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WEBER® BBQ COURSES
Dê aos seus clientes a oportunidade de experimentar os produtos excecionais da Weber
e criar as suas próprias memórias culinárias na sua loja.

C A P TA R O I N T E R E S S E D E N O V O S C L I E N T E S E C L I E N T E S A N T I G O S

OFERECER UM EVENTO ÚNICO DE BBQ

GRILL MASTERS
Profissionais treinados e certificados pela Weber

AU M E N TA R A S V E N DA S
Apresentar os grelhadores e acessórios

S E M C O M P L I C AÇ Õ E S PA R A S I
Os chefs de barbecue trazem equipamentos e alimentos BBQ

MENUS ENTUSIASMANTES
Com as tendências alimentares de 2020 e os últimos produtos – testados de A a Z

PAC O T E D E M A R K E T I N G
Promover cursos no website da Weber
Ativos de marketing digital
Ativos POS
PAC O T E D O C U R S O
Lista de ingredientes
Livreto de receita
Avental
Certificado do participante

contacte - nos para mais informações : infoiberica @ weberstephen . com
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7

PRESENTES PERFEITOS
PARA TODAS AS CARTEIRAS!
3
Luva em couro

Luva
Premium

Avental

Escova em T

Madeira para
defumar – Whisky

iGrill 2

Grelha para marcar
a carne GBS
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9
Chegou a altura do ano em
que toda a gente procura as
melhores ideias de presentes.
Porque não mostrar aos seus clientes como podem afastar o frio da estação com o calor do grelhador? Com grelhadores Weber para todas as necessidades
e momentos e uma vasta gama de acessórios
que melhoram a experiência, pode recomendar o presente perfeito para cada orçamento e ocasião: prepare os seus clientes para uma inesquecível festa em
família – eles vão agradecer-lhe
durante todo o ano.

Prato de servir

Cesto para vegetais

Suporte para
aves Deluxe

Prensa para
hambúrguer

Pedra para
pizza GBS

Espeto rotativo

Kit de utensílios
Premium

19

8

Bandeja em cerâmica

Placa GBS

iGrill mini

Travessa de servir

Panela GBS

Travessa em cerâmica

Luvas de barbecue

9

WEBER GRELHADORES
ELÉTRICOS
ESTES GRELHADORES PROPORCIONAM RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS
E SÃO CONVENIENTEMENTE SUSTENTÁVEIS

GRELHADORES WEBER E-POWER –
GRELHAR SEM CEDÊNCIAS
Esqueça todos os seus preconceitos sobre o barbecue
elétrico e entre no mundo de uma nova experiência
de barbecue! Apresentamos a reinvenção do autêntico
grelhador elétrico e o futuro do barbecue clássico:
os grelhadores e-Power da Weber!
Weber e-Power inclui todos os nossos grelhadores
elétricos e tudo que eles representam: resultado e sabor
extraordinários de forma prática e descomplicada.
E, graças aos últimos avanças tecnológicos, já não precisa de fazer cedências ao nível do desempenho!

Com os nossos grelhadores Weber e-Power está
também a entrar na era de possibilidades de barbecue
infinitas com grelhadores elétricos que adotam tecnologias inteligentes e barbecue de quintal para a vida
moderna. Com a tecnologia iGrill, seja integrada no Pulse ou como um complemento para a gama Weber Q, os
nossos grelhadores elétricos garantem alimentos grelhados na perfeição, sempre. O calor alto e constante
que os grelhadores Weber e-Power conseguem atingir
é uma das inúmeras características que os distingue de
um típico grelhador elétrico.

PULSE 2000
PULSE 1000

+ DUAS ZONAS (MÉTODO INDIRETO)
+ MAIS ESPAÇO
+ MAIS POTÊNCIA

+ TERMÓMETRO DIGITAL
+ iGRILL INTEGRADO
+ TECNOLOGIA DE IMPULSO

Q 2400 E
+ DEFLETOR DE CALOR
+ MAIS ESPAÇO
+ TAMPA MAIS ALTA

Q 1400 E
18

UMA GAMA COMPLETA DE PRODUTOS PARA TODOS
" TEMOS
OS GRUPOS-ALVO, INDEPENDENTEMENTE DO PREÇO,
EXPERIÊNCIA DE BARBECUE OU ORIGEM.
"
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BARBECUE PRÁTICO E MÁXIMO
DESEMPENHO GRAÇAS AOS
GRELHADORES WEBER E-POWER

WEBER Q
E PULSE
Com os grelhadores elétricos da Weber, agora grelhar
é uma opção para um novo grupo de clientes.
A ampla gama, do Q 1400 ao PULSE 2000, tem uma
solução para todos. Entre no mundo do barbecue
Weber e-Power com o Weber Q 1400 e, se precisar
de uma capacidade maior, escolha o Weber Q 2400.
Com a sua arquitetura digital de alta tecnologia,
a tecnologia iGrill e uma aplicação iGrill intuitiva,
o PULSE vai mudar para sempre o aroma da cidade,
dando a todos infinitas oportunidades para grelhar.

ANOS

O PULSE e o Q são suficientemente compactos para
caber numa varanda pequena. Com componentes
removíveis e fáceis de limpar, proporcionam um
desempenho revolucionário e o verdadeiro sabor
de barbecue. Dê aos seus clientes a capacidade de
grelhar de forma prática e fácil com a assistência
digital de peritos Weber. Finalmente, grelhar é tão
fácil quanto possível, mesmo em ambientes urbanos.

ANOS

grel had o re s e l é tr i c os

TADA
GARANTIA LIMI

*

S
GARANTIA EM TODA

Q 2400 E

PULSE 2000

ACOMPANHE O PERCURSO DOS SEUS CLIENTES,
DE PRINCIPIANTES A MESTRES DO BARBECUE
COM ESTES ACESSÓRIOS WEBER Q

ACOMPANHE O PERCURSO DOS SEUS CLIENTES,
DE PRINCIPIANTES A MESTRES DO BARBECUE
COM ESTES ACESSÓRIOS PULSE

ESSENCIAL

ESSENCIAL

iGrill 2

Kit de utensílios
Premium

Cobertura para
grelhador Premium

Kit de utensílios
Premium

AVA N Ç A D O

Escudo térmico
e base para quentes

20

Placa

Cobertura para
grelhador Premium

AS PEÇAS*

Escova para
grelhador

AVA N Ç A D O

Cesto para
vegetais

* A garantia não se aplica ao desgaste normal. Consulte weber.com para mais informações.

Pedra para
pizza Premium

Placa

Espeto
rotativo
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GAMA - VI SÃO GERA L

WEBER® Q 1400

WEBER® Q 2400

WEBER® Q 2400

PULSE 2000

PULSE 1000

PULSE 2000

GRELHADORES
ELÉCTRICOS
WEBER E-POWER GRILLS – SEM COMPROMETER OS GRELHADOS –
Pulse e Weber Q melhoram o estilo de vida moderno e permitem que todos possam experimentar
o futuro dos grelhados. Desenhado com estilo, o Weber Q elétrico pode ser colocado facilmente em
qualquer varanda ou terraço, e as restrições de combustível na cidade deixarão de ser uma dor de
cabeça. A série Pulse obtém um elevado desempenho nos grelhados, sendo alimentada por energia
elétrica com uma tecnologia inteligente integrada que lhe dá mais precisão do que nunca.

EM SÍNTESE

EM SÍNTESE

Com as suas zonas duplas para grelhar,
a série Pulse 2000 permite grelhar em simultâneo
diferentes comidas a temperaturas separadas.

Tampa e base – feitas de alumínio fundido leve.

O controlo rigoroso da temperatura é proporcionado
por um ecrã LED no painel de controlo frontal. Isto
garante uma leitura precisa e exata da temperatura
do interior do seu grelhador.
A tecnologia iGrill integrada dá-lhe ainda maior
controlo ao monitorizar a sua comida do início até
ao fim da sua confeção. A tecnologia iGrill integrada
transmite a temperatura via Bluetooth* para a app
iGrill da Weber no seu telemóvel.

22

Todas as dimensões dos grelhadores elétricos Weber Q e PULSE são medidas com a tampa fechada.

* A expressão e os logótipos Bluetooth são marcas
registadas detidas pela Bluetooth SIG Inc.

Superfícies de trabalho – alguns modelos vêm
com superfícies de trabalho dobráveis, dando-lhe
mais espaço.
Grelha em ferro fundido – as nossas grelhas de ferro
em porcelana esmaltada difundem melhor o calor do
que qualquer outro material e proporcionam um sabor
autêntico a qualquer entusiasta dos grelhados.
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GRELH AD ORES ELÉCTRICOS

GRELHADORES E LÉ CTR I COS

O popular grelhador elétrico Weber® Q1400 é compacto e rápido, sendo
a escolha perfeita no caso de não ser permitido utilizar briquetes ou
gás.

O popular grelhador elétrico Weber® Q 2400 é compacto e rápido, sendo
a escolha perfeita no caso de não ser permitido utilizar briquetes ou
gás.

O popular grelhador eléctrico Weber® Q 2400 é compacto e rápido,
sendo a escolha perfeita no caso de não ser permitido utilizar briquetes
ou gás.

O Pulse 1000 é o primeiro grelhador Smart que combine tecnología
inteligente e digital de vanguarda para revolucionar o grelhador
tradicional... e isto faz abrir à um mundo novo de infinitas
oportunidades para cozinhar ao ar livre.

TADA*
GARANTIA LIMI

S
GARANTIA EM TODA

AS PEÇAS*

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 2,2 Kw

• Potência 2.2 kW

• Potência : 1800W

• Cuba em alumínio fundido

• Cuba em alumínio fundido

• Cuba em alumínio fundido

• Smart Electric Grill com infinidades de receitas com a app Weber iGrill

• Tampa em alumínio fundido

• Tampa em alumínio fundido

• Termômetro integrado na tampa para controlar durante a cozedura

• Pegas grandes para fácil manuseamento

• Pegas grandes para fácil manuseamento

• 2 mesas rebativéis em plástico termoendurecido

• 2 grelhas de cozedura em ferro fundido

• 2 grelhas de cozedura em fero fundido

• 2 grelhas de cozedura em aço esmaltado

• Pegas grandes para fácil manuseamento

• Bandeja de recuperação da gordura

• Estrutura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro
• Cabo eléctrico: 1,80 m

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador eléctrico
Grelha de cozedura: 43 x 32 cm
Cor: Dark Grey

Referência: 52020053

0 077924 025815
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 12
PVP (IVA incluido): € 299,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
36,8 x 68,6 x 41,9 cm
Peso do produto: 10,12 kg
Cartão:
42,6 x 41 x 71,7 cm
Peso do cartão (sem bbq):
2,88 kg

• Bandeja de recolha de gorduras
• Estrutura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro
• Cabo eléctrico: 1,80 m
• Deflector de calor integradado na tampa.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador eléctrico
Grelha de cozedura: 55 x 39 cm
Cor: Dark Grey

Referência: 55020053

0 077924 025020
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 8
PVP (IVA incluido): € 449,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
36,8 x 80 x 49,5 cm
Peso do produto: 17 kg
Cartão:
44,6 x 46,1 x 82,6 cm
Peso do cartão (sem bbq):
2,88 kg

• Grelhas de cozedura de alta resistência em aço fundido esmaltado
• Botão de regulação de temperatura
• Bandeja de recolha de gorduras
• Estrutura com pés em nylon com ganchos porta-utensílios integrados
• Deflector de calor integradado na tampa
• Cabo eléctrico: 1.80m

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador eléctrico
Grelha de cozedura: 55 x 39 cm
Cor: Dark Grey

Referência: 55020853

0 077924 025051
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 8
PVP (IVA incluido): € 499,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
104,1 x 130,6 x 62,2 cm
Peso do produto: 19 kg
Cartão:
44,6 x 46,1 x 82,6 cm
Peso do cartão (sem bbq):
2,88 kg

(grátis)

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Bandeja de recolha de gorduras

• Botão de regulação de temperatura

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 2,2 Kw

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Botão de regulação de temperatura
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TADA*
GARANTIA LIMI

• Precisão de control da temperatura com o display LED e termômetro iGrill
no painel frontal
• 1 botão regulador de temperatura
• Tecnologia iGrill incluída - Termômetro que controle a temperatura ao
coração da carne do principio ao fim da cozedura em tempo real no seu
Smartphone ou Tablet
• 1 resistência eléctrica amovível
• Possibilidade conectar até 2 sondas de temperatura (1 incluída)
• Cuba interna em alumínio lavável no lava-louças
• 5 anos de garantia em todas as peças*

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador eléctrico
Grelha de cozedura: 41 x 31 cm
Cor: Black

Referência: 81010053

0 077924 060793
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 8
PVP (IVA incluido): € 499,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
33,02 x 60,52 x 53,77 cm
Peso do produto: 12,65 kg
Cartão:
38 x 56 x 62,5 cm
Peso do cartão (sem bbq):
6,91 kg

5 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI

ANOS

PULSE 1000

ANOS

WEBER® Q 2400 GRELHADOR ELÉCTRICO
COM STAND

ANOS

WEBER® Q 2400 GRELHADOR ELÉCTRICO

ANOS

WEBER® Q 1400 GRELHADOR ELÉCTRICO
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GRELH AD ORES ELÉCTRICOS

O Pulse 2000 é o primeiro grelhador Smart que combine tecnología
inteligente e digital de vanguarda para revolucionar o grelhador
tradicional... e isto faz abrir à um mundo novo de infinitas
oportunidades para cozinhar ao ar livre.

O Pulse 2000 é o primeiro grelhador Smart que combine tecnología
inteligente e digital de vanguarda para revolucionar o grelhador
tradicional... e isto faz abrir à um mundo novo de infinitas
oportunidades para cozinhar ao ar livre.

AS PEÇAS*

S
GARANTIA EM TODA

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 2200W

• Potência : 2200W

• Smart Electric Grill com infinidades de receitas com a iGrill App

• Smart Electric Grill com infinidades de receitas com a app iGrill

• 2 grelhas de cozedura em ferro fundido

• 2 grelhas de cozedura em ferro fundido

• Bandeja de recuperação da gordura

• Bandeja de recuperação da gordura

• Precisão de control da temperatura com o display LED e termômetro iGrill

• Precisão de control da temperatura com o display LED e termômetro iGrill

no painel frontal

no painel frontal

• 2 botões reguladores de temperatura

• 2 botões reguladores de temperatura

• Tecnologia iGrill incluída - Termômetro que controle a temperatura ao

• Tecnologia iGrill incluída - Termômetro que controle a temperatura ao

coração da carne do principio ao fim da cozedura em tempo real no seu

coração da carne do principio ao fim da cozedura em tempo real no seu

Smartphone ou Tablet

Smartphone ou Tablet

• Zona dupla de cozedura : 2 resistências eléctricas independentes e

• 2 Resistências eléctricas independentes e amóviveis

amovíveis

• Possibilidade conectar até 4 sondas de temperatura (2 incluídas)
• Cuba interna em alumínio lavável no lava-louças

• Possibilidade conectar até 4 sondas de temperatura (2 incluídas)

• Carrinho com mesa e suporte-utensilios

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador eléctrico
Grelha de cozedura: 49 x 39 cm
Cor: Black

Referência: 82010053

0 077924 060816
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 8
PVP (IVA incluido): € 849,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
38,53 x 70,66 x 60,03 cm
Peso do produto: 17,62 kg
Cartão:
43 x 62,5 x 73,5 cm
Peso do cartão (sem bbq):
8,08 kg

5 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Cuba interna em alumínio lavável no lava-louças
• 5 anos de garantia em todas as peças*
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AS PEÇAS*

• 5 anos de garantía em todas as peças*

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador eléctrico
Grelha de cozedura: 49 x 39 cm
Cor: Black

Referência: 85010053

0 077924 060823
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 2
PVP (IVA incluido): € 999,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
107,49 x 111,89 x 60,73 cm
Peso do produto: 28,23 kg
Cartão:
74,5 x 64,5 x 80 cm
Peso do cartão (sem bbq):
13,99 kg

5 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

S
GARANTIA EM TODA

ANOS

PULSE 2000 COM CARRINHO E MESA

ANOS

PULSE 2000
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COMBUSTÍVEIS DE
CARVÃO WEBER
FAZ REALMENTE A DIFERENÇA

ENFOQUE CONCRETO NA SUSTENTABILIDADE
PARA ALÉM DO ESSENCIAL – PENSAMENTO
ECOLÓGICO E PROGRESSISTA PARA FAZER
A DIFERENÇA

DESEMPENHO SUPERIOR
COMPOSIÇÃO EQUILIBRADA DOS INGREDIENTES
PARA FAZER A DIFERENÇA QUE O CLIENTE ADORA
BRIQUETES

CARVÃO

Composição especial apenas com
aditivos naturais

Ignição em menos de
15 minutos

Formato único para um fluxo de ar
e brasas perfeitas

Maior tempo de queima
com mais 1h30m

20 minutos: a ignição mais rápida*

Calor intenso a uma
temperatura superior
a 350°C

3 horas: maior tempo de queima**
* Num acendedor de chaminé
** Tempo de queima = temperatura do churrasco > 180 °C

Sabor rico e agradável
aroma frutado graças
à fórmula enriquecida
com madeira de macieira

Minimizar a pegada de CO2
Embalagem reciclável

BRIQUETES

INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
CONTÍNUOS

Carvão 100% natural e ligante de amido
Madeira proveniente exclusivamente de
florestas geridas de forma sustentável
e de fábricas certificadas

PROMOVER A DIFERENÇA ATRAVÉS
DA PESQUISA CONSTANTE
Madeira 100% europeia

Grandes investimentos em I&D
para melhorar continuamente
a experiência de churrasco

Nova fórmula – para melhorar a nossa composição
natural adicionámos madeira de macieira

Centros de pesquisa
e produção topo de gama

CARVÃO

“PRODUZIR UM BRIQUETE REALMENTE
BOM É UMA VERDADEIRA CIÊNCIA
E O IMPORTANTE É ENCONTRAR O EQUILÍBRIO
IDEAL ENTRE OS DIVERSOS COMPONENTES”
Pawel – Diretor de Produção de Carvão na Weber
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ALTA QUALIDADE
GARANTIDA
Mostrar a diferença,
garantindo a melhor
e mais segura escolha
para os consumidores.

A PROMESSA DE QUALIDADE WEBER
Ímpeto inovador contínuo
para o melhor desempenho
Certificação TÜV
e DIN CERTCO
Cumpre os elevados
padrões/critérios da Weber

3H201 – Carvão
3H200 – Briquetes
www.dincertco.de
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TADA*
GARANTIA LIMI

Os grelhadores Master-Touch Premium trazem um entusiasmo renovado à categoria dos grelhadores a carvão com um design 3-em-1 que
lhe permite grelhar, defumar e assar com um só grelhador. Grelhe hambúrgueres ou asse um frango e, depois, transforme facilmente o seu
grelhador num defumador para defumar costelas ou pá de porco ao estilo low-and-slow.
R
LHA
RE

(DIRETO/INDI

1

RET
O

O
VERDADEIRO
3-EM-1

)

G

GRELHAR E DEFUMAR –
A LENDA TORNA TUDO MAIS FÁCIL

A nossa paixão pelo barbecue com carvão mantém-se forte após décadas de história. Esta mentalidade inovadora
e que só se satisfaz com o melhor é o que faz da Weber uma marca, uma promessa e a razão pela qual continuamos
a renovar as nossas linhas de grelhadores com as melhores e mais inovadoras funcionalidades do mercado.
O grelhador a carvão Original Kettle é o icónico grelhador fechado reconhecido por todos e que cria um sabor
apreciado um pouco por todo o mundo. Com novas características, como o sistema de limpeza One-Touch com um
tabuleiro fundo de recolha de cinzas e ganchos para utensílios integrados para um fácil acesso aos utensílios de
barbecue, o icónico grelhador fechado continua a ser o grelhador à medida de todos.

ANOS

grel had o re s a c arvão

DEFUMAR

2

ASSAR

3

GRELHADOR A CARVÃO MASTER-TOUCH®
GBS PREMIUM E-5770
Assuma a liderança e adicione um pouco
de luxo à sua aventura de barbecue com
carvão com o grelhador a carvão MasterTouch® GBS Premium E-5770. Renovado
com inúmeras características inovadoras,
como uma prática tampa articulada, um
inovador sistema de difusores que torna
fácil cozinhar low and slow e um suporte
iGrill Ready para manter o seu iGrill sempre
à mão, este grelhador premium irá dar-lhe
toda a liberdade, conveniência e opções que
precisa para embarcar em novas aventuras
de barbecue.

ACOMPANHE O PERCURSO DOS SEUS CLIENTES, DE PRINCIPIANTES
A MESTRES DO BARBECUE COM ESTES ACESSÓRIOS
ESSENCIAL

iGrill 2

Kit de acendedores
de chaminé

Kit de utensílios
Premium

Escova para
grelhador

Luvas

Cobertura

AVA N Ç A D O

Suporte para
aves Deluxe
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Pedra para
pizza GBS

Grelha para marcar
a carne GBS

* A garantia não se aplica ao desgaste normal. Consulte weber.com para mais informações.

Panela

Pedaços de
nogueira
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GAMA – VISÃO GERAL

GRELHADORES A CARVÃO
GO-ANYWHERE

SMOKEY JOE® PREMIUM

SMOKEY JOE® PREMIUM

SMOKEY JOE® PREMIUM

SMOKEY JOE® PREMIUM

O R E G R E S S O À S O R IG E NS – Fazer grelhados na brasa é uma das formas mais autênticas

e sensoriais de cozinhar. É como voltar às raízes: acender o fogo, sentir o cheiro do fumo,
escutar o crepitar da madeira, sentir a comunhão com a natureza. Num mundo crescentemente
tecnológico e acelerado, são cada vez mais as pessoas que procuram experiências reais e
autênticas – essa é a essência do barbecue original.
SMOKEY JOE® PREMIUM

SMOKEY JOE® PREMIUM

COMPACT KETTLE

COMPACT KETTLE

ORIGINAL KETTLE®
E-4710

EM RESUMO
1
Tampa e cuba –fabricadas em aço esmaltado no interior
e exterior para obter a melhor reflexão do calor
e proteção contra a ferrugem.

