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Ponadczasowe grille IWONA GRILLS produkowane są przez polską firmę 

IWONA PELLETS Sp. z o.o. w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym 

w centralnej Polsce w miejscowości Rąbień AB koło Łodzi. Firma Iwona 

Pellets od wielu lat jest światowym liderem w produkcji HYBRYDOWYCH 

wkładów kominkowych na pellet i drewno. 

Produkty Iwona Pellets sprzedawane są w kilkunastu krajach na Świecie. 

Po wielu latach zdobywania doświadczeń w projektowaniu, produkcji, 

sprzedaży oraz serwisu zaawansowanych urządzeń grzewczych nasz 

zespół stworzył IWONA GRILLS - bezobsługowe i wytrzymałe urządzenia 

o ponadczasowym wyglądzie rzeźby służącej nie tylko do grillowania. 

Po wielu wieczerzach okazało się, że grille te poprzez niesamowitą 

atmosferę domowego ogniska generują niespotykaną dotychczas 

siłę przyciągania uczestników uczty. Spotkania w szerokim gronie 

najbliższych z udziałem IWONA GRILLS trwają znacznie dłużej oraz 

pozostają w pamięci przez długi czas. 

IWONA GRILLS to nowy styl spędzania 
wolnego czasu w szerokim gronie znajomych 
oraz rodziny.

Stylowy, ekskluzywny i ponadczasowy design

Profesjonalne grille ogrodowe 
IWONA GRILLS opalane 
naturalnym drewnem.
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IWONA GRILLS uwielbiane są przez użytkowników 

indywidualnych ale również przez zawodowych kucharzy. 

Stosowane są w domach, restauracjach, hotelach 

i pensjonatach. Imprezy cateringowe z udziałem IWONA 

GRILLS cieszą się samymi pozytywnymi wrażeniami. 

Nie tylko dla profesjonalistów

Nasze produkty od lat znajdują uznanie w Państwa domach i ogrodach, 

gwarantujemy najwyższą jakość wykonania i wieloletnie doświadczenie.

Nowoczesny park maszynowy 
oraz doświadczony personel

Najwyższa jakość
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Najważniejsze aby drewno było bardzo suche wówczas szybko się rozpala i 

nie generuje dymu.

Zalecanym gatunkiem drewna jest buk. Drewno bukowe spala się bardzo 

wolno i czysto.

Najlepszej wielkości są małe kawałki o wadze około 1 kg. Im mniejsze kawałki 

tym mniej dymu.

Podczas rozpalania zalecamy ułożenie mniejszych kawałeczków drewna w 

stos i użycie ekologicznej podpałki. Do rozpalenia wystarczy długa zapałka, 

nie potrzebne są dodatkowe dmuchawy.

Grille, stoły i regały IWONA GRILLS są przystosowane do przebywania na 

zewnątrz w każdych warunkach pogodowych. Produkty te są wykonane 

ze stali odpornej na warunki atmosferyczne, zwanej także stalą Postarzaną, 

która wykazuje oznaki korozji. Proces korozji może ewaluować z czasem 

przez co kolor stali może się zmieniać.

Naturalna warstwa korozyjna chroni blachy przed prawdziwą rdzą dzięki 

temu blachy te nie ulegają uszkodzeniu przez długi czas. 
Nowy styl spędzania wolnego  
czasu w gronie najbliższych

Jaki gatunek
drewna?

Specjalna stal postarzana 
pokryta patyną



98

Płyta grzewcza 
wyprofilowana 
do środka

Łatwe 
czyszczenie

Gruba płyta grzewcza wykonana jest ze specjalnego gatunku stali, 

który zapobiega przywieraniu podczas grillowania. Płyta grzewcza 

jest fabrycznie wyprofilowana ze spadkiem w kierunku środka grilla. 

Wszelkie zabrudzenia, olej oraz tłuszcze podczas grillowania nie 

wypływają na zewnątrz grilla.

