásobníku 
se ředí vodou. Prodává se v balení 1 l (koncentrát) nebo 2,5 l (roztok).

Quickbed™ Double
Ref: 2000021960
• Dvoulůžková
• Rozměry: 188 x 137 x 19 cm
• Dvojitý uzávěr
• 40 prstenců
• Opravná sada součástí výrobku
• Hmotnost: 2,9 kg
• Cena: 899 Kč / 33,99 €

Quickbed™ Single
Ref: 2000021958
• Jednolůžková
• Rozměry: 188 x 74 x 19 cm
• Dvojitý uzávěr
• 21 prstenců
• Opravná sada součástí výrobku
• Hmotnost: 1,6 kg
• Cena: 599 Kč / 22,49 €

Ruční pumpa
Ref: 204473
• Ruční pumpa pro nafukování a vyfukování.
• Objem válce: 2 l
•  Přenosný obal součástí výrobku
•  Součástí výrobku jsou 3 různé adaptéry  

(trysky pro různé ventily)
• Rozměr: 46 x 22,5 x 11,2 cm
• Hmotnost: 1,05 kg
• Cena: 399 Kč / 14,99 €
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Ref. 2000027898

Ref. 2000027899

Ref. 2000027903

Ref. 2000027901

Ref. 2000027905

Ref. 2000027900

Vestička s rukávky pro malé plaváčky. Vnitřní náplň z PE pěny, používané například 
v záchranných vestách, zaručuje lehkost topu, neporovnatelně delší životnost a pře-
devším maximální bezpečnost v porovnání s nafukovacími pomůckami. Promyšlená 
konstrukce umožňuje přirozenost a volnost pohybu. Plovací top drží vrchní část těla 
nad vodou a zamezuje nechtěnému samovolnému přetáčení dítěte. Plaváčci se velmi 
rychle stanou oblíbeným kamarádem malých plavců a rodičům dodají pocit jistoty. 
Plovací top Plaváček – záruka bezpečí a přirozený pohyb dětí ve vodě a u vody.

• Líbivý • Pohodlný • Odolný• Mimořádně bezpečný

Pevné, prostorné a vysoce univerzální nafukovací čluny pro rekreaci 
na vodě nebo na projížďky podél břehů či kratší výlety. Jsou určeny 
na jezera a klidné řeky. Klasický tvar člunů pro maximální stabilitu, 
více komor zajišťuje vyšší bezpečnost. Stačí jen zvednout kotvy 
a vyrazit za svým prázdninovým dobrodružstvím!

Ref počet osob 
(dospělý + dítě) nosnost (kg) rozměr (cm) hmotnost (kg) specifikace cena

Caravelle™ KK 55 2000009549 1+1 120 192 x 108 2,8 součástí balení je nožní pumpa, 
pádla, transportní vak

1 299 Kč / 49,02 €

Caravelle™ KK 65 2000009550 1+0 165 228 x 120 4,2 1 599 Kč / 60,34 €

Caravelle™ K 85 2000009551 2+1 250 271 x 128 7,1 možnost připojeni elektrického 
motoru Sevylor® SBM18

2 099 Kč / 79,21 €

Caravelle™ K 105 2000009553 3+0 310 298 x 135 9,9 2 699 Kč / 101,85 €

+

+

+

Pro děti o hmotnosti 15-30 kg

Certifikováno dle normy: EN1318-1

Cena: 519 Kč / 19,59 €

Plaváček čluny 
Caravelle

12V pumpa Sevylor®
Ref: 2000014707
Vysokotlaká pumpa připojitelná ke zdroji elektrického  
napětí pomocí 12V autozapalovače. Jednoduše nastavte  
pomocí tlačítka požadovaný tlak s možností volby  
jednotky (PSI, Bar, Kpa). Pumpa pak začne sama  
nafukovat, dokud není dosaženo požadovaného  
tlaku. Dodávána se sadou univerzálních  
nástavců na různé ventily.
• Výkon: 190 l/min, 1000 mBar (14,5 PSI)
• Rozměry: 19,7 x 18,6 cm
• Hmotnost samotné pumpy: 1,44 kg 
• Hmotnost celého setu: 1,88 kg
• Cena: 1 599 Kč / 60,34 €

Nožní pumpa
Ref: 2000019888
•  Univerzální nožní  

pumpa pro nafukování a vyfukování
• Rozměr: 30 x 22 cm
• Výkon: 5 l/min., 300 mBar (4,3 PSI)
•  Součástí výrobku jsou 3 různé  

adaptéry (trysky pro různé ventily)
• Hmotnost: 0,8 kg
• Cena: 349 Kč / 13,17 €

CARAVELLE™ K 105

CARAVELLE™ KK 65



CAMPING GAZ CS s.r.o. Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, Česká republika
telefon: +420 284 686 711, fax: +420 284 686 769 

servisní středisko: +420 602 322 401, e-mail: servis@coleman.com 
www.coleman.eu www.campingaz.com www.sevylor-europe.com

Vážení zákazníci, firma Camping Gaz CS s.r.o. jako výhradní dovozce a distributor značek 
Coleman®, Campingaz®, Sevylor® a AeroBed® si váží vaší důvěry v naše značky. Díky snaze 
neustále zdokonalovat naše služby, doporučujeme nakupovat zboží pouze u autorizovaných 
prodejců námi zastupovaných značek. Nákupem zboží u autorizovaného prodejce, který získal 
certifikát, zaručujeme bezproblémovou garanci záruční doby 2 let u značek Campingaz®, 
Sevylor® a AeroBed®, prodlouženou záruční dobu 3 nebo 5 let u produktů značky Coleman®, 
zajištění odborného servisu a vyškolené obsluhy. U nerezových a RBS® hořáků nových grilů 
řady Series garantujeme záruční dobu v délce 5 let. Naše odborně vyškolené a náhradními díly 
vybavené servisní středisko vám pomůže s pozáručním servisem zakoupeného zboží pouze 
od autorizovaných prodejců. Vyhnete se problémům s pochybnou kvalitou zboží a případnému 
neuznání reklamace zboží, pokud bude zjištěno, že nákup neproběhl přes našeho autorizovaného 
prodejce. Pro vaši snadnou orientaci naleznete seznam autorizovaných prodejců na našich webových stránkách, kde si můžete ověřit 
i unikátní číslo certifikátu, umístěného na prodejnách autorizovaných prodejců. Každý autorizovaný prodejce se vám navíc na požádání 
prokáže tzv. Certifikátem autorizovaného prodejce, vystaveným naší firmou. V rámci neustálé snahy o zdokonalení svých produktů si 
firma CAMPING GAZ s.r.o. vyhrazuje právo na změny technické specifikace. Ceny v měně Euro jsou platné pro Slovensko.

The Outdoor Cooking Expert® since 1949.