ORIGINAL KETTLE®
E-5710

MASTER-TOUCH® GBS
PREMIUM E-5770

SMOKEY MOUNTAIN
COOKER

ORIGINAL KETTLE®
E-5730

MASTER-TOUCH® GBS
PREMIUM SE E-5775

SMOKEY MOUNTAIN
COOKER

MASTER-TOUCH® GBS
E-5750

PERFORMER GBS

SMOKEY MOUNTAIN
COOKER

MASTER-TOUCH® GBS
C-5750

PERFORMER PREMIUM
GBS

SUMMIT® CHARCOAL

MASTER-TOUCH® GBS
C-5750

PERFORMER DELUXE GBS

SUMMIT® CHARCOAL

2
Válvulas de ventilação em alumínio – proporcionam
o fluxo de ar para a combustão. No modo de grelha
normal, as válvulas superiores e inferiores devem estar
totalmente abertas, pois o ar ajuda à combustão dos
briquetes. Quando terminar de grelhar, pode fechá-las
para abafar o fogo e apagar o grelhador.
3
Tampa – a
 novíssima dobradiça suporta a tampa na
perfeição libertando as mãos para os cozinhados.
Para usar o espeto rotativo Weber, a tampa pode ser
facilmente removida.
4
Pega – fabricada em nylon reforçado com fibra de vidro,
para resistir a todas as condições meteorológicas. Em
alguns modelos, as pegas possuem dois ganchos para
utensílios. Alguns modelos vêm equipados com um
suporte iGrill.

5
Sistema de limpeza One-Touch – o sistema Weber
patenteado em que um simples movimento com a pega
canaliza a cinza para o recipiente de recolha de cinza,
o qual pode depois ser removido e esvaziado. O sistema
de limpeza One-Touch não só ajuda a limpar o grelhador
como regula o fluxo de ar. Alguns modelos dispõem de
uma configuração de “fumeiro” e “modo lento e a baixa
temperatura” que coloca as válvulas de ventilação na
posição certa para estas funções.
Bandejas separadoras para o carvão/Cestos para
carvão –mantêm os briquetes no sítio de acordo com o
método de confeção desejado. Os diferentes modelos de
grelhador possuem bandejas ou cestos para carvão.
Grelhas – fabricadas em aço inoxidável polido ou
revestido, resistente à ferrugem e concebido para resistir
a muitos anos de grelhados.
Área de cozedura – e
 stá disponíveil uma vasta gama de
modelos, com diâmetros que variam entre 37 cm, 47 cm,
57 cm e 61 cm.
Rodas – r odas resistentes a todo o tipo de condições
meteorológicas que facilitam a deslocação do grelhador.
O novo design das rodas nos novos modelos realça o
design e sensação de robustez geral.
Copo medidor – t odos os grelhadores a carvão trazem
um copo medidor para o carvão.

1
2
3
4
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GRELH AD ORES A CARVÃO

GRELHADO R ES A CARVÃO

Um grelhador a carvão ideal para transportar. Desenhado para os que
desejam ter um grelhador ligeiro, fácil de transportar.

Um grelhador pequeno ideal para momentos de lazer no exterior,
piqueniques e noites de churrasco improvisadas.

Um grelhador pequeno ideal para momentos de lazer no exterior,
piqueniques e noites de churrasco improvisadas.

Um grelhador pequeno ideal para momentos de lazer no exterior,
piqueniques e noites improvisadas.

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro

• Pega de suporte para tampa com sistema de bloqueio para transporte

• Pega de suporte para tampa com sistema de bloqueio para transporte

• Asa de suporte para tampa com sistema de bloqueio para transporte

• 2 válvulas de ventilação em alumínio

• Pega em nylon reforçada com fibra de vidro

• Pega em nylon reforçada com fibra de vidro

• Pega em nylon reforçada com fibra de vidro

• Grelha de cozedura em aço cromado

• 1 válvula de ventilação em alumínio

• Válvula de ventilação em alumínio

• Válvula de ventilação em alumínio

• Sistema de bloqueio para transporte
• Prato recolhedor de cinzas em alumínio (no interior da cuba)
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: 42 x 26 cm
Cor: Black

Referência: 1131004

0 077924 029271
Pedido Minímo: 4
Unidades por pálete: 24
PVP (IVA incluido): € 99,99

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
36,8 x 53,3 x 31 cm
Peso do produto: 5,22 kg
Cartão:
21,6 x 30,6 x 47,1 cm
Peso do cartão (sem bbq):
0,94 kg

• Grelha de cozedura em aço cromado de 37 cm
• Grelha de carvão em aço
• Prato recolhedor de cinzas em alumínio (no interior da cuba)
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 37 cm
Cor: Black

Referência: 1121004

0 077924 003134
Pedido Minímo: 4
Unidades por pálete: 32
PVP (IVA incluido): € 89,99

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso do produto: 4,91 kg
Cartão:
38,4 x 22,2 x 39,1 cm
Peso do cartão (sem bbq):
0,23 kg

• Grelha de cozedura em aço cromado
• Grelha de carvão em aço
• Prato recolhedor de cinzas em alumínio (no interior da cuba)
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 37 cm
Cor: Ivory

Referência: 1125004

0 077924 003820
Pedido Minímo: 4
Unidades por pálete: 32
PVP (IVA incluido): € 89,99

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso do produto: 4,91 kg
Cartão:
38,4 x 22,2 x 39,1 cm
Peso do cartão (sem bbq):
0,23 kg

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Grelha de carvão em aço
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TADA*
GARANTIA LIMI

• Grelha de cozedura em aço cromado
• Grelha de carvão em aço
• Prato recolhedor de cinzas em alumínio (no interior da cuba)
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 37 cm
Cor: Spring Green

Referência: 1127704

0 077924 003707
Pedido Minímo: 4
Unidades por pálete: 32
PVP (IVA incluido): € 89,99

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso do produto: 4,91 kg
Cartão:
38,4 x 22,2 x 39,1 cm
Peso do cartão (sem bbq):
0,23 kg

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI

ANOS

SMOKEY JOE® PREMIUM GRELHADOR A
CARVÃO Ø 37 CM

ANOS

SMOKEY JOE® PREMIUM GRELHADOR A
CARVÃO Ø 37 CM

ANOS

SMOKEY JOE® PREMIUM GRELHADOR A
CARVÃO Ø 37 CM

ANOS

GO-ANYWHERE GRELHADOR A CARVÃO
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GRELH AD ORES A CARVÃO

GRELHADO R ES A CARVÃO

Um grelhador pequeno ideal para momentos de lazer no exterior,
piqueniques e noites de churrasco improvisadas.

Um grelhador pequeno ideal para momentos de lazer no exterior,
piqueniques e noites de churrasco improvisadas.

Um grelhador pequeno ideal para momentos de lazer no exterior,
piqueniques e noites de churrascos improvisadas.

O grelhador compacto com as vantagens da cozedura com carvão
acessível para todos.

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Pega de suporte para tampa com sistema de bloqueio para transporte

• Pega de suporte para tampa com sistema de bloqueio para transporte

• Pega de suporte para a tampa com sistema de bloqueio para transporte

• Pegas em nylon reforçado com fibra de vidro

• Pega em nylon reforçada com fibra de vidro

• Pega em nylon reforçada com fibra de vidro

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro

• 2 Válvulas de ventilação em alumínio (1 na tampa, 1 na cuba)

• 1 válvula de ventilação em alumínio

• 1 válvula de ventilação em alumínio

• Válvula de ventilação em alumínio

• Grelha de cozedura em aço cromado de 47 cm

• Grelha de carvão em aço
• Prato recolhedor de cinzas em alumínio (no interior da cuba)
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 37 cm
Cor: Smoke Grey

Referência: 1126704

0 077924 028182
Pedido Minímo: 4
Unidades por pálete: 32
PVP (IVA incluido): € 89,99

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso do produto: 4,91 kg
Cartão:
38,4 x 22,2 x 39,1 cm
Peso do cartão (sem bbq):
0,23 kg

• Grelha de cozedura em aço cromado de 37 cm
• Grelha de carvão em aço
• Prato recolhedor de cinzas em alumínio (no interior da cuba)
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 37 cm
Cor: Slate Blue

Referência: 1126804

0 077924 029936
Pedido Minímo: 4
Unidades por pálete: 32
PVP (IVA incluido): € 89,99

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso do produto: 4,91 kg
Cartão:
38,4 x 22,2 x 39,1 cm
Peso do cartão (sem bbq):
0,23 kg

• Grelha de cozedura em aço cromado
• Grelha de carvão em aço
• Prato recolhedor de cinzas em alumínio (no interior da cuba)
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 37 cm
Cor: Crimson

Referência: 1123004

0 077924 029967
Pedido Minímo: 4
Unidades por pálete: 32
PVP (IVA incluido): € 89,99

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
46 x 42,9 x 41,1 cm
Peso do produto: 4,91 kg
Cartão:
38,4 x 22,2 x 39,1 cm
Peso do cartão (sem bbq):
0,23 kg

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Grelha de cozedura em aço cromado de 37 cm

36

TADA*
GARANTIA LIMI

• Grelha de carvão em aço
• Prato recolhedor de cinzas em alumínio
• Rodas em plástico termoendurecido resistentes às intempéries
• Gancho suporte - tampa no interior da tampa.
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 47 cm
Cor: Black

Referência: 1221004

0 077924 002328
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 18
PVP (IVA incluido): € 109,99

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
87,9 x 53,1 x 54,1 cm
Peso do produto: 7,15 kg
Cartão:
26 x 52,7 x 52,7 cm
Peso do cartão (sem bbq):
2,02 kg

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI

ANOS

COMPACT KETTLE GRELHADOR A CARVÃO
Ø 47 CM

ANOS

SMOKEY JOE® PREMIUM GRELHADOR A
CARVÃO Ø 37 CM

ANOS

SMOKEY JOE® PREMIUM GRELHADOR A
CARVÃO Ø 37 CM

ANOS

SMOKEY JOE® PREMIUM GRELHADOR A
CARVÃO Ø 37 CM
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GRELH AD ORES A CARVÃO

GRELHADO R ES A CARVÃO

O barbecue compacto : as vantagens da cozedura com carvão acessível
para todos.

O auténtico barbecue kettle Weber - baseado no desenho de 1952, com
novas funcionalidades como um coletor de cinzas, pés mais altos e um
suporte utensílios integrado. Este modelo de 47 cm é perfeito para
espaços pequenos.

O autêntico barbecue kettle Weber - baseado no desenho de 1952, com
novas funcionalidades como um coletor de cinzas, pés mais altos e um
suporte utensílios integrado. Este modelo de 47 cm é perfeito para
espaços pequenos.

O auténtico barbecue kettle Weber - baseado no desenho de 1952, com
novas funcionalidades como o sistema de limpeza One-Touch, pés mais
altos e um suporte utensílios integrado. Este modelo de 57 cm é
perfeito para comidas para toda a familia.

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Pegas em nylon reforçado com fibra de vidro

• Grelha de cozedura de aço cromado de 47 cm

• Grelha de cozedura de aço cromado de 57 cm

• Grelha de cozedura de aço cromado de 57 cm

• 2 válvulas de ventilação em alumínio (1 na tampa, 1 na cuba)

• Termómetro integrado na tampa

• Termómetro integrado

• Termómetro integrado na tampa

• Grelha de cozedura em aço cromado de 57 cm

• 1 válvula de ventilação em aluminio na tampa

• 1 válvula de ventilação em aluminio na tampa

• Válvula de ventilação em alumínio

• Prato recolhedor de cinzas em alumínio
• Rodas em plástico termoendurecido resistentes às intempéries
• Gancho suporte - tampa no interior da tampa
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

Referência: 1321004

0 077924 002335
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 14
PVP (IVA incluido): € 159,99

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
98 x 57,9 x 63 cm
Peso do produto: 9,56 kg
Cartão:
24,8 x 61 x 61 cm
Peso do cartão (sem bbq):
2,69 kg

• 2 rodas de termoplástico endurecido resistente a intemperie
• Pés altos para uma altura de trabalho confortável
• 2 asas resistentes às intemperies
• Sistema de limpeza One-Touch para limpar as cinzas e regular a
temperatura
• Coletor de cinzas em alumínio
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 47 cm
Cor: Black

Referência: 13101053

0 077924 129490
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 12
PVP (IVA incluido): € 179,99

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
97 x 60 x 57 cm
Peso do produto: 9,50 kg
Cartão:
37,6 x 56,7 x 56,7 cm
Peso do cartão (sem bbq):
3,70 kg

• 2 rodas de termo-plástico endurecido resistente a intemperie
• Pés altos para uma altura de trabalho confortável
• 2 asas resistentes às intemperies : a asa lateral com suporte-utensílios
• Sistema de limpeza One-Touch para limpar as cinzas e regular a
temperatura
• Coletor de cinzas em alumínio
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

Referência: 14101053

0 077924 129506
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 10
PVP (IVA incluido): € 219,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
107 x 65 x 67 cm
Peso do produto: 12,80 kg
Cartão:
37,8 x 61,9 x 61,9 cm
Peso do cartão (sem bbq):
3,50 kg

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Grelha de carvão em aço
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TADA*
GARANTIA LIMI

• 2 asas resistentes às intemperies : a asa lateral com suporte-utensílios
• Pés altos para uma altura de trabalho confortável
• Pegas em nylon reforçado com fibra de vidro
• Sistema de limpeza One-Touch para limpar as cinzas e regular a
temperatura
• Função para de fumar “low and slow” - garante sempre o fluxo de ar certo
ao defumar
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

Referência: 14201053

0 077924 129513
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 10
PVP (IVA incluido): € 279,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
107 x 65 x 67 cm
Peso do produto: 14,00 kg
Cartão:
37,8 x 61,9 x 61,9 cm
Peso do cartão (sem bbq):
3,50 kg

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI

ANOS

ORIGINAL KETTLE® E-5730 GRELHADOR A
CARVÃO Ø 57 CM

ANOS

ORIGINAL KETTLE® E-5710 GRELHADOR A
CARVÃO Ø 57 CM

ANOS

ORIGINAL KETTLE® E-4710 GRELHADOR A
CARVÃO Ø 47 CM

ANOS

COMPACT KETTLE GRELHADOR A CARVÃO
Ø 57 CM
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GRELH AD ORES A CARVÃO

GRELHADO R ES A CARVÃO

Luxo e criatividade andam de mãos dadas neste legendário grelhador a
carvão de 57cm. Com um cinzeiro fechado, um práctico suporte para a
tampa, uma grelha GBS para provar novas receitas e um suporte para o
termómetro iGrill - é a garantia de ter um autêntico grelhador a carvão.

Luxo e criatividade andam de mãos dadas neste legendário grelhador a
carvão de 57cm. Com um cinzeiro fechado, um práctico suporte para a
tampa, uma grelha GBS para provar novas receitas e um suporte para o
termómetro iGrill - é a garantia de ter um autêntico grelhador a carvão.

Luxo e criatividade andam de mãos dadas neste legendário grelhador a
carvão de 57cm. Com um cinzeiro fechado, um práctico suporte para a
tampa, uma grelha GBS para provar novas receitas e um suporte para o
termómetro iGrill - é a garantia de ter um autêntico grelhador a carvão.

Com este grelhador a carvão inovador de 57cm oferece possibilidades
ilimitadas e convenientes com a sua tampa articulada, grelha GBS de
aço inoxidável e o suporte para o iGrill. Com a placa difusora, este
barbecue permite defumar fácilmente.

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de aço cromado de 57 cm

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de aço cromado de 57 cm

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de aço cromado de 57 cm

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de aço inoxidável de 57 cm

• Termómetro integrado na tampa

• Termómetro integrado na tampa

• Termómetro integrado na tampa

• Termómetro integrado na tampa

• 1 válvula da ventilação de aluminio com pega de isolamento térmico na

• 1 válvula de ventilação em aluminio na tampa

• 1 válvula de ventilação em aluminio na tampa

• 1 válvula da ventilação de aluminio com pega de isolamento térmico na

• 2 rodas de termoplástico endurecido resistente a intemperie
• 2 pegas resistentes às intemperies ; a pega lateral na cuba com ganchos
porta-utensílios
• Sistema de limpeza One-Touch em aço com cinzeiro amóvivel (para limpar
fácilmente as cinzas e regular a temperatura)
• Função para defumar/”low and slow” - garante sempre o fluxo de ar certo
ao defumar
• Suporte para colgar a tampa integrado
• Suporte para o termómetro iGrill - para ter o termómetro sempre à mão
• 2 cestos para o combustível
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

Referência: 14701053

0 077924 129520
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 10
PVP (IVA incluido): € 329,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
107 x 65 x 72 cm
Peso do produto: 17,00 kg
Cartão:
37,8 x 61,9 x 61,9 cm
Peso do cartão (sem bbq):
4,00 kg

• 2 rodas de termoplástico endurecido resistente a intemperie
• 2 pegas resistentes às intemperies ; a pega lateral na cuba com ganchos
porta-utensílios
• Sistema de limpeza One-Touch em aço com cinzeiro amóvivel (para limpar
fácilmente as cinzas e regular a temperatura)
• Função para defumar/”low and slow” - garante sempre o fluxo de ar certo
ao defumar
• Suporte para colgar a tampa integrado
• Suporte para o termómetro iGrill - para ter o termómetro sempre à mão
• 2 cestos para o combustível
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Smoke Grey

Referência: 14710053

0 077924 129544
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 10
PVP (IVA incluido): € 329,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
107 x 65 x 72 cm
Peso do produto: 17,00 kg
Cartão:
37,8 x 61,9 x 61,9 cm
Peso do cartão (sem bbq):
4,00 kg

• 2 rodas de termoplástico endurecido resistente a intemperie
• 2 pegas resistentes às intemperies ; a pega lateral na cuba com ganchos
porta-utensílios
• Sistema de limpeza One-Touch em aço com cinzeiro amóvivel (para limpar
fácilmente as cinzas e regular a temperatura)
• Função para defumar/”low and slow” - garante sempre o fluxo de ar certo
ao defumar
• Suporte para colgar a tampa integrado
• Suporte para o termómetro iGrill - para ter o termómetro sempre à mão
• 2 cestos para o combustível
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Slate Blue

Referência: 14713053

0 077924 129537
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 10
PVP (IVA incluido): € 329,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
107 x 65 x 72 cm
Peso do produto: 17,00 kg
Cartão:
37,8 x 61,9 x 61,9 cm
Peso do cartão (sem bbq):
4,00 kg

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

tampa
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TADA*
GARANTIA LIMI

tampa
• 2 rodas de termo-plástico endurecido resistente à intemperie
• 2 pegas resistentes às intemperies ; a pega lateral na cuba com ganchos
porta-utensílios
• Sistema de limpeza One-Touch em aço com cinzeiro amóvivel (para limpar
fácilmente as cinzas e regular a temperatura)
• Função para defumar/”low and slow” - garante sempre o fluxo de ar certo
ao defumar
• Tampa articulada para facilitar a abertura e o fecho (dobradiça amovível
para colocar o assador giratório)
• Suporte para o termómetro iGrill - para ter o termómetro sempre à mão
• Anilha para o carvão e placa difusora para defumar fácilmente
• 2 cestos para o combustível
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

Referência: 17301053

0 077924 129551
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 10
PVP (IVA incluido): € 379,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
100 x 65 x 76 cm
Peso do produto: 22,00 kg
Cartão:
40,8 x 64,3 x 64,3 cm
Peso do cartão (sem bbq):
2,00 kg

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI

ANOS

MASTER-TOUCH® GBS PREMIUM E-5770
GRELHADOR A CARVÃO Ø 57 CM

ANOS

MASTER-TOUCH® GBS C-5750
GRELHADOR A CARVÃO Ø 57 CM

ANOS

MASTER-TOUCH® GBS C-5750
GRELHADOR A CARVÃO Ø 57 CM

ANOS

MASTER-TOUCH® GBS E-5750
GRELHADOR A CARVÃO Ø 57 CM
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GRELH AD ORES A CARVÃO

GRELHADO R ES A CARVÃO

Com a grelha para marcar a carne, a tampa com a dobradiça, grelha de
cozedura GBS, suporte para iGrill e a versátil placa difusora - este
grelhador de 57cm é sinónimo de conveniência, qualidade e autêntico
sabor.

O alto da gama dos grelhadores a carvão com uma superficie de
trabalho rebatível, uma grelha de cozedura Gourmet BBQ System.

O alto da gama dos grelhadores a carvão com uma superficie de
trabalho, a grelha GBS e um recipiente para o armazenamento do
combustível.

Uma verdadeira experiência culinária à carvão com mais conforto,
coma ignição à gás para ascender os briquetes mais rápidamente, um
temporizador integrado e o sistema GBS para cozinhar como um chef!