Płyty grzewcze wykonywane są z gatunku stali bez warstwy ochronnej, 

dlatego należy ją impregnować olejem spożywczym. Płyty grzewcze 

są również łatwe do demontażu.

Wielką zaletą grilli IWONA GRILLS jest bardzo łatwe czyszczenie. 

Podczas grillowania należy cyklicznie spychać zabrudzenia na 

płycie grzewczej za pomocą szpachelki ze stali nierdzewnej. Gdy 

płyta grzewcza jest rozgrzana spychanie zabrudzeń z użyciem oleju 

spożywczego jest bardzo proste. Po zakończeniu grillowania należy 

jedynie nasmarować całą płytę grzewczą olejem spożywczym. 

Płyta grzewcza ze strefami temperaturowymi. 
Grillowanie jest bardzo proste, im bliżej ognia 
tym cieplej, każda potrawa znajdzie odpowiednie 
miejsce na płycie grzewczej.
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Stół z deską dębową 48x48x96 cm 
nr katalogowy: IGS48

Grill 114
nr katalogowy: IGG114

Grill 100
nr katalogowy: IGG100

Grill 80
nr katalogowy: IGG80

Stół z deską dębową 48x96x96  cm
nr katalogowy: IGS96

Regał na drewno 45x90x140 cm
nr katalogowy: IGS140

Nr katalogowy IGG114 IGG100 IGG80

Rozmiar płyty 114 cm 100 cm 80 cm

Wysokość całkowita 100 cm 97 cm 94 cm

Wysokość stolika 70 cm 70 cm 70 cm

Szerokość stolika 50 cm 50 cm 50 cm

Wysokość paleniska 30 cm 27 cm 24 cm

Grill stylizowany, wykonany ze stali specjalnie postarzanej sprawi, 

że  każde wydarzenie na świeżym powietrzu zamieni się w specjalną 

okazję. Dostępny w rozmiarach 80 cm, 100 cm i 114 cm.

Uzupełnieniem każdego grilla jest stół z deską do krojenia z naturalnego 

drewna wraz z praktyczną półką na drewno, oraz stylowy regał na drewno.

Brak szkodliwych 
elementów lakierowanych
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A C C E S S O R I E S

Ruszt do grilla 80, nr kat.: IGR80
Ruszt do grilla 100, nr kat.: IGR100
Ruszt do grilla 114, nr kat.: IGR114

Pokrywa na grilla 80, nr kat.: IGP80
Pokrywa na grilla 100, nr kat.: IGP100
Pokrywa na grilla 114, nr kat.: IGP114

 nr kat.: IGREK01 nr kat.: IGSP01

Dodatkowy ruszt do grilla

Rękawice do drewna

Pokrywa ze stali nierdzewnej

Szpachla kucharska ze stali nierdzewnej



1514

Grille dostarczane są rozłożone, ich 

zmontowanie zajmuje 10 minut. 

Grilla należy postawić na stabilnym 

podłożu, po przykręceniu paleniska na 

podstawie grilla należy go wypoziomować 

za pomocą regulowanych stóp 

i poziomicy. Następnie wkładamy płytę 

grzewczą i ustawiamy ją symetrycznie. 

Wypoziomowanie grilla jest niezwykle 

ważne aby zabrudzenia na płycie 

grzewczej spływały w stronę środka grilla 

a nie na zewnątrz ( płyta fabrycznie jest 

wyprofilowana ze spadkiem do środka)

Łatwość 
montażu

Korzystaj z grilla przez cały rok

Grille IWONA GRILLS rewelacyjnie sprawdzają się również 

w zimniejsze pory roku. Podobnie do naturalnego ogniska 

palące się drewno podgrzewa otoczenie wokół grilla tworząc 

przyjemną i ciepłą atmosferę nawet w mroźne, zimowe dni.
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Prezentujemy jedynie część z potraw, 

które możesz przygotować na swoim 

grillu IWONA GRILLS

Wielkie 
możliwości, 
tysiące 
potraw
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www. iwonagr i l l s .p l     |     www. iwonapel le ts .p l