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba em aço esmaltado

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de aço inoxidável de 57 cm

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro na tampa

• Tampa em aço esmaltado

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro na tampa

• Termómetro integrado na tampa

• Válvula de ventilação em alumínio na tampa

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro na tampa

• Válvula de ventilação em alumínio com pega de isolamento térmico na

• Válvula de ventilação em alumínio com pega de isolamento térmico na

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System em aço cromado articulada para

• Válvula de ventilação em alumínio com pega de isolamento térmico na

• 2 pegas resistentes às intemperies ; a pega lateral na cuba com ganchos
suporte-utensílios
• Sistema de limpeza One-Touch em aço com cinzeiro amóvivel (para limpar
fácilmente as cinzas e regular a temperatura)
• Ajuste de defumado/low-n-slow na válvula do sistema One-Touch : permite
conseguir sempre o caudal de aire adequado ao defumar
• Tampa com dobradiça para facilitar a apertura e o fecho (dobradiça
amóvivel para colocar o assador giratório)
• Suporte para o termómetro iGrill - para ter o termómetro sempre à mão
• Anilha para o carvão e placa difusora para defumar fácilmente
• Grelha para marcar a carne GBS
• Medidor de briquetes
• 2 cestas para o combustível

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

Referência: 17401053

0 077924 129568
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 10
PVP (IVA incluido): € 399,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
100 x 65 x 76 cm
Peso do produto: 24,00 kg
Cartão:
40,8 x 64,3 x 64,3 cm
Peso do cartão (sem bbq):
2,00 kg

• Grelha de carvão em aço
• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura durante a
cozedura
• Sistema de limpeza One-Touch em aço com cinzeiro amóvível (para limpar
fácilmente as cinzas e regular a temperatura)
• Suporte para tampa integrado
• Prateleira inferior com rede
• Superfície de trabalho rebatível (com suporte-utensílios)
• 2 rodas e 2 rodízios com sistema de bloqueio
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

Referência: 15301053

0 077924 129599
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 3
PVP (IVA incluido): € 449,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
110,5 x 106,7 x 73,7 cm
Peso do produto: 25,4 kg
Cartão:
43,4 x 69 x 82 cm
Peso do cartão (sem bbq):
6,9 kg

tampa
• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System em aço cromado articulada para
poder adicionar briquetes durante a cozedura
• Grelha de carvão em aço
• Termômetro integrado na tampa
• Sistema de limpeza One-Touch em aço com cinzeiro amóvível (para limpar
fácilmente as cinzas e regular a temperatura)
• Suporte para colgar a tampa integrado
• Superfície de trabalho em plástico termoendurecido (com porta-utensílios)
• Temporizador integrado amovível
• Prateleira inferior com rede
• Recipiente negro Char-Bin para o armazenamento de briquetes e carvão
vegetal
• 2 rodas e 2 rodízios com sistema de bloqueio
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

Referência: 15401053

0 077924 129575
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 3
PVP (IVA incluido): € 499,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
112 x 121,9 x 76,2 cm
Peso do produto: 35,38 kg
Cartão:
51,6 x 69 x 97,4 cm
Peso do cartão (sem bbq):
9,62 kg

tampa
Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• 2 rodas de termoplástico endurecido resistente a intemperie

poder adicionar briquetes durante a cozedura

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

tampa
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TADA*
GARANTIA LIMI

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System articulada em aço cromado
• Grelha de carvão em aço
• Termômetro integrado na tampa
• Sistema de limpeza One-Touch em aço com cinzeiro amóvivel (para limpar
fácilmente as cinzas e regular a temperatura)
• Suporte para colgar a tampa integrado Tuck-Away
• Superfície de trabalho em plástico termoendurecido (com porta-utensílios)
• Temporizador integrado amovível
• Recipiente negro Char-Bin para o armazenamento de briquetes e carvão
vegetal
• Ignição a gás piezoeléctrico (Mangueira para botija pequena, EN 417,
incluída - botija pequena com ref 26100 não incluída)
• 2 rodas e 2 rodízios orientáveis com sistema de bloqueio
• 2 cestas para carvão
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

Referência: 15501053

0 077924 129582
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 3
PVP (IVA incluido): € 599,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
112 x 121,9 x 76,2 cm
Peso do produto: 36,29 kg
Cartão:
51,6 x 69 x 97,4 cm
Peso do cartão (sem bbq):
10,34 kg

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI

ANOS

PERFORMER DELUXE GBS GRELHADOR A
CARVÃO Ø 57 CM

ANOS

PERFORMER PREMIUM GBS GRELHADOR A
CARVÃO Ø 57 CM

ANOS

PERFORMER GBS GRELHADOR A CARVÃO
Ø 57 CM

ANOS

MASTER-TOUCH® GBS PREMIUM SE
E-5775 GRELHADOR A CARVÃO Ø 57 CM
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GRELH AD ORES A CARVÃO

GRELHADO R ES A CARVÃO

Gosta do aroma e sabor dos alimentos fumados? O fumeiro Smokey
Mountain Cooker garante-lhe uma cozedura de pratos de carne e peixe.

Gosta do aroma e sabor dos alimentos fumados? O fumeiro Smokey
Mountain Cooker garante-lhe uma cozedura de pratos de carne e peixe.

Gosta do aroma e sabor dos alimentos fumados? O fumeiro Smokey
Mountain Cooker garante-lhe uma cozedura de pratos de carne e peixe.

O barbecue no seu jardim nunca mais será o mesmo! Seja selar um
bife, grelhar um frango inteiro ou cozinhar lentamente um pedaço de
carne de porco: este grelhador faz tudo. É a combinação perfeita das
principais características do grelhador Weber, do Performer e do
fumeiro.

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Cuba em aço esmaltado

• Cuba em aço esmaltado

• Tampa e cuba com parede dupla isolada a ar para um isolamento ideal

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro

• Tampa em aço esmaltado

• Tampa em aço esmaltado

• Sistema Rapidfire na tampa que proporciona total controle da temperatura

• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro

• Placa difusora articulada que mantém a temperatura do grelhador baixa e

• Porta frontal

• Termômetro integrado

• Termômetro integrado

• Medidor de briquetes
• Cobertura protectora incluida

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 37 cm
Cor: Black

Referência: 711004

0 077924 021268
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 6
PVP (IVA incluido): € 349,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
79,8 x 37,3 x 37,3 cm
Peso do produto: 9,53 kg
Cartão:
60,5 x 45,8 x 45,8 cm
Peso do cartão (sem bbq):
4,12 kg

• 4 válvulas de ventilação em alumínio (1 na tampa e 3 na cuba)
• 2 grelhas de cozedura
• Medidor de briquetes
• Cobertura protectora incluída

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 47 cm
Cor: Black

Referência: 721004

0 077924 004773
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 4
PVP (IVA incluido): € 399,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
105,9 x 50 x 50 cm
Peso do produto: 18,37 kg
Cartão:
79,5 x 54,1 x 54,1 cm
Peso do cartão (sem bbq):
5,31 kg

desvia o calor dos alimentos, tornando-o perfeito para defumar e cozer

• Porta frontal
• 4 válvulas de ventilação em alumínio (1 na tampa e 3 na cuba)
• 2 grelhas de cozedura
• Medidor de briquetes
• Cobertura protectora incluída

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 57 cm
Cor: Black

Referência: 731004

0 077924 009167
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 2
PVP (IVA incluido): € 499,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
123,2 x 58,4 x 61 cm
Peso do produto: 26,99 kg
Cartão:
86,4 x 67,3 x 67,3 cm
Peso do cartão (sem bbq):
7,35 kg

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• 2 grelhas de cozedura

• Porta frontal

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Cuba e tampa em aço esmaltado

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• 4 válvulas de ventilação em alumínio (1 na tampa e 3 na cuba)
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TADA*
GARANTIA LIMI

bolos e pães
• Tampa articulada que facilita a abertura e o fecho
• Revestimento em alumínio da tampa que otimiza o isolamento e a reflexão
de calor
• Ignição a gás piezoeléctrico (Snap-Jet)
• Grelha de cozedura articulada Gourmet BBQ System– 61 cm
• Sistema de limpeza One-Touch que permite a fácil remoção das cinzas
• Função para defumar/”low and slow” – garante sempre o fluxo de ar certo
ao defumar
• Suporte para a placa difusora
• Termômetro integrado na tampa
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 61 cm
Cor: Black

Referência: 18301004

0 077924 041914
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 2
PVP (IVA incluido): € 1.999,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
115,6 x 100,3 x 90,9 cm
Peso do produto: 52,87 kg
Cartão:
73,7 x 77,5 x 92,7 cm
Peso do cartão (sem bbq):
12,45 kg

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI

ANOS

SUMMIT® CHARCOAL GRELHADOR A
CARVÃO Ø 61 CM

ANOS

SMOKEY MOUNTAIN COOKER FUMEIRO
Ø 57 CM

ANOS

SMOKEY MOUNTAIN COOKER FUMEIRO
Ø 47 CM

ANOS

SMOKEY MOUNTAIN COOKER FUMEIRO
Ø 37 CM
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GRELH AD ORES A CARVÃO
SUMMIT® CHARCOAL GRELHADOR A
CARVÃO Ø 61 CM

ANOS

Selar, defumar, cozer – com este Summit® Charcoal Grilling Center, com
uma elegante mesa de apoio, espaço de armazenamento extra e até
mesmo espaço para o carvão, pode fazer todas as receitas no seu
barbecue.

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS
• Tampa e cuba com parede dupla isolada a ar para um isolamento ideal
• Sistema Rapidfire na tampa que proporciona total controlo da temperatura
• Placa difusora articulada que mantém a temperatura do grelhador baixa e
bolos e pães
• Tampa articulada que facilita a abertura e o fecho
• Ignição a gás Snap-Jet (piezeléctrico)
• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System articulada - 61cm
• Sistema de limpeza One-Touch que permite a facil remoção das cinzas
• Função para defumar/”low and slow” –garante sempre o fluxo de ar certo
ao defumar
• Termômetro integrado na tampa
• Suporte para a placa difusora
• Mesa de apoio integrada em aço inoxidável
• Recipiente preto Char-Bin para o armazenamento de briquetes e carvão
vegetal
• Medidor de briquetes

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a carvão
Grelha de cozedura: Ø 61 cm
Cor: Black

Referência: 18501004

0 077924 041907
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 1
PVP (IVA incluido): € 2.499,00
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DIMENSÕES A X L X P
Produto:
121,2 x 143,8 x 88,9 cm
Peso do produto: 81,33 kg
Cartão:
83,8 x 76,2 x 143,5 cm
Peso do cartão (sem bbq):
13,02 kg

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

desvia o calor dos alimentos, tornando-o perfeito para defumar e cozer
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UM SISTEMA,
POSSIBILIDADES INFINITAS

Suporte para aves

TRANSFORME O SEU BARBECUE NUMA COZINHA AO AR LIVRE

Pedra para pizza

AUMENTAR AS OPORTUNIDADES DE VENDA AGORA E NO FUTURO

Acessório para
waffles e sanduíches

Placa

Com o Gourmet BBQ System (GBS) o barbecue é uma experiência praticamente
sem limites: quando os seus clientes descobrirem que o GBS pode preparar muito
mais do que carne, peixe e vegetais, vão querer experimentar todos os acessórios.
Afinal, com o GBS, um grelhador Weber® é tão versátil quanto uma cozinha
totalmente equipada. Das pizzas às massas italianas ou waffles e bolo de ananás
para a sobremesa: não existe praticamente nenhum prato que não possa ser
preparado num Weber.
Para usarem o GBS, os seus clientes precisam apenas de retirar o centro da grelha
e substituir pelo acessório GBS à sua escolha.
Wok

Panela

Grelha para
marcar a carne

Panela

CARVÃO

Placa

Pedra para pizza

Suporte para aves

Grelha para marcar
a carne

Acessório para waffles
e sanduíches

Wok

47 cm*
57 cm
Genesis

GÁS

Genesis II
Spirit**
Spirit II
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* Exceto para Compact Kettle
** Spirit S-210 Premium em aço inoxidável: sem panela, suporte de aves ou acessório para waffles e sanduíches
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O SABOR VERDADEIRO
AGORA MAIS FÁCIL

Para clientes à procura do seu primeiro ou terceiro grelhador, para principiantes na arte de cozinhar na grelha
ou entusiastas experientes no barbecue ou simplesmente para quem procura renovar as suas refeições em
família: um grelhador a gás é uma alternativa que reúne rapidamente todos à volta da mesa – fazendo crescer
o número de apaixonados pelo barbecue.
Os grelhadores a gás da série Spirit e Genesis estão disponíveis numa vasta gama de modelos e cores arrojadas
que dão mais brilho e alegria a qualquer jardim. Conquiste os seus clientes com o potente e inovador sistema de
barbecue GS4, uma extraordinária garantia de 10 anos e, naturalmente, um apoio ao cliente vitalício.

ANOS

grel had o re s a gás

S
GARANTIA EM TODA

AS PEÇAS*

GRELHADOR A GÁS SPIRIT II E-220 GBS

GRELHADOR A GÁS GENESIS II SP-435

Adicione comodidade e criatividade ao seu barbecue com
o grelhador a gás Spirit II E-220 GBS. Equipado com um prático
queimador lateral e uma ampla área para grelhar, pode selar
bifes e assar vegetais enquanto prepara um delicioso molho para
acompanhar. Com um visual clássico, o seu grelhador vai, sem
dúvida, destacar-se; além disso, o sistema de barbecue GS4 de alto
desempenho e a compatibilidade iGrill oferecem-lhe a potência
e precisão de que precisa para preparar grelhados apetitosos.

Imagine uma cozinha ao ar livre grande e totalmente equipada com
detalhes em aço inoxidável. É precisamente isso que o grelhador
a gás Genesis® II SP-435 lhe oferece. Este grelhador a gás com
quatro queimadores está equipado com tudo o que precisa para
elevar os seus grelhados a um novo nível: desde o inovador sistema
de barbecue GS4 de alto desempenho, a compatibilidade inteligente
iGrill e o potente queimador para selar, que acrescenta belas marcas
de grelha aos seus bifes, às grelhas de cozedura em ferro fundido do
Gourmet BBQ System, o prático queimador lateral para cozer batatas
ou preparar molhos e o armário com design prático e elegante para
guardar todos os utensílios essenciais ao grelhador.

ACOMPANHE O PERCURSO DOS SEUS CLIENTES, DE PRINCIPIANTES
A MESTRES DO BARBECUE COM ESTES ACESSÓRIOS
ESSENCIAL

iGrill 3

Cobertura para
grelhador Premium

Escova para
grelhador

Kit de utensílios
Premium

AVA N Ç A D O

Grelha para
marcar a carne
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Suporte
para aves

Placa

Pedra para
grelhar Premium

* A garantia não se aplica ao desgaste normal. Consulte weber.com para mais informações.

Espeto rotativo

Suporte
para aves
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QUEIMADOR PARA
MARCAR A CARNE
CALOR PERFEITO PARA UM SABOR PERFEITO
O sistema de grelhar de alto desempenho da Weber foi concebido para satisfazer
expectativas elevadas. Tudo mais fácil: controlámos o calor e agora damos-lhe
a opção de ainda mais potência!
Belas marcas na carne dão-lhe um sabor pleno e o segredo para as fazer é simples:
Calor elevado perfeito! Com o sistema de grelhar de alto desempenho da Weber
e o Queimador para marcar a carne, está um passo mais próximo deste tipo de
perfeição. São elementos como estes que realmente fazem a diferença quando está
em causa o verdadeiro sabor e uma experiência poderosa de grelhados – algo que os
especialistas em grelhados e os amantes do churrasco do mundo inteiro valorizam
bastante. O Queimador para marcar a carne não é apenas mais um queimador –
vem mudar as regras do jogo em matéria de desempenho e sabor.

330 °C*

Grelha

420 °C*

PRINCIPAIS ASPETOS A LEMBRAR
Primeiro e mais importante, o Queimador para
marcar carne é um queimador extra que fornece
um calor concentrado mais elevado, criando uma
zona quente, perfeita para tostar
Termómetro da tampa

800 °C*

Barras
aromatizadoras

Queimador para marcar a carne

Queimador

IMPORTANTE
Ao marcar a carne de forma controlada, acrescenta
um aroma e sabor excelentes à sua carne. Queimar
não é realmente bom. O efeito tostado perfeito ocorre
entre 260 °C e 290 °C, não sendo necessário mais!

Expanda a sua amplitude de calor, para valores
superiores ou inferiores. Adiciona calor extra
importante quando é necessário calor elevado,
conseguindo fornecer simultaneamente
as temperaturas baixas e lentas perfeitas,
mantendo-se a 80 °C
Acelera o tempo de pré-aquecimento
A zona de calor que gera é suficientemente
grande para 6 bifes
Limpeza – o calor elevado torna a limpeza
mais rápida e fácil

POSSIBILIDADES INFINITAS
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* As temperaturas foram medidas no Genesis II EP-335 GBS da Weber, todos os queimadores
regulados no máximo e em condições ideais com a o Queimador para marcar a carne
ativada. O grelhador tem de ser limpo e mantido regularmente. Os resultados podem ser
diferentes noutros modelos. Devido a tolerâncias no processo de produção e dependendo
do local, das condições climatéricas e do vento, as temperaturas podem variar.

Com esse aumento extra de calor que o Sistema de
marcação da carne proporciona, é também ideal para
usar com todos os componentes do Sistema Gourmet
Barbecue (GBS). A combinação do Queimador para
marcar a carne e a Grelha de tostar GBS Sear não podia
ser mais perfeita; a grelha de ferro fundido quente,
em pouco tempo, fará marcas de grelha crocantes de
fazer crescer água na boca – mantendo os seus bifes
suculentos e tostados sem queimar. E, acima de tudo,
o aroma e o sabor. O Queimador para marcar a carne
irá acelerar o pré-aquecimento do seu grelhador,
permitindo-lhe começar ainda mais depressa.
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GRELHADORES A G ÁS
GO-ANYWHERE

WEBER® Q 2200

WEBER® Q 1000

WEBER® Q 2200

WEBER® Q 1200

WEBER® Q 3000

WEBER® Q 1200

WEBER® Q 3200

WEBER® Q 2000

SPIRIT II E-210 GBS

O S HE RÓ IS D E TO D O S O S D IA S – Naqueles dias em que se chega tarde a casa, vindo

do trabalho. A família já reclama o jantar, e o tempo é sempre pouco, mas não pretende
simplesmente servir-lhes uma coisa qualquer para comer. Com um toque num botão, o grelhador
a gás acende. Uma deliciosa refeição fica pronta em poucos minutos, com todo o ambiente e
sabor que apenas uma refeição preparada na grelha consegue oferecer. Com os barbecues Weber
é fácil. É sempre fácil.

EM RESUMO
SPIRIT II E-220 GBS

SPIRIT II E-310 GBS

SPIRIT II E-320 GBS

SPIRIT II S-320 GBS

SPIRIT E-210 ORIGINAL

2
Pega – robusta e resistente ao calor, para que se
mantenha sempre fria e manuseável.

NOVO

SPIRIT E-310 ORIGINAL

SPIRIT E-320 ORIGINAL
GBS

SPIRIT SP-335 PREMIUM
GBS

1
Termómetro – integrado na tampa, para que possa
sempre monitorizar a temperatura do grelhador.

GENESIS® II E-310 GBS

GENESIS® II E-310 GBS

3
Queimadores – O
 s grelhadores a gás Weber da série
Spirit e Genesis cobrem uma vasta variedade de
modelos, oferecendo entre dois e seis queimadores.
Barras Flavorizer – o sistema Weber patenteado de barras
de metal dobradas que cobrem os queimadores. Previnem
as erupções de chamas altas e intensificam o sabor dos
grelhados, na medida em que recolhem os sucos e pingos
de gordura que pingam dos alimentos.

NOVO

GENESIS® II S-310 GBS

GENESIS® II E-330 GBS

GENESIS® II EP-335 GBS

GENESIS® II SP-335 GBS

GENESIS® II E-410 GBS

GENESIS® II E-410 GBS

GENESIS® II S-410 GBS

GENESIS® II EP-435 GBS

GENESIS® II SP-435 GBS

GENESIS® II E-610 GBS

Limpeza fácil –
 a gordura e os sucos são canalizados para
a base do grelhador e para um tabuleiro de recolha que é
fácil de remover, substituir e lavar. Este sistema evita que
ocorram incêndios causados pela ignição das gorduras.
Ótima distribuição do calor – a
 s Barras Flavorizer
distribuem o calor e direcionam-no para o grelhador.
Alguns dos modelos maiores estão também equipados
com defletores de calor.
Controlo total – o
 sistema de ignição eletrónica acende o
grelhador com um simples clique, enquanto que os botões
permitem o controlo total sobre a intensidade do calor.
Rodas – r odas resistentes a todo o tipo de condições
meteorológicas e que facilitam a deslocação do grelhador.
O mecanismo de bloqueio das rodas fixa o grelhador
numa posição estável.
Dimensões do produto – a
 altura e a profundidade são
medidas com a tampa levantada.

Design elegante – em perfeita harmonia com a função.
O design intemporal dos grelhadores fica sempre bem
em qualquer pátio ou terraço. Afinal, foram concebidos
para ficar no exterior e operar sob quaisquer condições
meteorológicas.

1
2
SUMMIT® E-670 GBS

SUMMIT® S-670 GBS

3
54

Todas as dimensões dos grelhadores a gás são medidas com a tampa fechada.
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GRELH AD OR ES A GÁS

O Go-Anywhere está de volta e tem numerosos fãs. Porquê o GoAnywhere tem tantos fãs? É compacto e fácil de usar. Utilização com
botijas de gás pequenas.

O Weber Q 1000 oferece todas as funcionalidades que você espera de
um grelhador à gás Weber®, num formato transportável. Utilização com
botija de gas pequena.

Se deseja obter todo o desempenho de um grelhador a gás Weber mas
num desenho mais pequeño : escolha o Weber® Q 1200

Se quer todas as prestações de um grelhador a gás Weber® mas com
um formato mais pequeno, o Q1200 é o seu barbecue! Utilização com
botija pequena Weber - ref 26100 (não incluída).

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 2.6 kW

• Potência : 2,6 kW

• Potência : 2.8 kW

• Cuba e tampa em aço esmaltado

• Cuba e tampa em aluminio fundido

• Cuba e tampa em alumínio fundido

• Cuba e tampa em alumínio fundido

• Pega em nylon reforçado com fibra de vidro

• Pegas em nylon com fibra de vidrio e grandes para fácil manuseamento

• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura

• Termómetro integrado na tampa

• Grelha de cozedura em aço esmaltado

• 2 grelhas de cozedura em aço esmaltado

• Grelhas de cozedura de alta resistência em aço fundido esmaltado

• 2 grelhas de cozedura de alta resistência em aço fundido esmaltado

• Queimador em aço inoxidável

• 1 queimador em inox

• Botão de regulação de temperatura

• Regulador de temperatura

• Ignição rápida com sistema piezoeléctrico

• Botão de regulação de temperatura

• Sistema de bloqueio para o transporte

• Ignição rápida com sistema piezoelétrico

• Botão regulador para a temperatura

• Bandeja amóvivel para recuperação das gorduras

• Regulador e mangueira para botija de gas pequena ( norma EN-417) com

• Mangueira + redutor para botija de gas pequena Weber (norma EN-417)
com ref. 26100 - Botija não incluida

• Pode-se adaptar para a utilização com botijas de gás grandes de 6Kg e

• Adaptável para botijas grandes 6 kg e 13 kg com ref. 8449 (não incluida)

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 41 x 25 cm
Cor: Black

Referência: 1141056

0 077924 029226
Pedido Minímo: 4
Unidades por pálete: 4
PVP (IVA incluido): € 169,99

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
36,8 x 53,3 x 31 cm
Peso do produto: 5,59 kg
Cartão:
21,6 x 30,6 x 59,5 cm
Peso do cartão (sem bbq):
0,94 kg

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

13Kg com ref. 8449. (não incluida)

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 43 x 32 cm
Cor: Black

Referência: 50010053

0 077924 061745
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 12
PVP (IVA incluido): € 299,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
36,8 x 68,6 x 41,9 cm
Peso do produto: 10,37 kg
Cartão:
42,6 x 41 x 71,7 cm
Peso do cartão (sem bbq):
2,56 kg

• 1 queimador circular em inox
• Ignição piezoeléctrico
• Estrutura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro
• Bandeja de recolha de gorduras
• Manguera + Redutor para cartucho de gas Weber® (norma EN-417)
• Adaptável para botijas de gás grandes 6 kg e 13 kg com ref. 8449
• 2 mesas laterais

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 43 x 32 cm
Cor: Black

Referência: 51010053

0 077924 029776
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 12
PVP (IVA incluido): € 299,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
39,4 x 103,9 x 41,9 cm
Peso do produto: 11,28 kg
Cartão:
44,3 x 41 x 71,7 cm
Peso do cartão (sem bbq):
2,78 kg

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 2,1 kW

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

ref. 26100 - botija não incluida
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TADA*
GARANTIA LIMI

• 1 queimador em aço inoxidável
• Ignição rápida com sistema piezoelétrônico
• Estructura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro
• Mangueira + redutor para botija de gas pequena Weber (norma EN-417)
com ref. 26100 - Botija não incluida
• Bandeja de recolha de gorduras
• 2 prateleiras rebatíveis em plástico termoendurecido
• Stand com ganchos portautensilios
• Contem um suporte para cozedura indireta (bandeja de alumínio 6561 +
Grelha para assar 6563)
• Stand com porta-utensilios
• Adaptável para utilização com botijas de gás de 6kg e 13 kg com ref. 8449
(não incluída)

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 43 x 32 cm
Cor: Black

Referência: 51012453

0 077924 063268
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 12
PVP (IVA incluido): € 349,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
102,9 x 103,9 x 41,9 cm
Peso do produto: 13,28 kg
Cartão:
44,58 x 68,3 x 75,4 cm
Peso do cartão (sem bbq):
4,32 kg

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI

ANOS

WEBER® Q 1200 GRELHADOR A GÁS COM
STAND

ANOS

WEBER® Q 1200 GRELHADOR A GÁS

ANOS

WEBER® Q 1000 GRELHADOR A GÁS

ANOS

GO-ANYWHERE GRELHADOR A GÁS - BLACK
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Se deseja beneficiar de toda a potência e funcionalidades de um
grelhador a gás Weber num formato compacto, não procure mais :
o Weber Q 2000 é feito para sí.

Se deseja obter todo o desempenho de um grelhador a gás Weber® mas
num desenho mais pequeno : escolhe o Weber® Q2200

Se deseja obter todo o desempenho de um grelhador a gás Weber mas
num desenho mais pequeno : escolhe o Weber® Q 2200

Cozinhar ao barbecue como os profissionais: um grelhador a gás
Weber® é a primeira escolha das pessoas que gostam cozinhar
frequentemente.

TADA*
GARANTIA LIMI

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 3,5 kW

• Potência : 3.7 Kw

• Potência : 3.7 Kw

• Potência : 6,36 kW

• Cuba e tampa em aluminio fundido

• Cuba em alumínio fundido

• Cuba e tampa em aluminio fundido

• Cuba e tampa em aluminio fundido

• Pegas grandes e em nylon reforçado com fibra de vidro para fácil

• Tampa em alumínio fundido

• Termômetro integrado na tampa para controlar durante a cozedura

• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura durante a

• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura

• 2 prateleiras rebativéis em plástico termoendurecido

• 2 prateleiras rebatíveis em plástico termoendurecido

• Grelhas de cozedura de alta resistência em aço fundido esmaltado

• Regulador de temperatura
• Ignição rápida com sistema piezoelétrico
• 2 superficies de trabalho pretas rebatíveis
• Estrutura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro
• Bandeja de recolha de gorduras

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 55 x 39 cm
Cor: Black

Referência: 53010049

0 077924 063855
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 8
PVP (IVA incluido): € 399,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
36,8 x 130,6 x 49,5 cm
Peso do produto: 15,44 kg
Cartão:
42,6 x 46,1 x 82,6 cm
Peso do cartão (sem bbq):
3,86 kg

• 2 grelhas de cozedura de alta resistência em aço fundido esmaltado
• Botão de regulação de temperatura
• 1 queimador em inox
• Ignição com sistema piezoelectrônico
• Bandeja de recolha de gorduras
• Estrutura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 55 x 39 cm
Cor: Black

Referência: 54010049

0 077924 024948
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 8
PVP (IVA incluido): € 399,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
39,4 x 130,6 x 49,5 cm
Peso do produto: 15,06 kg
Cartão:
44,6 x 46,1 x 82,6 cm
Peso do cartão (sem bbq):
4,74 kg

• Botão de regulação de temperatura
• 1 queimador circular em inox
• Bandeja de recolha de gorduras
• Estrutura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro
• Ignição rápida com sistema piezoelectrônico
• Suporte e grelha para cozedura indireta (ref. 6561 + ref. 6563) incluídos
• Stand com ganchos portautensilios

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 55 x 39 cm
Cor: Black

Referência: 54012449

0 077924 064036
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 8
PVP (IVA incluido): € 449,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
104,1 x 130,6 x 49,5 cm
Peso do produto: 18,06 kg
Cartão:
44,6 x 46,1 x 82,6 cm
Peso do cartão (sem bbq):
3,67 kg

cozedura
Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• 1 queimador em inox

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• 2 grelhas de cozedura de alta resistência em aço fundido esmaltado

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

manuseamento
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TADA*
GARANTIA LIMI

• 2 mesas rebativéis de termoplástico
• 2 grelhas de cozedura de alta resistência em aço fundido esmaltado
• Botão de regulação de temperatura
• 2 queimadores em inox
• Ignição rápida com sistema piezoeléctríco
• Bandeja de recolha de gorduras
• Estrutura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro
• Carrinho deluxe integrado com ganchos porta-utensilios integrados

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 63 x 45 cm
Cor: Black

Referência: 56010049

0 077924 064005
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 3
PVP (IVA incluido): € 599,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
110,5 x 127,5 x 53,3 cm
Peso do produto: 31,21 kg
Cartão:
52,1 x 74,7 x 98,8 cm
Peso do cartão (sem bbq):
7,8 kg

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI

ANOS

WEBER® Q 3000 GRELHADOR A GÁS

ANOS

WEBER® Q 2200 GRELHADOR A GÁS COM
STAND

ANOS

WEBER® Q 2200 GRELHADOR A GÁS

ANOS

WEBER® Q 2000 GRELHADOR A GÁS
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GRELH AD OR ES A GÁS

O Weber Q 3200 é único, com o seu design exclusivo, é a nova geração
de grelhadores a gás.

Com 2 queimadores, este grelhador é perfeito para familias que
queiram cozinhar todos os dias. Equipada do sistema GS4, compatível
iGrill 3, grelhas de cozedura GBS - fazer um barbecue é fácil, divertido
e conveniente.

Com dois queimadores, este grelhador é perfeito para famílias que
querem cozinhar todos os dias. Equipado com o sistema GS4,
compatível com iGrill 3, grelhas de cozedura GBS - fazer um barbecue é
fácil, divertido e conveniente.

Com 3 queimadores, este grelhador é perfeito para familias que
queiram cozinhar todos os dias. Equipada do sistema GS4, compatível
iGrill 3, grelhas de cozedura GBS - fazer um barbecue é fácil, divertido
e conveniente.

S
GARANTIA EM TODA

S
GARANTIA EM TODA

AS PEÇAS*

S
GARANTIA EM TODA

AS PEÇAS*

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 7.9 kW

• Potência: 7.9 kW

• Potência : 8.6 kW

• Cuba e tampa em aluminio fundido

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura durante a

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• Ignição piezoelêctronico Infinity

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• 2 queimadores

• 2 queimadores

• 3 queimadores

• Barras Flavorizers

• Barras Flavorizers

• Barras Flavorizers

• Bandeja de recuperação da gordura removível

• Bandeja de recuperação da gordura extraível

• Bandeja de recuperação da gordura

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

• Grelha de cozedura Gorumet BBQ System de ferro fundido

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

• Desenho carro aberto e prateleira para acessórios

• Desenho carro aberto e estanteria para acessórios

• Desenho carro aberto e estanteria para acessorios

• Mesa lateral plegável

• Mesa lateral plegável

• Mesa lateral plegável

• Queimador lateral

• Grelha de aquecimento

• 10 anos de garantia em todas as peças*

• 10 anos de garantia em todas as peças*

• 2 grelhas de cozedura de alta resistência em aço fundido esmaltado
• Grelha de aquecimento 41 X 12 cm
• 2 queimadores em inox
• Regulador de temperatura
• Ignição rápida com sistema piezoelectrônico
• Mesas laterais rebatívéis
• Estrutura com pés em nylon reforçado com fibra de vidro
• Mesa-carrinho deluxe com ganchos porta-utensilios
• Lâmpada integrada na pega
• Incluí o suporte para cozedura indireta (bandeja protetora 6562 + Suporte
para asar 6564)

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 63 x 45 cm
Cor: Black

Referência: 57012349

0 077924 064074
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 3
PVP (IVA incluido): € 599,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
110,5 x 127,5 x 53,3 cm
Peso do produto: 28,89 kg
Cartão:
52,2 x 62 x 98,8 cm
Peso do cartão (sem bbq):
9,81 kg

Até 5 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Pega em nylon reforçada com fibra de vidro

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 52 x 44 cm
Cor: Black

Referência: 44010149

0 077924 076749
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 3
PVP (IVA incluido): € 499,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
113,0 x 121,9 x 68,6 cm
Peso do produto: 35,45 kg
Cartão:
52,4 x 69,2 x 73 cm
Peso do cartão (sem bbq):
11,37 kg

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 52 x 44 cm
Cor: Black

Referência: 44012149

0 077924 079764
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 3
PVP (IVA incluido): € 599,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
113,0 x 121,9 x 68,6 cm
Peso do produto: 38,65 kg
Cartão:
52,4 x 69,2 x 73 cm
Peso do cartão (sem bbq):
11,37 kg

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 6,36 kW

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

cozedura
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AS PEÇAS*

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 60 x 44 cm
Cor: Black

Referência: 45010149

0 077924 076756
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 3
PVP (IVA incluido): € 599,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
113,0 x 132,1 x 68,6 cm
Peso do produto: 51,82 kg
Cartão:
52,4 x 73 x 79,1 cm
Peso do cartão (sem bbq):
12,73 kg

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

TADA*
GARANTIA LIMI

ANOS

SPIRIT II E-310 GBS GRELHADOR A GÁS BLACK

ANOS

SPIRIT II E-220 GBS GRELHADOR A GÁS BLACK

ANOS

SPIRIT II E-210 GBS GRELHADOR A GÁS BLACK

ANOS

WEBER® Q 3200 GRELHADOR A GÁS COM GRELHA
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Com 3 queimadores, este grelhador é perfeito para familias que
queiram cozinhar todos os dias. Equipada do sistema GS4, compatível
iGrill 3, grelhas de cozedura GBS e um queimador lateral - fazer um
barbecue é fácil, divertido e conveniente.

Com 3 queimadores, este grelhador é perfeito para familias que
querem cozinhar todos os dias. Equipada do sistema GS4, compatível
com o iGrill3, grelhas de cozedura GBS e um queimador lateral - fazer
um barbecue é fácil, divertido e conveniente. Dotado de uma tampa
estilosa de aço inoxidável.

O Spirit Original E-210 é o mais compacto do Spirit Original. Ideal para
todos os que têm pouco espaço.

Começa a festa com o Spirit Original, o melhor grelhador para toda a
familia.

AS PEÇAS*

TADA*
GARANTIA LIMI

AS PEÇAS*

TADA*
GARANTIA LIMI

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 8.6 kW

• Potência: 7.8 kW

• Potência : 9.4 kW

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Cuba em alumínio fundido

• Cuba em alumínio fundido

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• Tampa em alumínio fundido

• Tampa em aço esmaltado

• 3 queimadores

• 3 queimadores

• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura durante a

• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura durante a

• Barras Flavorizers

• Barras Flavorizers

• Bandeja de recuperação da gordura extraível

• Bandeja de recuperação da gordura removível

• 2 grelhas de cozedura em aço esmaltado

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Compatibilidade termômetro iGrill 3 - (vendido por separado)

• Grelha de aquecimento 48 X 12 cm

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

• 2 queimadores em inox

• Desenho carro aberto e estanteria para acessorios

• Desenho carro aberto e prateleira para acessórios

• 3 barras Flavorizer

• Mesa lateral plegável

• Mesa lateral plegável

• Ignição piezoelectrônico

• Grelha de aquecimento

• Grelha de aquecimento

• 2 mesas laterais abativéis com 6 ganchos porta-utensilios

• Queimador lateral encastrado de 3.51 kW

• Queimador lateral encastrado de 3.51 kW

• Bandeja de recolha de gorduras

• 10 anos de garantia em todas as peças*

• 10 anos de garantia em todas as peças*

• Armario de arrumação para botija de gas de 6 Kg

Grelha de cozedura: 60 x 44 cm
Cor: Black

Referência: 45012149

0 077924 079771
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 3
PVP (IVA incluido): € 699,00

Produto:
113,0 x 132,1 x 68,6 cm
Peso do produto: 55,02 kg
Cartão:
52,4 x 73 x 79,1 cm
Peso do cartão (sem bbq):
12,73 kg

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 60 x 44 cm
Cor: Stainless steel

Referência: 45002149

0 077924 079788
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 2
PVP (IVA incluido): € 799,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
113,0 x 132,1 x 68,6 cm
Peso do produto: 55,02 kg
Cartão:
52,4 x 73 x 79,1 cm
Peso do cartão (sem bbq):
12,73 kg

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

Grelhador a gás

DIMENSÕES A X L X P

cozedura

• 4 rodas, 2 com sistema de bloqueio

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 52 x 44 cm
Cor: Black

Referência: 46010649

5 420100 008891
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 4
PVP (IVA incluido): € 599,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
115,6 x 127 x 61 cm
Peso do produto: 41,73 kg
Cartão:
64 x 58,6 x 81,1 cm
Peso do cartão (sem bbq):
14,06 kg

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 8.6 kW

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

62

S
GARANTIA EM TODA

cozedura
• 2 grelhas de cozedura em aço esmaltado
• Rejilla para recalentar 57 x 12 cm
• 3 queimadores
• 5 barras Flavorizer
• Ignição rápida com sistema piezoelectrônica y tubo Crossover
• 2 mesas de trabalho pretas com 6 ganchos portautensilios
• Bandeja amovível com recipiente de recolha de gorduras
• Armário de arrumação para botija de gás de 6 Kg
• 4 rodas orientáveis e 2 com sistema de bloqueio

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 60 x 44 cm
Cor: Black

Referência: 46410649

5 420100 008921
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 3
PVP (IVA incluido): € 799,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso do produto: 44,5 kg
Cartão:
64 x 64,5 x 81,1 cm
Peso do cartão (sem bbq):
12,2 kg

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

S
GARANTIA EM TODA

ANOS

SPIRIT E-310 ORIGINAL GRELHADOR A
GÁS - BLACK

ANOS

SPIRIT E-210 ORIGINAL GRELHADOR A
GÁS - BLACK

ANOS

SPIRIT II S-320 GBS GRELHADOR A GÁS AÇO INOXIDÁVEL

ANOS

SPIRIT II E-320 GBS GRELHADOR A GÁS BLACK

63

GRELH AD ORES A GÁS

GRELH AD OR ES A GÁS
GENESIS® II E-310 GBS GRELHADOR A GÁS BLACK

GENESIS® II E-310 GBS GRELHADOR A
GÁS - SMOKE GREY

Começa a festa com o Spirit Original, o melhor grelhador familiar para
debutantes.

Explore o mundo dos churrascos com este modelo premium de três
queimadores. Sendo um dos modelos mais premium da série dos
grelhadores Spirit, tem uma estrutura fechada, uma versátil grelha de
cozedura GBS, um queimador lateral e protecção para a botua de gás. A
sear station está integrada em seus queimadores.

Esta é a resposta à pergunta que se repete todos os dias: “o que é o
jantar?” Reúna a sua família à volta do grelhador e acenda as chamas.
Deixe o sistema GS4 assumir a liderança, enquanto você se concentra
no que é realmente importante – tempo de qualidade com as pessoas
que ama no seu jardim.

Esta é a resposta à pergunta que se repete todos os dias: “o que é o
jantar?” Reúna a sua família à volta do grelhador e acenda as chamas.
Deixe o sistema GS4 assumir a liderança, enquanto você se concentra
no que é realmente importante – tempo de qualidade com as pessoas
que ama no seu jardim.

TADA*
GARANTIA LIMI

S
GARANTIA EM TODA

AS PEÇAS*

S
GARANTIA EM TODA

AS PEÇAS*

CARACTERÍSTICAS

• Potencia : 11,4 kW

• Potência : 11.4 kW

• Cuba em alumínio fundido

• Cuba em alumínio fundido

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Tampa em alumínio fundido

• Tapa em alumínio fundio

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura durante a

• Termômetro integrado na tampa para controlar a temperatura durante a

• 3 queimadores

• 3 queimadores

• Barras Flavorizers

• Barras Flavorizers

• Bandeja de recuperação da gordura extraível

• Bandeja de recuperação da gordura extraível

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

• Desenho carro aberto e estanteria para acessórios

• Desenho carro aberto e estanteria para acessórios

• Espaço para botija de gás

• Espaço para botija de gás

• 6 ganchos porta-utensilios

• 6 ganchos suporte-utensilios

• Grelha de aquecimento

• Grelha de aquecimento

• 10 anos de garantia em todas as peças*

• 10 anos de garantia em todas as peças*

cozedura
• Grelhas de cozedura Gourmet BBQ System em aço fundido esmaltado
• Grelha de aquecimento 57 x 12 cm
• 3 queimadores
• 5 barras Flavorizer
• Ignição rápida com sistema piezoelectrônico e tubo Crossover
• 2 mesas laterais com ganchos porta-utensilios
• Bandeja de recolha de gorduras
• Armário de arrumação para botija de gás de 6 Kg
• 4 rodas orientáveis e 2 com sistema de bloqueio
• Queimador lateral de 3,51 kW

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 60 x 44 cm
Cor: Black

Referência: 46613649

5 420032 050135
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 3
PVP (IVA incluido): € 899,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso do produto: 48,13 kg
Cartão:
65 x 69 x 82 cm
Peso do cartão (sem bbq):
10,84 kg

cozedura
• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System em aço inoxidável
• Grelha de aquecimento 57 x 12
• 3 Queimadores
• Barras Flavorizer
• Ignição piezoelectrônico e tubo crossover
• 2 mesas laterais em aço inoxidável com 2 ganchos posta-utensilios
• Bandeja recolha de gorduras
• Sear station integrada
• Queimador lateral de 3.5 kW
• Protetor para a botua de gás
• Alça de aço inoxidável e botões metálicos

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 60 x 44 cm
Cor: Stainless steel

Referência: 46802349

0 077924 147531
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 3
PVP (IVA incluido): € 999,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
115,6 x 132,1 x 61 cm
Peso do produto: 55,16 kg
Cartão:
64 x 64,5 x 81,1 cm
Peso do cartão (sem bbq):
10,84 kg

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 68 x 48 cm
Cor: Black

Referência: 61011149

0 077924 085772
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 2
PVP (IVA incluido): € 999,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
119,38 x 144,78 x 73,66 cm
Peso do produto: 56,82 kg
Cartão:
60,96 x 83,82 x 88,9 cm
Peso do cartão (sem bbq):
15,91 kg

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Potência: 11.6 kW

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 9.4 kW

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 68 x 48 cm
Cor: Smoke Grey

Referência: 61051149

0 077924 085789
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 2
PVP (IVA incluido): € 999,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
119,38 x 144,78 x 73,66 cm
Peso do produto: 56,82 kg
Cartão:
60,96 x 83,82 x 88,9 cm
Peso do cartão (sem bbq):
15,91 kg

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

ANOS

ANOS

TADA*
GARANTIA LIMI
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NOVO

ANOS

SPIRIT SP-335 PREMIUM GBS
GRELHADOR A GÁS - AÇO INOXIDÁVEL

ANOS

SPIRIT E-320 ORIGINAL GBS
GRELHADOR A GÁS - BLACK
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GRELH AD ORES A GÁS

GRELH AD OR ES A GÁS
GENESIS® II EP-335 GBS GRELHADOR A
GÁS - BLACK

GENESIS® II SP-335 GBS GRELHADOR A
GÁS - AÇO INOXIDÁVEL

Esta é a resposta à pergunta que se repete todos os dias: “o que é o
jantar?” Reúna a sua família à volta do grelhador e acenda as chamas.
Deixe o sistema GS4 assumir a liderança, enquanto você se concentra
no que é realmente importante – tempo de qualidade com as pessoas
que ama no seu jardim.

Com este grelhador de 3 queimadores, você pode preparar pratos
saborosos e rápidos para toda a família. Deixe o sistema de cozinha de
grelhador GS4 assumie enquanto você se concentra no que é
verdadeiramente importante: passar tempo de qualidade com seus
amigos e familiares no jardim.

Este grelhador de 3 queimadores, poderá preparar pratos sabrosos e
rápidos para toda a familia. Deixe que o sistema de cozinha ao barbecue
GS4 toma o controle enquanto você concentre-se no verdadeiramente
importante : passar tempo com a sua familia e amigos no seu jardim.

Com 3 queimadores, este grelhador está dotado do sistema GS4,
compatível com o termômetro iGrill e tem um armario fechado. Além
disso conta com um queimador lateral e um potente queimador sear
station - uma verdadeira cozinha de exterior em aço inoxidável.

S
GARANTIA EM TODA

ANOS

AS PEÇAS*

S
GARANTIA EM TODA

AS PEÇAS*

S
GARANTIA EM TODA

AS PEÇAS*

CARACTERÍSTICAS

• Potencia : 14,1 kW

• Potência : 14,1 kW

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• Ignição piezoelêctronico Infinity

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• 3 queimadores

• 3 queimadores

• 3 queimadores

• 3 queimadores

• Barras Flavorizers

• Barras Flavorizers

• Barras Flavorizers

• Barras Flavorizers

• Bandeja de recuperação da gordura extraível

• Bandeja de recuperação da gordura extraível

• Bandeja de recolha da gordura amovível

• Bandeja de recuperação da gordura extraível

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

• Grelha de cozedura Gorumet BBQ System de ferro fundido

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

• Desenho carro aberto e estanteria para acessórios

• Desenho carro aberto e estanteria para acessórios

• Desenho carro fechado - armário para os seus utensilios

• Armario para guardar os acessorios

• 6 ganchos porta-utensilios

• Espaço para a botija de gás

• Grelha de aquecimento Tuck-Away

• Grelha de aquecimento Tuck-Away

• Grelha de aquecimento

• 6 ganchos porta-utensilios

• Queimador lateral de 3.51 kW

• Queimador lateral de 3.51 kW

• 10 anos de garantia em todas as peças*

• Grelha de aquecimento

• Queimador sear station para um poder calorífico mais alto (2.6 kW)

• Queimador sear station para um poder calorífico mais alto (2.6 kW)

• 10 anos de garantia em todas as peças*

• 10 anos de garantia em todas as peças*

• 10 anos de garantia em todas as peças*

Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 68 x 48 cm
Cor: Stainless steel

Referência: 61001149

0 077924 085796
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 2
PVP (IVA incluido): € 1.099,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
119,38 x 144,78 x 73,66 cm
Peso do produto: 56,82 kg
Cartão:
60,96 x 83,82 x 88,9 cm
Peso do cartão (sem bbq):
15,91 kg

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 68 x 48 cm
Cor: Black

Referência: 61012149

0 077924 147487
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 2
PVP (IVA incluido): € 1.249,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
119,38 x 144,78 x 73,66 cm
Peso do produto: 56,82 kg
Cartão:
60,96 x 83,82 x 88,9 cm
Peso do cartão (sem bbq):
15,91 kg

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 68 x 48 cm
Cor: Black

Referência: 61016149

0 077924 086090
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 2
PVP (IVA incluido): € 1.399,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
119,38 x 144,78 x 73,66 cm
Peso do produto: 65,91 kg
Cartão:
60,96 x 83,82 x 88,9 cm
Peso do cartão (sem bbq):
25 kg

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Potência: 11.4 kW

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 11,4 kW

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
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ANOS

AS PEÇAS*

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 68 x 48 cm
Cor: Stainless steel

Referência: 61006149

0 077924 086106
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 2
PVP (IVA incluido): € 1.499,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
119,38 x 144,78 x 73,66 cm
Peso do produto: 65,91 kg
Cartão:
96,52 x 83,82 x 88,9 cm
Peso do cartão (sem bbq):
25 kg

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

S
GARANTIA EM TODA

NOVO

ANOS

GENESIS® II E-330 GBS GRELHADOR A GÁS
- BLACK

ANOS

GENESIS® II S-310 GBS GRELHADOR A GÁS AÇO INOXIDÁVEL
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GRELH AD ORES A GÁS

GRELH AD OR ES A GÁS

Esta é a resposta à pergunta que se repete todos os dias: “o que é o
jantar?” Reúna a sua família à volta do grelhador e acenda as chamas.
Deixe o sistema GS4 assumir a liderança, enquanto você se concentra
no que é realmente importante – tempo de qualidade com as pessoas
que ama no seu jardim.

Esta é a resposta à pergunta que se repete todos os dias: “o que é o
jantar?” Reúna a sua família à volta do grelhador e acenda as chamas.
Deixe o sistema GS4 assumir a liderança, enquanto você se concentra
no que é realmente importante – tempo de qualidade com as pessoas
que ama no seu jardim.

Esta é a resposta à pergunta que se repete todos os dias: “o que é o
jantar?” Reúna a sua família à volta do grelhador e acenda as chamas.
Deixe o sistema GS4 assumir a liderança, enquanto você se concentra
no que é realmente importante – tempo de qualidade com as pessoas
que ama no seu jardim.

Este grelhador será o centro de todas as atenções. Enquanto o sistema
GS4 faz maravilhas no seu grelhador, prepare o seu molho secreto no
queimador lateral.

AS PEÇAS*

AS PEÇAS*

S
GARANTIA EM TODA

AS PEÇAS*

S
GARANTIA EM TODA

AS PEÇAS*

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 14,1 kW

• Potência : 16,75 kW

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• 4 queimadores

• 4 queimadores

• 4 queimadores

• 4 queimadores

• Barras Flavorizers

• Barras Flavorizers

• Barras Flavorizers

• Barras Flavorizers

• Bandeja de recuperação da gordura extraível

• Sistema de recolha da gordura

• Sistema de recolha da gordura

• Sistema de recolha da gordura

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

• Desenho carro aberto e prateleira para acessórios

• Desenho carro aberto e prateleira para acessórios

• Desenho carro aberto e prateleira para acessórios

• Desenho carro fechado - armário para os seus utensilios

• Espaço para botija de gás

• Espaço para botija de gás

• Espaço para botija de gás

• Grelha de aquecimento Tuck-Away

• 6 ganchos suporte-utensilios

• 6 ganchos suporte-utensilios

• 6 ganchos suporte-utensilios

• Queimador lateral de 3.51 kW

• Grelha de aquecimento

• Grelha de aquecimento dobrável

• Grelha de aquecimento

• Queimador sear station para um poder calorífico mais alto (2.6 kW)

• 10 anos de garantia em todas as peças*

• 10 anos de garantia em todas as peças*

• 10 anos de garantia em todas as peças*

• 10 anos de garantia em todas as peças*

Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 86 x 48 cm
Cor: Black

Referência: 62011149

0 077924 085802
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 2
PVP (IVA incluido): € 1.399,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
119,38 x 165,1 x 73,66 cm
Peso do produto: 74,09 kg
Cartão:
66 x 79,6 x 99,5 cm
Peso do cartão (sem bbq):
15,91 kg

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 86 x 48 cm
Cor: Smoke Grey

Referência: 62051149

0 077924 085819
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 2
PVP (IVA incluido): € 1.399,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
119,38 x 165,1 x 73,66 cm
Peso do produto: 74,09 kg
Cartão:
66 x 79,6 x 99,5 cm
Peso do cartão (sem bbq):
15,91 kg

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 86 x 48 cm
Cor: Stainless steel

Referência: 62001149

0 077924 085826
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 2
PVP (IVA incluido): € 1.499,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
119,38 x 165,1 x 73,66 cm
Peso do produto: 74,09 kg
Cartão:
66 x 79,6 x 99,5 cm
Peso do cartão (sem bbq):
15,91 kg

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 14.1 kW

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 14,1 kW

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

CARACTERÍSTICAS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
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INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 86 x 48 cm
Cor: Black

Referência: 62016149

0 077924 086113
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 2
PVP (IVA incluido): € 1.799,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
119,38 x 165,1 x 73,66 cm
Peso do produto: 72,73 kg
Cartão:
66 x 79,6 x 99,5 cm
Peso do cartão (sem bbq):
25 kg

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

S
GARANTIA EM TODA

ANOS

GENESIS® II EP-435 GBS GRELHADOR A
GÁS - BLACK

ANOS

GENESIS® II S-410 GBS GRELHADOR A GÁS AÇO INOXIDÁVEL

ANOS

GENESIS® II E-410 GBS GRELHADOR A
GÁS - SMOKE GREY

ANOS

GENESIS® II E-410 GBS GRELHADOR A GÁS BLACK
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GRELH AD ORES A GÁS

GRELH AD OR ES A GÁS

Esta é a resposta à pergunta que se repete todos os dias: “o que é o
jantar?” Reúna a sua família à volta do grelhador e acenda as chamas.
Deixe o sistema GS4 assumir a liderança, enquanto você se concentra
no que é realmente importante – tempo de qualidade com as pessoas
que ama no seu jardim.

Convide todos os seus amigos. Diga-lhes para também eles trazerem
um amigo. E veja a magia acontecer quando os 6 queimadores se
acendem. Com o sistema GS4 de alto desempenho pode cozinhar um
hambúrguer para cada um, todos eles na perfeição.

O alta da gama dos grelhadores a gás Weber. Com 6 queimadores, este
grelhador a gás lhe ajudarà a tirar o melhor partido da vida ao ar livre!

O alta da gama dos grelhadores a gás Weber. Com 6 queimadores, este
grelhador a gás lhe ajudarà a tirar o melhor partido da vida ao ar livre!

AS PEÇAS*

S
GARANTIA EM TODA

S
GARANTIA EM TODA

AS PEÇAS*

S
GARANTIA EM TODA

AS PEÇAS*

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Potência : 16,75 kW

• Potência : 17.6 kW

• Potência : 17.6 kW

• Potência : 17.6 kW

• Sistema GS4 High Performance Grilling

• Sistema de ignição eletrónica – com a garantia de que acende sempre

• Cuba em alumínio fundido

• Cuba em alumínio fundido

• Ignição piezoelectrônico Infinity

• 6 queimadores de alto desempenho – formato cónico exclusivo que

• Tampa em aço esmaltado

• Tampa em inox

• 4 queimadores

proporciona um fluxo de gás constante da frente para trás, garantindo uma

• Termômetro integrado

• Termômetro integrado

• Barras Flavorizers

distribuição ideal do calor pelas grelhas de cozedura

• 3 grelhas de cozedura em inox Gourmet BBQ System

• 3 grelhas de cozedura em inox Gourmet BBQ System

• Grelha de aquecimento 90x13 cm

• Grelha de aquecimento 90x13 cm

• Sistema de recolha da gordura

• Barras Flavorizer – recolhem a gordura e os sucos que caem e,

• Compatível com termômetro iGrill 3 (vendido por separado)

transformando-se em fumo, dão aos alimentos o irresistível sabor

• 6 queimadores em inox com sistema de acendimento automático

• 6 queimadores em inox com sistema de acendimento automático

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System de ferro fundido

defumado

• 12 barras Flavorizer em inox

• 12 barras Flavorizer em inox

• Fumeiro em inox com queimador específico de 2,3 kW

• Fumeiro em inox com queimador específico de 2,3 kW

• Assador motorizado com queimador infravermelho de 3,1 kW

• Assador motorizado com queimador infravermelho de 3,1 kW

• Desenho carro fechado - armário para os seus utensilios

• Sistema de recolha da gordura – ajuda a evitar chamas altas e facilita a

• Grelha de aquecimento Tuck-Away

limpeza

• 2 lâmpadas + Armário

• Queimador sear station para um poder calorífico mais alto (2.6 kW)

• Grelha de cozedura Gourmet BBQ System

• Queimador lateral integrado de 3,5 kW

• Queimador lateral integrado de 3,5 kW

• 10 anos de garantia em todas as peças*

• Design do carrinho aberto e elegante

• 2 prateleiras rebatíveis em plástico termoendurecido

• 2 prateleiras rebatíveis em plástico termoendurecido

• Grelha de aquecimento Tuck-Away

• Bandeja amovível com recipiente de recolha de gorduras

• Bandeja amovível com recipiente de recolha de gorduras

Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 86 x 48 cm
Cor: Stainless steel

Referência: 62006149

0 077924 086120
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 2
PVP (IVA incluido): € 1.899,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
119,38 x 165,1 x 73,66 cm
Peso do produto: 72,73 kg
Cartão:
66 x 79,6 x 99,5 cm
Peso do cartão (sem bbq):
25 kg

• Mesas de apoio
• Ganchos integrados para utensílios
• GS4 High Grilling Performance System : sistema de ignição eletrônica,
queimadores de alto desempenho, Barras Flavorizer , Sistema de Gestão
de grassa

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 103 x 48 cm
Cor: Black

Referência: 63010149

0 077924 046889
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 2
PVP (IVA incluido): € 1.699,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
114,3 x 172,7 x 73,7 cm
Peso do produto: 83 kg
Cartão:
65,4 x 80 x 115,6 cm
Peso do cartão (sem bbq):
12,88 kg

• 4 rodízios orientáveis, 2 com sistema de bloqueio

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 80 x 49 cm
Cor: Black

Referência: 7371049

5 420100 008143
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 1
PVP (IVA incluido): € 3.499,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
128,3 x 188,2 x 67,3 cm
Peso do produto: 108,86 kg
Cartão:
132,1 x 77,5 x 119,4 cm
Peso do cartão (sem bbq):
22,54 kg

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• 2 lâmpadas + Armário

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Compatível com iGrill 3

10 anos de garantia em todas as peças. *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

• Queimador lateral de 3.51 kW

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
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AS PEÇAS*

• 4 rodízios orientáveis, 2 com sistema de bloqueio

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Grelhador a gás
Grelha de cozedura: 80 x 49 cm
Cor: Stainless steel

Referência: 7370049

5 420100 008136
Pedido Minímo: 1
Unidades por pálete: 1
PVP (IVA incluido): € 3.999,00

DIMENSÕES A X L X P
Produto:
128,3 x 188,2 x 67,3 cm
Peso do produto: 108,86 kg
Cartão:
132,1 x 77,5 x 119,4 cm
Peso do cartão (sem bbq):
22,54 kg

Até 10 anos de garantia na tampa e cuba contra corrosão (perfuração, não ferrugem). *A garantia não cobre o desgaste normal ou uso indevido do grelhador.

S
GARANTIA EM TODA

ANOS

SUMMIT® S-670 GBS GRELHADOR A
GÁS - AÇO INOXIDÁVEL

ANOS

SUMMIT® E-670 GBS GRELHADOR A
GÁS - BLACK

ANOS

GENESIS® II E-610 GBS GRELHADOR A GÁS BLACK

ANOS

GENESIS® II SP-435 GBS GRELHADOR A
GÁS - AÇO INOXIDÁVEL
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AT INJA T O D O O PO TEN CIA L C O M O S AC ES S Ó R I O S W E B E R

ACESSÓRIOS
Panela

Cobertura
Espeto rotativo

UMA PALETE DE POSSIBILIDADES – um barbecue é muito mais do que grelhar bifes
e salsichas. Com um grelhador Weber® pode cozinhar qualquer coisa – basta ter o equipamento
certo. Desde grelhar umas costelinhas a servir o assado de domingo mais suculento ou mimar
a família com uma pizza caseira: o céu é o limite e o grelhador é apenas o ponto de partida.
Com os acessórios certos poderá fazer um upgrade ao seu grelhador e começar a explorar
verdadeiramente o universo do barbecue.
DO BÁSICO AO AVENTUREIRO
A Weber disponibiliza uma ampla gama de acessórios de barbecue – todos criados para proporcionar
funcionalidade, versatilidade e transformá-lo num verdadeiro mestre do churrasco. Por isso, há
todo o tipo de acessórios: desde o equipamento necessário para acender o seu grelhador da forma
mais fácil, até acessórios que facilitam a limpeza e manutenção. Das pinças, espátulas e suportes do
assador a suportes para aves e assadores de espeto. De pedras para pizza e placas a woks e madeira
para defumar. Independentemente do seu nível de experiência no barbecue ou do seu grelhador, tem
ajuda e inspiração à sua disposição.

Kit de utensílios

Escova em T pequena

iGrill 3

GRELHAR

LIMPEZA
E CONSERVAÇÃO
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COMBUSTÍVEL

SERVIR
E JANTAR
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ACESSÓRIOS

ACESSÓR I OS
NOVO

NOVO

NOVO

ACESSÓRIOS
DE CERÂMICA
PLACA DE CERÂMICA - 39 X 31 CM

TIGELA - Ø 14 CM, CONJUNTO DE DOS

PRATO PARA PIZZA - Ø 30,5 CM, CONJUNTO DE 2

Faça panquecas, prepare almôndegas ou frite ovos no café da manhã com o a placa
de cerâmica. A superfície lisa garante que a comida não vai grudar, enquanto o design
prático e o prático lábio de escoamento facilitam a eliminação da gordura.

Sem churrasco sem uma deliciosa salada! Coloque a mesa com a elegante tigela ou
use-a para um delicioso mergulho ou lanche antes do jantar. A tigela de 14 centímetros
é feita de porcelana dura e durável que protege contra arranhões. Vem em um
conjunto de dois.

Sinta o gosto da Itália tratando sua família com pizzas finas e crocantes - diretamente
do churrasco! Faça como um padeiro profissional e sirva com estilo no elegante prato
parra pizza de 30,5 cm de porcelana da Weber. Vem em um conjunto de dois.

0 077924 122637

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

NOVO

17885
3
€ 69,99

0 077924 122552

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

NOVO

17882
1
€ 14,99

0 077924 122569

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17883
1
€ 29,99

NOVO

ACESSÓRIOS
GRELHADORES A CARVÃO
PLACA DE CERÂMICA PARA PEIXE - 47 X 28 CM

MOLDE DE BOLO DE CERÂMICA - Ø 30 CM

BANDEJA - 40 X 22 CM

Grelhe salmão, linguado ou robalo inteiro. Faça belas costeletas de porco, bifes ou
legumes crocantes. Com a superfície texturizada da placa de cerâmica para peixe
você pode adicionar lindas marcas de lanche à comida. Projetado com um lábio de
vazamento conveniente, você pode derramar a gordura com facilidade.

Não há comida de conforto como bolos! Sirva qualquer coisa, usando o molde de
bolo de cerâmica, projetado para suportar as altas temperaturas. Enquanto a
superfície lisa evita que a comida grude, as pegas robustas facilitam o transporte
mesmo quando usam luvas grandes para churrasco.

Complete a mesa e seu jantar com a deslumbrante bandeja da Weber. Feita de
porcelana dura e durável e projetada para manter o calor - a bandeja de 40 x 22
centímetros é a escolha perfeita ao servir qualquer coisa de frango inteiro para bifes
e vegetais.

0 077924 122644

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17886
4
€ 69,99

0 077924 122651

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17887
4
€ 39,99

0 077924 122576

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17884
1
€ 49,99

NOVO

ACESSÓRIOS
LOUÇA
CAÇAROLA DE CERÂMICA - 42,1 X 22,6 CM

ESPALHADOR PARA CARVÃO - AÇO INOXÍDAVEL, 21 CM

SUPORTE PARA IGRILL

Explore o mundo de chiles cozidos lentamente, guisados ou cozidos saudáveis. Feita
de cerâmica à prova de calor, a caçarola de cerâmica pode aguentar as altas
temperaturas, e a superfície lisa evita que os alimentos grudem. Vem com uma tampa
conveniente para manter o calor dentro para cozinhar ideal.

O espalhador para carvão é a forma mais segura para (re)organizar o carvão quente
e/ou as aparas de madeira no seu grelhador. O ângulo otimizado da lâmina e a pega
comprida garantem que consegue tratar do assunto mais eficazmente.

Mantenha seu iGrill ao alcance em todos os momentos! Conecte facilmente o suporte
iGrill ao cabo de suo grelhador a carvão Weber® e monte seu iGrill (vendido
separadamente) com segurança. Quando terminar de cozinhar, coloque as sondas
corretamente no suporte para um armazenamento conveniente e seguro.

0 077924 122668

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17888
2
€ 79,99

0 077924 041839

NOVO

7649
4
€ 19,99

0 077924 114724

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7240
4
€ 9,99

NOVO

PRATO DE JANTAR - Ø 27,5 CM, CONJUNTO DE 2

PRATO DE SOBREMESA - Ø 20,5 CM, CONJUNTO DE 2

SUPORTE PARA UTENSILIOS

SUPORTE DA TAMPA SLIDE-ASIDE - PARA GRELHADORES 47 CM
E 57 CM

Sirva o jantar como um profissional - com estilo e muito bom gosto. O elegante prato
de jantar de 27,5 centímetros é especialmente projetado para reter calor evitando
que sua comida se refresque rápido demais, e a porcelana dura e durável protege
contra arranhões. Vem em um conjunto de dois.

Trate seus convidados com uma sobremesa grelhada, certificando-se de que a porção
corresponda ao sabor! Projetado para reter o calor, o elegante prato de sobremesa
de 20,5 centímetros manterá sua comida aquecida por mais tempo. Vem em um
conjunto de dois.

Este suporte em aço niquelado equipado com 4 ganchos, permite-lhe ganhar espaço
e ter todos os seus acessórios ao alcance da mão.

Este acessório fica suspenso no rebordo da cuba do grelhador, pelo que não terá
mais que rodar a tampa para manter o grelhador aberto. Adaptável aos grelhadores
Ø 47 e 57 cm.

0 077924 122538
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Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17880
1
€ 24,99

0 077924 122545

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17881
1
€ 14,99

0 077924 068645

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7401
6
€ 9,99

0 077924 075247

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

8411
5
€ 39,99

75

ACESSÓRIOS

GRELHA DE AQUECIMENTO - PARA GRELHADORES A CARVÃO 57 CM

GRELHA DE AQUECIMENTO

COBERTURA PREMIUM - PRETO, Ø 47 CM

COBERTURA STANDARD - GRIS, Ø 57 CM

Espaço adicional bastante útil para manter a sua refeição quente, permitindo assim
ter mais espaço para os alimentos no grelhador. Compatível com grelhadores a
carvão de 57 cm (exceto Compact Kettle)

Pefeita para ganhar espaço e guardar a carne quente.

Garante ao seu grelhador a carvão uma aparência elegante e limpa, com esta
cobertura de alta qualidade.

Proteja o seu grelhador com esta cobertura em poliéster durável e de ajuste folgado.
Uma alça de velcro é presa a um arame triangular sob o grelhador, para garantir que
a cobertura se mantém na posição certa.

0 077924 080036

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

8417
4
€ 39,99

0 077924 041815

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7647
2
€ 34,99

0 077924 031908

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7141
4
€ 59,99

0 077924 048159

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7176
5
€ 39,99

CESTOS PARA CARVÃO - PARA GRELHADORES A CARVÃO 57 CM,
2 UNIDADES

PEQUENAS BANDEJAS DE ALUMINÍO - LOTE DE 6 UNIDADES PARA GRELHADORES DE CARVÃO 47 E 57 CM

COBERTURA PREMIUM - PRETO, Ø 57 CM

COBERTURA PREMIUM MASTER-TOUCH PREMIUM 57 CM PARA TAMPAS COM DOBRADIÇAS E SUPORTE IGRILL

Torne mais fácil cozinhar assados (cozedura indireta) com os suportes de combustível
Char-Basket. Estes cestos funcionais manterão o carvão no lado correto d grelhador,
tornando mais fácil controlar temperaturas e estabelecer zonas quentes e frias.

As bandejas são ideais para cozinhar com metódo indireito. Compativeis com os
grelhadores de carvão com um diamétro 47 e 57cm.

Garante ao seu grelhador a carvão uma aparência elegante e limpa, com esta
cobertura de alta qualidade. Compatível com grelhadores a carvão Original Kettle
Premium e Master-Touch de 57cm

Esta cobertura premium em poliéster resistente e respirável oferece uma proteção
superior contra as intempéries. A alça de velcro garante que a cobertura se mantém
na posição certa.

0 077924 073830

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7403
4
€ 24,99

0 077924 074769

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6416
6
€ 9,99

0 077924 031939

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7143
4
€ 69,99

0 077924 086571

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7186
4
€ 69,99

BANDEJA DE ALUMINÍO - MODELO XL - LOTE DE 5

SACO PREMIUM - PARA SMOKEY JOE, PRETO

COBERTURA PREMIUM - PRETO, PARA PERFORMER

COBERTURA PREMIUM - PRETO, PARA PERFORMER PREMIUM
E DELUXE

Estas bandejas em alumínio foram concebidas especialmente para a cozedura
indireita nos grelhadores de carvão de 57cm e superiores.

Garante ao seu grelhador a carvão Weber uma aparência elegante e limpa, com esta
cobertura de alta qualidade Weber.

Garante ao seu grelhador a carvão uma aparência elegante e limpa, com esta
cobertura de alta qualidade.

Garante ao seu grelhador a carvão Weber uma aparência elegante e limpa, com esta
cobertura de alta qualidade Weber.

0 077924 007606

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6454
5
€ 8,99

0 077924 035722

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7121
2
€ 39,99

0 077924 031977

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7145
1
€ 99,99

0 077924 032011

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7146
1
€ 99,99

SACO PREMIUM - PRETO, PARA GO-ANYWHERE

COBERTURA STANDARD - GRIS, Ø 47 CM

COBERTURA PREMIUM - PARA SUMMIT CHARCOAL

COBERTURA PREMIUM - PARA SUMMIT GRILL CENTER

Leve o seu Go-Anywhere onde quer com este saco.

Proteja o seu grelhador com esta cobertura em poliéster durável e de ajuste folgado.
Uma alça de velcro é presa a um arame triangular sob o grelhador, para garantir que
a cobertura se mantém na posição certa.

Esta cobertura premium em poliéster resistente e respirável oferece uma proteção
superior contra as intempéries. A alça de velcro garante que a cobertura se mantém
na posição certa.

Esta cobertura premium em poliéster resistente e respirável oferece uma proteção
superior contra as intempéries. A alça de velcro garante que a cobertura se mantém
na posição certa.

0 077924 035746
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ACESSÓR I OS

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7160
2
€ 39,99

0 077924 048142

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7175
5
€ 34,99

0 077924 041655

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7173
1
€ 99,99

0 077924 041754

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7174
1
€ 119,99

77

ACESSÓRIOS

ACESSÓR I OS
NOVO

ACESSÓRIOS
SMOKEFIRE
COBERTURA PREMIUM - SMOKEFIRE 61 CM

ASSADOR DE ESPETO GIRATÓRIO - PARA SERIE PULSE

CARRINHO PARA PULSE - SERIES 1000 E 2000

Leve e durável cobertura premium que protege o seu grelhador a pellets SmokeFire
dos elementos. Feito de poliéster resistente à água, é fácil de puxar e retirar e é
equipado com tiras de fixação para evitar que ele seja expelido. Se encaixa SmokeFire
EX4 GBS.

A rotação do espeto permite cinservar os sucos e os sabores durante a cozedura,
para obter assim resultados perfeitos.

Permite posicionar o seu grelhador Pulse a uma altura de trabalho adequada e ter
sempre perto de si todos os seus utensilios com os ganchos e a mesa lateral.

0 077924 129674

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

NOVO

7192
3
€ 119,99

7660
1
€ 199,99

0 077924 059148

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6539
1
€ 199,99

NOVO

COBERTURA PREMIUM - SMOKEFIRE 91 CM

PELLETS - MISTURA GRILL ACADEMY, 9 KG

COBERTURA PREMIUM - PARA PULSE SERIE 1000

COBERTURA PREMIUM - PARA PULSE 1000 COM STAND

Leve e durável cobertura premium que protege o seu grelhador a pellets SmokeFire
dos elementos. Feito de poliéster resistente à água, é fácil de puxar e retirar e é
equipado com tiras de fixação para evitar que ele seja expelido. Se encaixa SmokeFire
EX6 GBS.

Os pellets de madeira para SmokeFire são feitos de madeira de origem global e com
a mistura da Grill Academy. Você tem a mistura perfeita de sabores que farão com
que seus resultados de grelhar recebam prêmios.

Esta cobertura premium em poliéster resistente e respirável oferece uma proteção
superior contra as intempéries. As alças de velcro em ambos os lados garantem que
a cobertura se mantém na posição certa.

Mantenha o seu grelhador Weber elegante e limpo con uma cobertura de alta calidade
composta ao 100% de polyester e microperforada para evitar a condensação.
Totalmente impermeable e anti-UV, protegerá o seu grelhador contra os elementos
como o calor o o frío.

0 077924 129681

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7193
2
€ 149,99

0 077924 129742

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

NOVO

190101
3
€ 19,99

0 077924 059216

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7180
1
€ 29,99

0 077924 062674

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7185
1
€ 69,99

NOVO

PELLETS - HICKORY, 9 KG

PELLETS - MACIEIRA, 9 KG

COBERTURA PREMIUM - PARA PULSE SERIE 1000/2000 COM
CARRO

COBERTURA PREMIUM - PARA PULSE 2000

Não fica mais fácil ou mais saboroso do que acender suo gerlhador de pellets
Smokefire com uma porção de pellets de madeira. Feita a partir de madeira de origem
global, os pellets de nogueira irá adicionar um sabor rico e doce à sua carne.
Particularmente excelente para cozinhar carne e carne vermelha.

Não fica mais fácil ou mais saboroso do que acender suo grelhador de pellets
Smokefire com uma porção de pellets de madeira. Feita de madeira de origem global,
os pellets de maça adicionarám um sabor sutilmente doce à sua carne.
Particularmente excelente para cozinhar carne de porco, frango e peixe.

Esta cobertura premium em poliéster resistente e respirável oferece uma proteção
superior contra as intempéries. As alças de velcro em ambos os lados garantem que
a cobertura se mantém na posição certa.

Mantenha o seu grelhador elegante e limpo con uma cobertura de alta calidade
composta ao 100% de polyester e microperforada para evitar a condensação.
Totalmente impermeável e anti-UV, protegerá o seu grelhador contra os elementos
como o calor o o frío.

0 077924 129759

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

190102
3
€ 19,99

0 077924 129766

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

190104
3
€ 19,99

ACESSORIOS
PULSE

0 077924 059223

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7181
1
€ 79,99

0 077924 059193

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7140
1
€ 34,99

ACESSÓRIOS
WEBER Q
PLACA DE COZEDURA UNIVERSAL PEQUENO - APTO PARA
WEBER Q, PULSE, SPIRIT E SUPERIORES

PLACA - DE FERRO FUNDIDO, PARA WEBER Q SÉRIE 1000

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

0 077924 059155

78

0 077924 059162

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6609
1
€ 59,99

0 077924 021640

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6558
1
€ 49,99

79

ACESSÓRIOS

ACESSÓR I OS

PLACA - DE FERRO FUNDIDO, PARA WEBER Q SÉRIE 2000

PLACA - FERRO FUNDIDO, Q SÉRIE 300/3000

GRELHA DE AQUECIMENTO - PARA SERIES WEBER Q 2000

GRELHA DE AQUECIMENTO - PARA SERIES WEBER Q 3000

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

Não deixa os alimentos arrefercer ! Com estas grelhas, mantém-los quentes até
esperar os seus convidados.

Não deixa os alimentos arrefercer ! Com estas grelhas, mantém-los quentes até que
os seus convidados cheguem.

0 077924 021633

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6559
1
€ 64,99

0 077924 075063

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6506
1
€ 69,99

0 077924 027673

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6569
4
€ 44,99

0 077924 027727

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6570
4
€ 49,99

ESCUDO PROTETOR DE GRELHA PARA WEBER Q - MODELO
PEQUENO - PARA SERIE Q 1000 - LOTE DE 4 UNIDADES

ESCUDO PROTETOR DE GRELHA PARA WEBER Q - MODELO
GRANDE - PARA SERIES Q 2000 E Q 3000 - 4 UNIDADES

MESAS LATERAIS PARA WEBER Q - PARA SERIE Q 1000,
2 UNIDADES

STAND - PARA SERIES Q 1000 E Q 2000

Escudo protetor para assados con disenho exclusivo para desviar a gordura dos
tubos dos queimadores. Podem-se utilizar em tándem com o suporte para assados
Weber Q series 100 e 1000 (referencia 6563).

Escudo protetor para assados con disenho exclusivo para desviar a gordura dos
tubos dos queimadores. Podem-se utilizar em tándem com o suporte para assados
Weber Q series 200 e 2000 e Weber Q series 300 e 3000 (referencia 6564).

Com estas 2 mesas dobráveis que se fixam no seu Weber série 1000, beneficie de
uma superficie de trabalho suplementário para colocar os seus ustensilios de cozinha,
os seus condimentos…

Permite posicionar o seu grelhador Weber Q à uma altura de trabalho adequada.

0 077924 021671

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6561
4
€ 7,99

0 077924 021701

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6562
4
€ 9,99

0 077924 029585

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6527
1
€ 49,99

0 077924 025976

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6523
1
€ 119,99

GRELHA PARA ASSADOS - MODELO PEQUENO - PARA SERIE Q 1000

GRELHA PARA ASSADOS - MODELO GRANDE - PARA SERIES Q 2000
E Q 3000

CARRO DOBRÁVEL - PARA SERIES WEBER Q 1000 E WEBER Q 2000

CARRO - PARA SERIE Q 2000

Suporte para assados que eleva os alimentos da grelha, para assados de tamanho
maior. Podem-se utilizar em tándem com os escudos protetores para assados Q
1000, 1200 y 1400 (referencia 6561)

Suporte para assados que eleva os alimentos da grelha, para assados de tamanho
maior. Podem-se utilizar em tándem com os escudos protetores para assados Weber
Q 2000, 2200, 2400, 3000 e 3200 (referência 6561)

Permite posicionar o seu grelhador Weber Q à uma altura de trabalho adequada.
Carro dobrável, fácil de arrumar.

Este carrinho deluxe para Weber Q é compatível com os modelos Q® 2000 e Q® 2200.
Este carrinho permite ter uma altura de trabalho adequada e facilitará o transporte
do seu grelhador. Está equipado de um painel que permite arrumar uma botija de
gas.

0 077924 021718

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6563
4
€ 24,99

0 077924 021787

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6564
4
€ 29,99

0 077924 021619

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6557
1
€ 149,99

0 077924 024641

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6526
1
€ 199,99

NOVO

LÂMPADA - PARA GRELHADORES DA SERIE WEBER® Q

KIT 3 EM 1 E MANGUEIRA - PARA Q 1000, GO-ANYWHERE E
PERFORMER DELUXE

COBERTURA PREMIUM - PARA SERIE Q 100 E Q 1000

COBERTURA PREMIUM - PARA SERIE Q 200 E Q 2000

Atualize suo grelhador Weber® Q equipando-a com uma conveniente lâmpada.
Coloque-o na alça para que você possa verificar facilmente a comida, mesmo quando
estiver tarde e escuro. Adapta-se a todos os modelos Weber® Q.

O kit adaptador 3 em 1 permite adaptar os modelos Weber Q 1000, Go-Anywhere e
Performer Deluxe para usá-lo com botijas de gás grandes (6 e 13kg).

As fundas Weber Q de alta qualidade seguram o seu grelhador Weber Q uma
aparência elegante e limpa.

As coberturas para Weber Q de alta qualidade seguram o seu grelhador Weber Q
uma aparência elegante e limpa.

0 077924 114076
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Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7663
4
€ 49,99

0 077924 010538

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

8449
4
€ 49,99

0 077924 035647

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7117
1
€ 29,99

0 077924 035654

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7118
1
€ 34,99

81

ACESSÓRIOS

ACESSÓR I OS

COBERTURA PREMIUM - PARA SERIES Q 1000 E Q 2000 COM
CARRO DOBRÁVEL

COBERTURA PREMIUM - SERIES Q 300/Q 3000

GRELHA PARA MARCAR A CARNE - FERRO FUNDIDO, PARA
GENESIS II 4 E 6 QUEIMADORES

PLACA - PARA SUMMIT SERIE 400 E 600

As coberturas para Weber Q de alta qualidade seguram o seu grelhador Weber Q
uma aparência elegante e limpa. Compatível com Q100/1000 e 200/2000 utilizando
um carro dobrável.

As fundas Weber Q de alta qualidade seguram o seu grelhador Weber Q uma
aparência elegante e limpa.

Vai cozinhar para uma grande festa? Com esta grelha em ferro fundido pode grelhar
diversos bifes e assados em simultâneo, sem perder a oportunidade de oferecer a
todos marcas de grelha absolutamente perfeitas. Ferro fundido compatível com
Genesis® II de 4 e 6 queimadores.

ransforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

0 077924 035692

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7120
1
€ 69,99

0 077924 059254

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7184
1
€ 79,99

0 077924 049910

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7651
1
€ 99,99

0 077924 083495

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7404
1
€ 129,99

NOVO

ACESSÓRIOS
GRELHADORES A GÁS
PLACA DE COZEDURA - PARA SERIES SPIRIT 300 (3 QUEIMADORES)

LÂMPADA - GRELHADORES A GÁS

BANDEJAS EM ALUMINÍO - PARA MODELOS SUMMIT

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

Tenha uma boa visão da sua comida na grelha, mesmo quando está escuro. Atualize
suo grelhsdor a gás Weber® com uma conveniente lâmpada. Coloque-o na alça e a
ativação do sensor de inclinação fará com que ele seja ligado e desligado
automaticamente quando você abrir e fechar a tampa.

Estas bandejas de aluminío são perfeitas para recuperar os sucos da cozedura e as
gorduras.

0 077924 019173

7579
1
€ 99,99

0 077924 114069

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7662
4
€ 49,99

0 077924 074776

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6417
4
€ 19,99

PLACA - DE FERRO FUNDIDO, PARA SPIRIT SERIE 200
(2 QUEIMADORES)

PLACA - DE FERRO FUNDIDO, PARA SPIRIT SERIE 300
(3 QUEIMADORES)

COBERTURA PREMIUM PARA BOTIJA DE GAS - MODELO PEQUENO

COBERTURA PREMIUM PARA BOTIJA DE GAS - MODELO GRANDE

A placa é reversível. Utilize a face dentada para peixes e outros alimentos mais
delicados. Ferro fundido, compatível com Spirit série 200 com controlos montados
à frente (2 queimadores).

A placa é reversível. Utilize a face dentada para peixes e outros alimentos mais
delicados. Para Spirit serie 300 (3 queimadores).

Adaptam-se a todas as botijas de gás de 5 kg.

Adaptam-se a todas as botijas de gás de 11 kg.

0 077924 019135

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7597
1
€ 89,99

0 077924 019142

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7598
1
€ 99,99

0 077924 035708

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7125
4
€ 14,99

0 077924 035715

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7126
4
€ 17,99

PLACA DELUXE - PARA GRELHADORES A GÁS SPIRIT GENESIS® - SUMMIT

PLACA - FERRO FUNDIDO COMPATÍVEL COM GENESIS® II DE 4 E
6 QUEIMADORES

COBERTURA PREMIUM - PARA SPIRIT II 200 E SPIRIT E-210
(EXCL. EO-210)

COBERTURA PREMIUM - PARA SPIRIT E SPIRIT II 300
(3 QUEIMADORES) E SPIRIT EO-210/220

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

Desde vieiras e gambas a bacon e ovos, este grelhador universal em ferro fundido é
adequado para tudo. Com a sua superfície de cozedura inclinada, é possível escoar
a gordura sem qualquer esforço e o material semibrilhante facilita a limpeza.

Mantenha o seu grelhador Weber elegante e limpo con uma cobertura de alta calidade
composta ao 100% de polyester e microperforada para evitar a condensação.
Totalmente impermeable e anti-UV, protegerá o seu grelhador contra os elementos
como o calor o o frío.

Mantenha o seu grelhador Weber elegante e limpo con uma cobertura de alta calidade
composta ao 100% de polyester e microperforada para evitar a condensação.
Totalmente impermeable e anti-UV, protegerá o seu grelhador contra os elementos
como o calor o o frío.

0 077924 007040

82

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6466
1
€ 119,99

0 077924 049903

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7650
1
€ 99,99

0 077924 059230

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7182
1
€ 99,99

0 077924 059247

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7183
1
€ 119,99

83

ACESSÓRIOS

ACESSÓR I OS

ACESSÓRIOS
COMBUSTIVÉIS
COBERTURA - PARA GENESIS II - SERIES 200 (2 QUEIMADORES)

COBERTURA - PARA GENESIS II - SERIES 300 (3 QUEIMADORES)

BOTUA DE GÁS PEQUENA - 445 G

Proteja o seu grelhador com esta cobertura em poliéster durável e de ajuste folgado.
As alças de velcro em ambos os lados garantem que a cobertura se mantém na
posição certa. Compatível com Genesis® II de 2 queimadores, 132cm de largura

Proteja o seu grelhador com esta cobertura em poliéster durável e de ajuste folgado.
As alças de velcro em ambos os lados garantem que a cobertura se mantém na
posição certa. Compatível com Genesis® II de 3 queimadores e Genesis® série 300,
152cm de largura

A botija de gás pequena serve para os grelhadores Q 1000/1200 series, Go-Anywhere
Gas, Performer Deluxe Gourmet and Summit® Charcoal Grill.

0 077924 048173

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7178
1
€ 69,99

0 077924 048180

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7179
1
€ 79,99

0 077924 089862

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

COBERTURA PREMIUM - PARA GENESIS II- SERIE 200
(2 QUEIMADORES)

COBERTURA PREMIUM - PARA GENESIS II - SERIE 300
(3 QUEIMADORES)

BRIQUETES - 4 KG

BRIQUETES - 8 KG

Esta cobertura premium em poliéster resistente e respirável oferece uma proteção
superior contra as intempéries. As alças de velcro em ambos os lados garantem que
a cobertura se mantém na posição certa.

Esta cobertura premium em poliéster resistente e respirável oferece uma proteção
superior contra as intempéries. As alças de velcro em ambos os lados garantem que
a cobertura se mantém na posição certa. Compatível com Genesis® II de 3
queimadores e Genesis® série 300

Os nossos briquetes são de qualidade superior, a repartição do calor não pode ser
melhor e a duração da combustão é bem superior à do carvão tradicional. Os briquetes
são indíspensavéis para todas as cozeduras indireitas.

Os nossos briquetes são de qualidade superior, a repartição do calor não pode ser
melhor e a duração da combustão é bem superior à do carvão tradicional. Os briquetes
são indíspensavéis para todas as cozeduras indireitas.

0 077924 049866

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7133
1
€ 119,99

0 077924 049873

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7134
1
€ 129,99

0 077924 036538

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17590
70
€ 9,49

0 077924 036545

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

NOVO

17591
66
€ 16,99

NOVO

COBERTURA PREMIUM - PARA GENESIS II - SERIE 400
(4 QUEIMADORES)

COBERTURA PREMIUM - PARA GENESIS II - SERIES 600
(6 QUEIMADORES)

CARVÃO - 5 KG

CARVÃO - 10 KG

Esta cobertura premium em poliéster resistente e respirável oferece uma proteção
superior contra as intempéries. As alças de velcro em ambos os lados garantem que
a cobertura se mantém na posição certa. Compatível com Genesis® II de 4
queimadores e Genesis® série 300.

Esta cobertura premium em poliéster resistente e respirável oferece uma proteção
superior contra as intempéries. As alças de velcro em ambos os lados garantem que
a cobertura se mantém na posição certa. Compatível com Genesis® II de 6
queimadores e Genesis® série 300

Prático e econômico, o carvão, com a sua mistura de faia, bétula e carvalho, acendese rapidamente e proporciona até 1 hora de brasas.

Prático e econômico, o carvão, com a sua mistura de faia, bétula e carvalho, acendese rapidamente e proporciona até duas horas de brasas.

0 077924 049880

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7135
1
€ 149,99

0 077924 049897

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7136
1
€ 179,99

0 077924 079030

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17825
30
€ 9,99

0 077924 079047

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17826
24
€ 18,99

COBERTURA PREMIUM - PARA SUMMIT SERIE 600
(6 QUEIMADORES)

KIT DE ACENDIMENTO RAPID FIRE - 2KG DE BRIQUETES + 3
ACENDALHAS INCLUÍDOS

KIT DE ACENDIMENTO - MODELO PEQUENO

Mantenha o seu grelhador Weber elegante e limpo con uma cobertura de alta calidade
composta ao 100% de polyester e microperforada para evitar a condensação.
Totalmente impermeable e anti-UV, protegerá o seu grelhador contra os elementos
como o calor o o frío.

Acende rápidamente e facilmente o seu carvão ou os seus briquetes com o kit de
acendimento Rapid Fire.

Este kit de acendimento Weber modelo pequeno imita o design do modelo grande
que atrai grande fãs.

0 077924 032103
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17846
12
€ 9,99

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7104
1
€ 199,99

0 077924 041068

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17631
8
€ 29,99

0 077924 019494

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7447
4
€ 19,99

85

ACESSÓRIOS

ACESSÓR I OS
NOVO

ACENDALHAS - BRANCAS

ACENDALHAS - (PACK DE 48 ACENDALHAS) - CAIXA DE 15 NÃO SE PODE DESEMPAQUETAR

WRAPS DE CEDRO VERMELHO OCIDENTAL

WRAPS DE MADEIRA DE CEREJEIRA

Inodoras, não tóxicas e fáciles de usar. Combine-as com o kit de acendimiento
Rapidfire para uma maneira rápida e eficiente de acender seu grelhador. Embalagem
nova, contendo 22pcs.

As acendallhas constituem um excelente metódo para acender o seu carvão ou os
seus briquetes de carvão. Ao utilizar o set de acendimento obterá uma maneira rápida
e eficaz para acender o seu barbecue.

Recomendado para defumar. Pôr de molho durante 20 minutos. Prepare e coloque
a comida encima. Envolve a comida e ata o wrap. Cozinhe os wraps com a tampa
fechada.

Recomendado para defumar. Pôr de molho durante 20 minutos. Prepare e coloque
a comida encima. Envolve a comida e ata o wrap. Cozinhe os wraps com a tampa do
seu barbecue fechada.

0 077924 128769

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17945
20
€ 3,99

ACESSÓRIOS
ACESSÓRIOS PARA
DEFUMAR

0 077924 039270

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17612
15
€ 3,99

0 077924 012846

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17521
8
€ 12,99

0 077924 039607

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17628
8
€ 12,99

CAIXA PARA DEFUMAR UNIVERSAL - PARA TODOS OS
GRELHADORES

SACO DE MADEIRA PARA DEFUMAR - MACIEIRA - 0.7 KG

SACO DE MADEIRA PARA DEFUMAR - FAIA - 0.7 KG

Para defumar e dar um sabor mais intenso a sua comida.

As madeiras para defumar Weber são concebidas para fumar os alimentos e aportar
sabores inovadores.

As madeiras para defumar Weber estão concebidas para fumar os alimentos e aportar
sabores inovadores.

0 077924 011207

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7576
4
€ 29,99

0 077924 039492

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17621
6
€ 6,99

0 077924 039508

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17622
6
€ 6,99

SERRIM PARA DEFUMAR EM FRIO - FAIA - 0.5 KG

PLACAS DE CEDRO PARA DEFUMAR - LOTE DE 2 UNIDADES

SACO DE MADEIRA PARA DEFUMAR - HICKORY - 0.7KG

SACO DE MADEIRA PARA DEFUMAR - WHISKY - 0.7KG

O serrim de madeira para defumar em frio é ideal para as carnes que devem defumar
durante muito tempo ou que têm um sabor intenso como o frango ou algumas peças
de bovino ou para peixes como o salmão. Para defumados de larga duração durante
8/10 horas.

Coloque os seus alimentos direitamente sobre as placas para defumar e obter assim
um sabor defumado nos seus alimentos.

As madeiras para defumar estão concebidas para fumar os alimentos e aportar
sabores inovadores.

As madeiras para defumar estão concebidas para fumar os alimentos e aportar
sabores inovadores.

0 077924 039416

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17614
6
€ 5,99

0 077924 012853

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17522
6
€ 19,99

0 077924 039522

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17624
6
€ 6,99

0 077924 039577

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17627
6
€ 6,99

NOVO

BANDEJAS DE CEDRO PARA DEFUMAR - GRANDE

PLACAS DE CEDRO VERMELHO - 4 UNIDADES

MISTURA PARA DEFUMAR AVES

SACO DE MADEIRA PARA DEFUMAR - CARNE DE BOVINO - 0.7 KG

Coloque os seus alimentos direitamente sobre as placas para defumar e obter assim
um sabor defumado nos seus alimentos.

Impressione seus convidados com pedaços saborosos de salmão defumado ou
camembert defumado. As bandejas de cedro vermelho torna o ato de fumar ainda
mais conveniente e a madeira de cedro adiciona um sutil sabor esfumaçado à comida.
Vem em um conjunto de 4, se adapta a qualquer grelhador Weber®.

Mistura especial de aparas de árvores planifolios e frutais, e aroma de caramelo.
Perfeito para: peito de frango, peru, pato assado, etc.

Defumar carne no grelhador é fácil e faz crescer água na boca. Esta mistura de
madeira de árvores de folha larga e árvores de fruto cuidadosamente selecionadas
adequa-se na perfeição, quer esteja a defumar carne de vaca : lombo, peito,
hambúrgueres, etc. Adiciona um sabor condimentado e ligeiramente defumado.

0 077924 083662
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Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17831
6
€ 24,99

0 077924 083679

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17832
6
€ 9,99

0 077924 083686

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17833
6
€ 6,99

0 077924 048807

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17663
6
€ 6,99

87

ACESSÓRIOS

ACESSÓR I OS

SACO DE MADEIRA PARA DEFUMAR - CARNE DE PORCO - 0.7 KG

SACO DE MADEIRA PARA DEFUMAR - PEIXES E MARISCOS - 0.7 KG

SUPORTE PARA FRANGOS - AÇO INOXÍDAVEL, COMPATÍVEL
COM GOURMET BBQ SYSTEM

PANELA - FERRO FUNDIDO PARA GOURMET BBQ SYSTEM

Mistura especial de madeira de árvores de folha larga e árvores de fruto que cria um
sabor perfeitamente doce e defumado para todos os seus pratos de porco.
Experimente com costelinhas, “pulled pork”, costeletas de porco, etc.

Com esta mistura para defumar peixes e mariscos, obtém uma mistura especial de
aparas de madeira de árvores de frutos secos, de folha larga e de fruto
cuidadosamente combinadas para intensificar o sabor do salmão, cavala, gambas,
etc. Adiciona um sabor condimentado e bastante defumado.

Adaptável sobre a grelha de cozedura Gourmet.

Volta a descubrir a cozedura lenta com este acessório que lhe permite preparar
saboros pratos como faziam as nossas avós.

0 077924 048838

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17664
6
€ 6,99

0 077924 048845

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17665
6
€ 6,99

0 077924 019036

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

8838
1
€ 69,99

0 077924 034046

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

8842
1
€ 129,99

SACO TRONCOS DE MADEIRA PARA DEFUMAR - MACIEIRA - 1.5 KG

SACO TRONCOS DE MADEIRA PARA DEFUMAR - HICKORY - 1.5 KG

ACESSÓRIO PARA LEVANTAR A GRELHA - PARA GOURMET BBQ
SYSTEM

ACESSÓRIOS PARA WAFFLES E SANDUÍCHES - PARA GOURMET
BBQ SYSTEM

Os grandes pedaços de madeira para defumar são concebidas para fumar os
alimentos e aportar sabores inovantes. Ideal para defumar alimentos com o Smokey
Mountain Cooker.

Os grandes pedaços de madeira para defumar são concebidas para fumar os
alimentos e aportar sabores inovantes. Ideal para defumar com o Smokey Mountain
Cooker.

Acessório que permite tirar a grelha de maneira mais facil e segura. Adaptável sobre
a grelha de cozedura Gourmet.

Perfeito para fazer Waffles e sanduíches rapidamente. Ferro fundido, compatível com
Gourmet BBQ System.

0 077924 039430

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17616
6
€ 9,99

0 077924 039461

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17619
6
€ 9,99

0 077924 037160

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

8844
4
€ 24,99

0 077924 041297

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

8849
1
€ 129,99

ACESSÓRIOS
GOURMET BBQ SYSTEM
PLACA - DE FERRO FUNDIDO, PARA GOURMET BBQ SYSTEM

PROTETOR PARA APOIO BASE QUENTES

WOK - FERRO FUNDIDO, PARA GOURMET BBQ SYSTEM

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

Permite colocar os acessórios Gourmet BBQ System quentes e kit de acendimento
para proteger o seu chão.

Com o prático wok para o Gourmet BBQ System da Weber, obtém o melhor dos dois
mundos: um wok ultraleve para pratos refogados e uma grelha com tampa para
cozinhar peixe e deliciosos vegetais a vapor.

0 077924 004124

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7421
1
€ 59,99

0 077924 037221

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

8845
4
€ 39,99

0 077924 052347

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

8856
1
€ 99,99

ACESSÓRIOS
ASSADORES
GRELHA PARA MARCAR A CARNE - FERRO FUNDIDO, PARA
GOURMET BBQ SYSTEM

PEDRA PARA PIZZA - PARA GOURMET BBQ SYSTEM

ASSADOR DE ESPETO GIRATÓRIO - PARA SERIES Q 100/1000

Com esta grelha em ferro fundido, poderá obter marcas de grelha absolutamente
perfeitas.

Adaptável sobre a grelha de cozedura Gourmet.

Este assador é especificamente adaptado para os grelhadores à gás da série Q100/
Q1000.

0 077924 004353
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Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

8834
1
€ 59,99

0 077924 013287

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

8836
1
€ 59,99

0 077924 029523

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17560
2
€ 149,99

89

ACESSÓRIOS

ACESSÓR I OS

ACESSÓRIOS
VESTUÁRIO
ASSADOR DE ESPETO GIRATÓRIO - PARA SERIES Q 200/2000

ASSADOR DE ESPETO GIRATÓRIO - PARA SERIES Q 300/3000

AVENTAL - PRETO, ALÇA AJUSTÁVEL

Este assador de espeto giratório é especificamente adaptado para os grelhadores a
gás da série Q200/Q2000.

Este assador de espeto giratório é especificamente adaptado para os grelhadores a
gás da série Q300/Q3000.

Este elegante avental protege a sua ropa durante a cozedura. Podería ser uma
fantástica prenda para os cozinheiros ou fãs do churrasco.

0 077924 029547

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17561
2
€ 169,99

0 077924 013720

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17524
2
€ 199,99

0 077924 011894

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6474
6
€ 19,99

ASSADOR DE ESPETO GIRATÓRIO - PARA GRELHADORES À
CARVÃO Ø 57 CM

ASSADOR PARA SPIRIT SERIE 200 E 300 - 2 E 3 QUEIMADORES

LUVA PREMIUM - PRETO

LUVAS PREMIUM - PRETO, TAMANHO S/M, THERMORESISTENTES

O assador para grelhadores à carvão permite realizar uma cozedura com espeto
rotativo exceptional. A rotação do espeto permite cinservar os sucos e os sabores
durante a cozedura, para obter assim resultados perfeitos.

Rode os assados, frangos inteiros ou outros pedaços grandes de carne para criar
uma exposição uniforme ao calor. Obtendo um resultado suculento! Graças aos dois
garfos de espeto com o design de quatro espetos, a carne será mantida perfeitamente
na posição certa.

Proteja as suas mãos e antebraços do calor com esta confortável luva premium.

Estas luvas em kevlar e silicona são ideiais para uma melhor proteção e
manuseamento dos produtos quentes.

0 077924 013072

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7494
1
€ 199,99

0 077924 059094

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

8519
1
€ 149,99

0 077924 011887

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6472
6
€ 14,99

0 077924 011153

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6669
6
€ 49,99

NOVO

ASSADOR DE ESPETO - PARA GENESIS II SERIES 200 E 300
(2 E 3 QUEIMADORES)

ASSADOR GENESIS II - PARA GENESIS II SERIES 400 E 600
(4 Y 6 QUEIMADORES)

LUVAS PREMIUM - PRETO, TAMANHO L/XL, THERMORESISTENTES

LUVAS DE COURO

Rode os assados, frangos inteiros ou outros pedaços grandes de carne para criar
uma exposição uniforme ao calor. Obtendo um resultado suculento! Graças aos dois
garfos de espeto com o design de quatro espetos, a carne será mantida perfeitamente
na posição certa.

Com os quatro garfos de espeto e um motor robusto, este assador de espeto permitelhe cozinhar dois assados grandes ou dois frangos em simultâneo. Ao grelhar, a carne
é exposta ao calor de modo uniforme, criando um resultado suculento. Compatível
com Genesis®II de 4 e 6 queimadores

Estas luvas em keviar e silicona são ideiais para uma melhor proteção e
manuseamento dos produtos quentes.

Proteja suas mãos em grande estilo! Feitas de couro de alta qualidade, as luvas de
couro protegem as suas mãos ainda melhor do calor e proporcionam uma aderência
firme e forte. A aparência elegante é completada com um laço de couro para
armazenamento fácil e conveniente.

0 077924 052088

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7654
1
€ 179,99

0 077924 052095

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7655
1
€ 179,99

0 077924 012006

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6670
6
€ 49,99

0 077924 122682

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17896
10
€ 29,99

ACESSÓRIOS
MULTIUSOS
ESPETOS PARA ASSADOR - 12 ESPETOS INCLUÍDOS - EM AÇO
INOXIDÁVEL

CESTO DE MALHA FINA PARA ASSADOR GIRATÓRIO COMPATÍVEL COM SERIES Q 200/2000 E SUPERIORES

PLACA DE COZEDURA EM CERÂMICA - PEQUENA

Este soporte brochetes para o assador pode ser utilizado com todos os assadores.
Inclui 6 espetos curtos e 6 compridos.

A cesta para assador pode ser utilizada sobre quase todos os assadores Weber (salvo
o assador para serie Q 1000).

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

5 707431 045154

90

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17395
5
€ 69,99

0 077924 034787

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17588
4
€ 59,99

0 077924 007019

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6465
3
€ 49,99

91

ACESSÓRIOS

ACESSÓR I OS

PLACA DE COZEDURA EM CERÂMICA - GRANDE

PEDRA PARA PIZZA REDONDA - PEQUENA Ø 26 CM

MOLDE PARA HAMBÚRGUER - PARA 2 TAMANHOS DE
HAMBÚRGUERES

LÂMPADA UNIVERSAL - PRETO

Transforme o seu grelhador numa placa de cozedura para poder cozinhar todas as
suas receitas preferidas : marisco, gambas, ovos, legumes, frutas...

Autênticas pizzas italianas, crocantes, cozidas a perfeição com esta pedra para pizzas.

Concebido para preparar fácilmente hambúrgueres planos, uniformes de 125g ou
de 250g. Este molde para hambúrger Weber tem uma pega amovívél em nailón para
uma limpeza mais simples. Pode-se lavar no lava-louças.

Um pouco de ajuda para o seu barbecue quando chega a oscuridade… A nossa
lâmpada é a solução ideal para os seus churrascos ao anoitecer. Compátivel com
todos os grelhadores Weber.

0 077924 011757

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17509
3
€ 69,99

5 707431 029888

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17057
4
€ 29,99

0 077924 012020

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6483
6
€ 14,99

0 077924 037429

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6531
4
€ 59,99

NOVO

PEDRA PARA PIZZA REDONDA - GRANDE Ø 36 CM

PEDRA PARA PIZZA - 26 CM - EM MINERAIS DE ARGILA

PEQUENAS BANDEJAS DE ALUMINÍO - 10 UNIDADES

LAREIRA DE JARDIM WEBER

Autênticas pizzas italianas, crocantes, cozidas a perfeição com esta pedra para pizzas.

Autênticas pizzas italianas, crocantes, cozidas a perfeição com esta pedra para pizzas.

Estas bandejas de aluminío são perfeitas para recuperar os sucos de cozedura e
gorduras. Para grelhadores Q, Spirit, Spirit II, Genesis®, Genesis® II 2 e 3 quemadores.

O acesório ideal e indispensável para aquecer as suas noites em fámila ou com os
seus amigos. Pega resistente as intempéries. Tampa e cuba em aço esmaltado com
uma garantía de 10 anos.

5 707431 025637

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17058
4
€ 39,99

0 077924 059186

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

8831
4
€ 39,99

0 077924 074752

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6415
10
€ 4,99

0 077924 028694

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

2750
1
€ 199,99

NOVO

ACESSÓRIOS
SUPORTES E ESPETOS
PEDRA PARA PIZZA - 36 CM - EM MINERAIS DE ARGILA

PEDRA PARA PIZZA - RECTANGULAR, 30 X 44 CM

TAPETE DE PROTEÇÃO DE CHÃO

Autênticas pizzas italianas, crocantes, cozidas a perfeição com esta pedra para pizzas.
Apto para Pulse.

Autênticas pizzas italianas, crocantes, cozidas a perfeição com esta pedra para pizzas.

Elegante e prático tapete de chão que protege a superfície de gordura e sujidade
quando grelhar. O material resistente suporta o calor da churrasqueira e é ao mesmo
tempo repelente à água e anti-bacteriano - tornando-se o toque final perfeito para
o seu canto de churrasco.

0 077924 062681

8830
4
€ 49,99

0 077924 089404

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17843
4
€ 39,99

0 077924 122705

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17897
26
€ 29,99

CORTADOR DE PIZZA - LÂMINA DE 10 CM, DE AÇO INOXIDÁVEL

PÁ PARA PIZZA - DE AÇO INOXIDÁVEL, 22.4 CM

CESTA PARA GRELHAR - MODELO PEQUENO, AÇO INOXIDÁVEL

CESTA PARA GRELHAR - MODELO GRANDE, AÇO INOXIDÁVEL

Roda para pizza permite cortar com precisão a pizza. De aço inoxidável, esta roda
permite um bom corte da sua pizza.

A pá para pizza torna fácil a confeção de uma pizza no seu grelhador. Não precisa
de fazer malabarismos com espátulas ou pinças porque a pizza está a ferver: só
precisa colocar a pá debaixo da pizza e serví-la. O mango em borracha permite não
se queimar as mãos.

Perfeito para grelhar um peixe enteiro ou em filetes. Virá-la para grelhar do outro
lado, sem que se agarra na grelha.

Perfeito para grelhar um peixe enteiro ou em filetes. Virá-la para grelhar do outro
lado, sem que se agarra na grelha.

0 077924 031823
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Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6690
6
€ 24,99

0 077924 031830

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6691
4
€ 34,99

0 077924 011139

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6470
4
€ 29,99

0 077924 010842

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6471
4
€ 39,99

93

ACESSÓRIOS

BANDEJA DE COZEDURA DELUXE - DE AÇO INOXIDÁVEL,
RECTANGULAR

BANDEJA PREMIUM - MODELO PEQUENO, AÇO INOXIDÁVEL

SUPORTE PARA ASSADOS

SUPORTE PARA ENTRECOSTO

Com a bandeja de cozedura poderá utilizar o grelhador para confeccionar peixes
delicados ou frutas. Fabricado em aço inoxadável, esta bandeja dispõe de pegas muito
práticas que permitem transportar os alimentos. Se pode lavar no lava-louças.

A bandeja premium é ideal para asar os legumes e outros pequenos pedaços de
carne com o seu grelhador. As aberturas permitem aos seus alimentos impregnarse deste delicioso sabor fumado asociado ao churrasco.

Compatível com grelhadores a carvão de 57 cm, Weber Q 2000 e superiores.

Ideal para cozinhar deliciosos entrecosto.

0 077924 074899

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6435
6
€ 29,99

0 077924 018985

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6677
4
€ 19,99

0 077924 021886

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6605
6
€ 19,99

0 077924 041822

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7648
2
€ 34,99

BANDEJA PREMIUM - MODELO GRANDE, AÇO INOXIDÁVEL

CESTO PARA GRELHAR DELUXE - MODELO PEQUENO, AÇO
INOXIDÁVEL

SUPORTE PARA ASSADOS DELUXE - DE AÇO INOXIDÁVEL

CONJUNTO DE ESPETOS WEBER - 8 UNIDADES

A bandeja premium Weber é ideal para asar os legumes e outros pequenos pedaços
de carne com o seu grelhador. As aberturas permitem aos seus alimentos impregnarse deste delicioso sabor fumado asociado ao churrasco.

A bandeja para legumes em aço inoxidável é a maneira mais simples para cozinhar
os legumes no seu barbecue. Pode-se lavar no lava-louças.

Neste suporte de aço inóxidavel, pode assar aves, porco ou carne bovina, para dorar
de maneira uniforme ; o ar pode circular ao redor da carne, o que garante uma
cozedura regular.

Com estes espetos duplos, terá a garantia que as carnes e legumes serão bem
confeccionados e que os espetos serão fáceis de virar. Adaptam-se a todos os
grelhadores Weber.

0 077924 018992

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6678
4
€ 29,99

0 077924 011122

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6481
6
€ 24,99

0 077924 021572

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6727
2
€ 49,99

0 077924 075186

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

8402
12
€ 17,99

CESTA PARA HORTALIZAS DELUXE - MODELO GRANDE, DE AÇO
INOXIDÁVEL

SUPORTE PARA COSTELAS E ASSADOS DELUXE

CONJUNTO PARA ESPETADAS

CONJUNTO DE GRELHA E ESPETOS

Com o cesta para hortalizas poderá utilizar o grelhador para confeccionar hortalizas,
peixes delicados ou frutas; utilize o cesto para saltear os seus legumes fatiados.

O design 2 em 1 do suporte para costelas e assados Deluxe é reversível, para que
possa assar grandes pedaços de carne de um lado ou virá-lo e usá-lo como prateleiro
para costelas. Compatível com grelhadores a carvão de 57 cm, Q série 3000, Spirit,
Genesis®, Genesis® II, Summit.

Esta prateleira platinada traz 5 espetos individuais e eleva os espetos da grelha de
confeção para manusear melhor.

Elevations Tiered Cooking System (ETCS), aço inoxidável, compatível com Spirit série
300, Genesis®, Genesis® II de 3 queimadores e superiores e Summit. Inclui 8 espetos.

0 077924 074882

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6434
4
€ 34,99

0 077924 010835

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6469
4
€ 29,99

0 077924 021916

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6606
4
€ 34,99

0 077924 021336

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

SUPORTE PARA FRANGOS

SUPORTE PARA FRANGOS DELUXE

CONJUNTO DE CESTOS PARA GRELHAR - AÇO INOXÍDAVEL ,
COMPATÍVEL CON ETCS E GENESIS® II LX

GRELHA ADICIONAL - AÇO INOXÍDAVEL, COMPATÍVEL COM
ETCS E GENESIS® II LX

Suporte para cozinhar um frango bem dorado. Convém para grelhadores à carvão
de 57cm e grelhadores à gás : Q3000, Q3200, Spirit, Spirit II, Genesis®, Genesis® II,
Summit.

O suporte para frangos aporta a umidade e sabor para frangos. Verter o
acompanhamento no interior do recipiente (pequenas batatas, pequenos legumes
cortados) e instale o frango. Para grelhadores à carvão de 57cm e grelhadores à gás
Q 3000, Q3200, Spirit, Genesis®, Genesis® II, e Summit.

Conjunto de diferentes cestos para as suas necesidades

Grelha adicional para ter mais espaço para a sua carne

0 077924 011962
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Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6482
6
€ 19,99

0 077924 018145

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6731
2
€ 49,99

0 077924 021343

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7616
4
€ 29,99

0 077924 021374

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7615
1
€ 59,99

7617
4
€ 24,99
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ACESSÓRIOS

ACESSÓR I OS

ACESSÓRIOS
UTENSILIOS
CONJUNTO DE ESPETOS - 4 UNIDADES - AÇO INOXÍDAVEL
COMPATÍVEL COM ETCS E GENESIS® II LX

ESPÁTULA PREMIUM - DE AÇO INOXIDÁVEL, PRETO, 18 CM

ESPÁTULA PREMIUM - DE AÇO INOXIDÁVEL, PRETO

Prático conjunto para fazer os melhores espetos

Esta espátula tem um gancho que permite colgá-lo e tê-lo sempre perto de si.

A dimensão desta espátula é ideal para pegar nos filetes de peixe. Dispões de um
gancho muito prático para poder colgá-la para tê-la sempre perto de si.

0 077924 021398

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7618
4
€ 24,99

0 077924 011764

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6620
4
€ 24,99

0 077924 018398

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6673
4
€ 24,99

NOVO

KIT DE UTENSILIOS - 2 PEÇAS, AÇO INOXIDÁVEL

KIT UTENSILIOS PREMIUM - DE AÇO INOXIDÁVEL, PRETO,
2 PEÇAS, 18 CM

ESPÁTULA PARA PLACA

GARFO PREMIUM - DE AÇO INOXIDÁVEL, PRETO

Este kit contém uma pinça e uma espátula. Estão fabricados em aço inoxidável e está
equipado de um gancho práctico para colgá-lo e tê-lo sempre perto de si.

Este kit contém uma piça e uma espátula. Estão fabricados em aço inoxidável y estão
equipados de um gancho muito práctico que permite tê-lo sempre perto de si.

Peixe delicado, legumes crocantes ou panquecas suaves. Virar a comida com
facilidade usando a espátula de churrasco afiada - especialmente concebida para
cozinhar em planchas. Equipado com alça de silicone soft-touch, proporcionando-lhe
um aperto confortável, não escorregadio.

Este garfo Premium Weber tem um gancho que permite colgá-lo para tê-lo sempre
perto de si.

0 077924 039621

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

8302
24
€ 19,99

0 077924 011863

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6625
4
€ 44,99

0 077924 122835

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6206
4
€ 24,99

0 077924 011771

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6615
4
€ 24,99

NOVO

KIT UTENSILIOS PREMIUM - DE AÇO INOXIDÁVEL, PRETO,
3 PEÇAS, 18 CM

KIT UTENSILIOS PREMIUM - FORMATO COMPACTO, 2 PEÇAS,
DE AÇO INOXIDÁVEL, PRETO

PINÇA ESPECIAL PREMIUM - DE AÇO INOXIDÁVEL, PRETO

PINÇAS

Este elegante kit de 3 utensílios contém uma pinça, uma espátula e um garfo. Todos
estes utensílios estão fabricados em aço inoxidável e estão equipados de mangos
anti-aderente.

Este kit contém uma espátula e uma pinça. A sua largura é compacta (35cm), é o kit
ideal para ir de campismo, pic-nics ou para espaços reduzidos.

Esta pinça para salchichas de aço inoxidável é inovante, elegante e com uma forma
ondulada, que facilita pegar nas salchichas.

Tenha uma boa aderência até mesmo nos menores e mais delicados ingredientes
quando grelhar. As pinças de churrasco são feitas de aço e fornecem uma aderência
firme e confortável ao manusear qualquer coisa, desde espargos e vieiras ao camarão
e talvez fatias de abobrinha na grelha.

0 077924 011870

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6630
4
€ 59,99

0 077924 011191

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6645
4
€ 39,99

0 077924 011795

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6650
4
€ 24,99

0 077924 122859

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6208
5
€ 24,99

NOVO

PINCEL PREMIUM - DE SILICONA, 13.2 CM

PINÇA PREMIUM - DE AÇO INOXIDÁVEL, PRETO, 17 CM

TERMÔMETRO DIGITAL

TERMÔMETRO DIGITAL WEBER PREMIUM

Ideal para barrar os alimentos, as cerdas em silicona permite engordurar as
frigideiras e os recipientes sem riscar.

Design e resistente, esta pinça permite-lhe soasar todos os alimentos com segurança
com o seu cabo confortable e ergonômico.

O segredo para grelhar carne na perfeição é a temperatura interna. Com este útil
termómetro de bolso, obtém uma leitura rápida e exata da temperatura, para não ter
de manter a tampa aberta durante muito tempo.

Gostaria de controlar totalmente a temperatura interna ao grelhar? Este termómetro
digital premium ativa-se assim que estender o sensor e, após apenas 3 segundos,
este lê a temperatura com uma enorme precisão.

0 077924 011818
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Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6661
6
€ 9,99

0 077924 011382

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6610
4
€ 24,99

0 077924 048395

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6750
6
€ 19,99

0 077924 048418

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6752
4
€ 99,99
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ACESSÓR I OS

ACESSÓRIOS
TERMÓMETROS WEBER
IGRILL

ACESSÓRIOS
LIMPEZA
IGRILL MINI

ESCOVA PARA GRELHADOR - PEGA EM BAMBU, 30 CM - CERDAS
EM AÇO INOXIDÁVEL

Se gosta de engenhocas, tem de ter o iGrill! O mini-termómetro de bolso iGrill liga-se
à aplicação gratuita iGrill e tem um alcance de 45 m, por isso, pode mover-se
livremente enquanto está a grelhar.

Mantem o seu grelhador limpo com a escova para grelhadores.

0 077924 052446

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7220
1
€ 69,99

0 077924 006821

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

IGRILL 2

IGRILL 3

ESCOVA PARA GRELHADOR - PEGA EM BAMBU, 46 CM - CERDAS
EM AÇO INOXIDÁVEL

ESCOVA DE LIMPEZA - TRIANGULAR, 30 CM, COM CERDAS EM
AÇO INOXIDÁVEL

Ligue este termómetro versátil à aplicação gratuita iGrill por Bluetooth® e mede tanto
a temperatura interna, como a temperatura ambiente. Use as predefinições ou crie
as suas próprias definições – tudo depende de si. Tem dois sensores e capacidade
para quatro.

Criado para o Genesis® II, este versátil termómetro mede a temperatura interna e
ambiente. Ligue-o à aplicação gratuita Weber iGrill por Bluetooth® e utilize as
predefinições ou crie as suas próprias definições. Tem dois sensores e capacidade
para quatro. Funcionalidades adicionais para Genesis® II LX.

Mantem o seu grelhador limpo com a escova para grelhadores.

A escova em T é ideal para tirar a gordura da sua grelha. Permite guardar o seu
grelhador em bom estado. A limpeza é muito importante para que a repartição do
calor seja homogênea e evitar chamas.

0 077924 052453

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7221
1
€ 129,99

0 077924 052149

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7205
1
€ 119,99

0 077924 006838

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6464
12
€ 9,99

0 077924 018954

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6494
12
€ 12,99

IGRILL PRO - SONDA PARA CARNE - PARA TODOS OS MODELOS
IGRILL - 1 PCS

IGRILL PRO - SONDA PARA GRELHA - PARA TODOS OS MODELOS
IGRILL - 1 PCS

ESCOVA DE LIMPEZA - TRIANGULAR, 53 CM, COM CERDAS EM
AÇO INOXIDÁVEL

ESCOVA DE LIMPEZA - IDEAL PARA GRELHAS EM AÇO ESMALTADO

Sensor concebido para a monitorização precisa da temperatura com todos os
termômetros iGrill. É fornecido com um enrolador do cabo que é montado na parte
traseira da sua unidade e encaixa nos seus outros sensores.

Obtenha o controle total da temperatura dentro do seu defumador ou grelhador. Basta
montar o sensor com o suporte na grelha e monitorizar a temperatura ambiente
através da aplicação gratuita iGrill.

A escova em T é ideal para tirar a gordura da sua grelha. Permite guardar o seu
grelhador em bom estado. A limpeza é muito importante para que a repartição do
calor seja homogênea e evitar chamas.

A escova com duas cabeças em aço inoxidável permite a limpeza das grelhas de
cozedura, até nos espaços mais exíguos.

0 077924 052170

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7211
1
€ 19,99

0 077924 052187

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7212
1
€ 19,99

0 077924 018947

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6493
12
€ 14,99

0 077924 018961

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

NOVO

6495
12
€ 9,99

NOVO

WEBER CONNECT SMART GRILLING HUB - (SABER)

RASPADOR

RASPADOR DE BAMBU

Transforme qualquer grelhador num barbecue conectado com o Smart Grilling Hub.
Envia notificações diretamente para o seu smartphone com tudo, desde tempo e
temperatura até a contagem regressiva de prontidão, e alerta quando a comida está
pronta para virar e servir

Com este raspador de tipo espátula, será muito fácil limpar o seu grelhador.

Um grelhador limpo está um passo mais perto dos excelentes resultados de
cozimento. Faça a limpeza completa do cookbox e rale facilmente com o raspador
de bambu. O identificador ergonômico fornece um aperto seguro e o design garante
que você obtenha em todos os cantos da churrasqueira.

0 077924 129636
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6463
12
€ 7,99

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

3202
4
€ 129,99

0 077924 031847

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6201
12
€ 9,99

0 077924 122248

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

7461
12
€ 19,99
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ACESSÓR I OS
NOVO

NOVO

NOVO

RASPADOR PARA PLACA

ESFREGÃO PARA PLACA

PULVERIZADOR ANTI-ADHERENTE - 200 ML

PROTETOR DE FERRO FUNDIDO - 200 ML

Obtenha o melhor ponto de partida para a sua próxima sessão de grelhados e torne
a limpeza fácil. Com o eficiente e afiado raspador parra placa, você facilmente raspa
as sobras e remove a graxa do seu plancha. Equipado com alça de silicone soft-touch
para melhor aderência.

Dê uma boa esfoliação e consiga tirar o fundo da sujeira! Despeje o produto de limpeza
na alça do esfregão para placa, comece a esfregar e adicione um pouco de sabão
com um simples empurrão no cabo. Projetado para limpeza de chapas.

Tem aqui uma forma simples de lubrificar a grelha para cozinhar com ingredientes
100 % naturais. Pulverize diretamente sobre a grelha, adicione a sua comida e faça
os seus grelhados. Utilize depois de grelhar para proteger contra a corrosão.

Proteja as suas grelhas e acessórios de ferro fundido da ferrugem com este
pulverizador de névoa fina 100% natural e eficiente. Use-o regularmente e você ajuda
a manter o ferro fundido, tornando-o mais resistente à corrosão.

0 077924 122842

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6207
6
€ 19,99

0 077924 122866

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6209
12
€ 9,99

0 077924 051357

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17685
12
€ 7,99

0 077924 122675

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17889
12
€ 7,99

NOVO

CABEÇA DE SUBSTITUIÇÃO PARA ESFREGÃO DE PLACA

KIT DE MANUTENÇÃO PARA GRELHADOR À GÁS

ESPONJA - 2 PCS

PANO DE MICROFIBRA

Certifique-se de manter seu equipamento para churrasco na melhor forma. Uma vez
que a cabeça do esfregão para ferroestá desgastado - não precisa se preocupar.
Basta removê-lo e substituí-lo por uma nova cabeça de metal. Projetado para limpeza
de placas.

O Kit de manutenção para o grelhador à gás Weber comtem uma mini-escova e um
raspador para a cuba. Perfeito para a manutenção em todos os grelhadores a gás,
contém raspador e pincel.

Esta esponja de fibra tem uma utilização tão eficaz quanto confortável! Utilize o lado
abrasivo para limpar a grelha para cozinhar e remova facilmente a sujidade com o
lado macio.

Se deseje que as partes esmaltadas e em aço inoxidável do seu grelhador a brilhar,
este é o pano certo. O pano de microfibra ajuda a remover a sujidade de todas as
superfícies e é ideal para polir.

0 077924 122873

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6210
6
€ 2,99

0 077924 031854

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

6202
6
€ 11,99

0 077924 051395

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17688
12
€ 2,99

0 077924 051418

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

NOVO

17689
12
€ 2,99

NOVO

ACESSÓRIOS
LIVROS DE RECEITAS
PRODUTO DE LIMPEZA PARA AÇO INOXIDÁVEL - 300 ML

LIMPADOR PARA GRELHADORES Q & PULSE - 300 ML

WEBER’S GREATEST HITS (UK) COOKBOOK

Esta é a forma mais fácil para limpar superfícies em aço inoxidável no seu grelhador,
deixando-as brilhantes e resistentes às intempéries em caso de utilização regular.
O design inovador da garrafa deste produto de limpeza de névoa fina permite-lhe
pulverizar a partir de todos os ângulos.

Spray de névoa fina que ajuda efetivamente a limpar as superfícies externas em
todos os grelhadores Weber Q® e Pulse. Resultando em limpeza fácil, deixando o
exterior do barbecue brilhante, impecável e resistente às intempéries quando usado
regularmente.

Um livro compilação das melhores receitas de Weber em inglês.

0 077924 051326

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17682
12
€ 9,99

0 077924 119859

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17874
12
€ 9,99

9 780600 635307

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17732
10
€ 24,99

NOVO

LIMPADOR DE GRELHA - 300 ML

PRODUTO DE LIMPEZA PARA AÇO ESMALTADO - 300 ML

WEBER’S GRILLBIBEL - A BIBLÍA DO BARBECUE EM ALEMÃO

LA BIBLIA WEBER DE LA BARBACOA - A BÍBLIA DO BARBECUE
EM ESPANHOL

Spray de névoa fina, indispensável e altamente eficiente, que facilita a limpeza das
grelhas e de todas as superfícies internas da caixa de fogão. Deixe agir por 30
segundos para soltar toda a graxa e resíduos de alimentos e você está um passo
mais perto dos resultados ideais de cozimento.

Dê ao seu grelhador novamente um aspeto brilhante e novo com este produto de
limpeza eficaz de névoa fina que solta resíduos de comida e gordura em todas as
partes esmaltadas. A garrafa inovadora pulveriza a partir de todos os ângulos, para
que não lhe escape nada.

Este livro contem receitas y truques para desfrutar do seu barbecue (em alemão).

A “Biblia Weber de la Barbacoa” é um livro práctico e completo com 160 receitas e
130 técnicas de preparação (em espanhol).

0 077924 119866
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Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17875
12
€ 9,99

0 077924 051340

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

17684
12
€ 9,99

9 783833 818639

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

18639
6
€ 24,95

9 782953 112733

Referência:
Pedido Minímo:
PVP (IVA incluido):

311273
7
€ 24,90
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PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
MANTENHA O SEU GRELHADOR EM PERFEITAS CONDIÇÕES – Cada grelhador
Weber® é concebido para durar muitos anos, mas até mesmo os equipamentos mais bem
mantidos têm algumas funções suscetíveis de um maior desgaste. Das grelhas de cozedura
às Flavourizer Bars, dos escudos térmicos aos kits de ignição: estes componentes são usados
diariamente e precisarão de ser substituídos muito antes de o seu cliente precisar de um novo
grelhador. Se precisar de peças de substituição para qualquer grelhador Weber®, contacte o seu
representante Weber.

Grelha de cozedura

Sistema de limpeza
One-Touch

Grelha de carvão
Pega

104
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PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

PEÇAS DE SUBSTI TUI ÇÃO
Grelhas de cozedura
Para Go-Anywhere

GRELHADORES A CARVÃO
0 077924 007620

Grelhas de cozedura

2 separadores de carvão

Referência: 8413
Pedido Minímo: 5
PVP (IVA incluido): € 24,99

Referência: 7402
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 14,99

Para grelhadores a carvão de 47 cm

0 077924 007637

para grelhadores a carvão Ø 47cm e Ø 57cm

0 077924 072369

Grelhas de cozedura em aço cromado

Sisteme de limpeza One-Touch

Referência: 8414
Pedido Minímo: 5
PVP (IVA incluido): € 39,99

Referência: 7443
Pedido Minímo: 6
PVP (IVA incluido): € 29,99

Para grelhadores a carvão de 47 cm, articulado

0 077924 007613

Compatível com grelhadores a carvão Original Kettle de 47 cm (excepto
Compact Kettle)

0 077924 010965

Grelhas de cozedura em aço cromado

Sistema de limpeza One-Touch

Referência: 8423
Pedido Minímo: 5
PVP (IVA incluido): € 29,99

Referência: 7444
Pedido Minímo: 6
PVP (IVA incluido): € 39,99

Compatível com grelhadores a carvão de 57 cm

0 077924 007644

Referência: 8408
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 24,99

Compatível com grelhadores a carvão Original Kettle de 57cm

0 077924 010972

Grelhas de cozedura em aço cromado

Compatível com grelhadores a carvão de 57 cm, articulado

0 077924 007651

0 077924 030604

0 077924 004902

Referência: 8424
Pedido Minímo: 5
PVP (IVA incluido): € 44,99

GRELHADORES A GÁS

Grelha de cozedura GBS de aço inoxidável 57 cm

Grelha de cozedura GBS

Referência: 8843
Pedido Minímo: 5
PVP (IVA incluido): € 79,99

Referência: 8846
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 119,99

Para Spirit 2 queimadores.

0 077924 037238

Grelha de cozedura GBS 57 cm

Grelhas de cozedura GBS em inox

Referência: 8835
Pedido Minímo: 5
PVP (IVA incluido): € 59,99

Referência: 7586
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 149,99

para Spirit serie 300

0 077924 019081

Grelha de carvão

Grelhas de cozedura GBS de aço esmaltado

Referência: 7440
Pedido Minímo: 5
PVP (IVA incluido): € 19,99

Referência: 8847
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 129,99

Para grelhadores a carvão de 47cm

0 077924 074059

para Spirit serie 300

0 077924 037245

Grelha de carvão

Grelha de cozedura GBS de aço inoxidável

Referência: 7441
Pedido Minímo: 5
PVP (IVA incluido): € 29,99

Referência: 7587
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 169,99

para grelhadores Ø 57 cm

0 077924 074066

para Summit serie 400 e 600 (4 e 6 queimadores)

0 077924 019098

Grelha de carvão

Grelha de cozedura GBS de aço esmaltado

Referência: 7438
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 14,99

Referência: 8848
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 149,99

Compatível com Go-Anywhere

0 077924 074035
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para Genesis serie 300

0 077924 037276
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PEÇAS DE SUBSTI TUI ÇÃO
Lote de 2 grelhas de cozedura para serie Q 100 e Q 1000

Barras Flavorizer de aço inoxidável (lote de 5)

Referência: 7644
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 89,99

Referência: 7620
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 119,99

de ferro fundido esmaltado

0 077924 038839

para Genesis® série 300 com botões reguladores frontais

0 077924 023163

Grelhas de cozedura para serie Q 200 e Q 2000

Kit de acendedor

Referência: 7645
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 99,99

Referência: 7642
Pedido Minímo: 6
PVP (IVA incluido): € 29,99

de ferro fundido esmaltado

0 077924 038846

Para Spirit série 210/310 (com controlos montados à frente)

0 077924 032233

Grelhas de cozedura para serie Q 300 e Q 3000

Kit de ignição piezoelectrônico

Referência: 7646
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 129,99

Referência: 7628
Pedido Minímo: 6
PVP (IVA incluido): € 39,99

de ferro fundido esmaltado

0 077924 038853

Para Genesis® 310 con botões reguladores frontais

0 077924 023293

Grelhas de cozedura

Kit de acendedor

Referência: 7522
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 99,99

Referência: 7643
Pedido Minímo: 6
PVP (IVA incluido): € 29,99

(Genesis Silver A, Spirit 200)

0 077924 074356

Para Spirit série 220/320 (com controlos montados à frente)

0 077924 032257

Barras Flavorizer de aço esmaltado (lote de 5)

Kit de ignição piezoelectrônico

Referência: 7534
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 49,99

Referência: 7629
Pedido Minímo: 6
PVP (IVA incluido): € 39,99

para Spirit 210 (botões reguladores laterais)

0 077924 074479

Para Genesis® série 330 com botões reguladores frontais

0 077924 023309

Barras Flavorizer de aço esmaltado (lote de 5)

Para Genesis série 300 de 2007 até 2011 (botões reguladores laterais).

0 077924 074523

Referência: 7539
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 69,99

Barras Flavorizer de aço inoxidável (lote de 5)

Para Genesis série 300 de 2007 até 2011 (botões reguladores laterais).

0 077924 074530

Referência: 7540
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 119,99

Barras Flavorizer de aço esmaltado (lote de 5)
Para Spirit serie 300

0 077924 074493

Referência: 7536
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 49,99

Barras Flavorizer de aço esmaltado (lote de 3)
Para Spirit 200 com botões reguladores frontais

0 077924 032165

Referência: 7635
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 49,99

Barras Flavorizer de aço esmaltado (lote de 5)

Para Genesis® série 300 com botões reguladores frontais

0 077924 023170
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Referência: 7621
Pedido Minímo: 1
PVP (IVA incluido): € 69,99
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UMA EQUIPA
UMA EQUIPA
AO SEUAOSERVIÇO
SEU SERVIÇO
APOIO AO CLIENTE
APOIO AO CLIENTE

SERVIÇO PÓS-VENDA
SERVIÇO PÓS-VENDA

Teléfono:

Teléfono:

E-mail:

(+34)
Teléfono:
935 844 055 (+34) 935 844 055

infoiberica@weberstephen.com
E-mail:
infoiberica@weberstephen.comE-mail:

(+34)
Teléfono:
935 844 051 (+34) 935 844 051

service-pt@weber.com
E-mail:
service-pt@weberstephen.com

CONTABILIDADE
CONTABILIDADE

MARKETING MARKETING

Teléfono:

Teléfono:

E-mail:

(+34)
Teléfono:
935 458 696 (+34) 935 458 696

finanzas-iberica@weberstephen.com
E-mail:
finanzas-iberica@weberstephen.com
E-mail:

(+34)
Teléfono:
935 844 055 (+34) 935 844 055

ibericom@weberstephen.com
E-mail:
ibericom@weberstephen.com
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@WeberPortugal

SEGUE-NOS NAS NOSSAS REDES SOCIAIS!

/BarbecuesWeber

SEGUE-NOS NAS NOSSAS REDES SOCIAIS!

