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Zrodzone z miłości do kempingu i aktywności na świeżym powietrzu - produkty Campingaz® od ponad 60 lat sprawdzają się  
w codziennym użytkowaniu – łączą w sobie pasję do tworzenia oraz innowacyjne i błyskotliwe rozwiązania. Niezawodnością 
oraz wytrzymałością zaskarbiły sobie zaufanie pokoleń kempingowiczów, poszukiwaczy przygód oraz miłośników przebywania  
na świeżym powietrzu.

Często proste myśli kreują wielkie wizje. Tak było w 1949 roku, gdy powstał pierwszy napełniany kartusz gazowy Campingaz®. 
Kompaktowy, wygodny i łatwy w użyciu. Zrewolucjonizował sposób, w jaki ludzie wypoczywali na kempingach od wielu lat oraz 
wytyczył ścieżkę, jaką zaczęli podążać twórcy marki. Od tego czasu, innowacje wprowadzane w produktach Campingaz® znacząco 
poprawiły jakość odpoczynku na świeżym powietrzu.
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Campingaz® to producent nowoczesnych i eleganckich grilli gazowych oraz akcesoriów do grillowania. Decydując się na nasze 
produkty, zapewniają sobie Państwo wygodę oraz łatwość organizowania kulinarnych uczt dla wielu osób. Grille Campingaz® mogą 
być wyposażone w 4, 3 lub 2 palniki, a także w kuchenki boczne. Linia Woody jest stylowo wykończona drewnianymi elementami, 
a linia Classic stalą i aluminium. W ofercie Campingaz® znajdują się również grille przenośne, a także cała gama akcesoriów.  
W tym również akcesoriów uzupełniających do Systemu Culinary Modular, w który wyposażone są niektóre modele grilii Campingaz®.

Co kryje się w nazwie grilla?

Seria 4: 4 palniki, powierzchnia grillowania 3 500 cm2 

Seria 3: 3 palniki, powierzchnia grillowania 2 800 cm2 
Seria 2: 2 palniki, powierzchnia grillowania 2 100 cm2 
Seria 1: 1 palnik, powierzchnia grillowania 1 050 cm2 

L – podstawowy model
LX – ulepszony model
EX – najwyższy model
S – kuchenka boczna

RBS® – technologia Radiant-Burner-System® 
Classic – stalowa konstrukcja 
Woody – elementy drewna akacjowego
CV – seria kompatybilna z kartuszami
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Ruszt
żeliwny

Kamień do pizzy

Paella

Stojak do pieczeniaDwustronna płyta 
żeliwna

Wok

Ruszty Boczne, frontowe i tylne
elementy paleniska

System 
Culinary Modular

System 
InstaClean

Odkryj prosty sposób czyszczenia grilli 
Campingaz®! Dzięki opatentowane-
mu systemowi InstaClean®, w który  
są wyposażone wszystkie modele z serii  
4 i 3, mycie grilla nigdy nie było prostsze.

Podatne na zabrudzenia elementy  
paleniska i rusztu, a także tacki na ście-
kający tłuszcz, można umyć w zmywarce.  
Demontaż zabrudzonych części nie  
zajmie więcej niż 60 sekund. Już nigdy 
nie marnuj czasu na czyszczenie grilla!  
Od teraz można to robić szybko, prosto  
i bez zbędnego bałaganu!

Opracowany przez Campingaz® system 
Culinary Modular udowadnia, że na grillu 
można także gotować! Na co masz dziś 
ochotę? Na smak włoskiej pizzy, hiszpań-
skiej paelli, azjatyckiego dania z woka, 
a może na aromatycznego kurczaka?  
Z Culinary Modular możesz te wszystkie 
potrawy przygotować szybko i profesjo-
nalnie! Podstawą systemu jest żeliwny 
ruszt z wyjmowanym okrągłym elemen-
tem. Wystarczy go zdjąć, a na jego miej-
scu umieścić jeden z elementów systemu 
Culinary Modular: kamień do pizzy, pa-
telnię do paelli, woka z nieprzywierający-
mi powłokami, bądź stojak do pieczenia  
i aromatyzowania drobiu. Dzięki syste-
mowi Culinary Modular serce najwięk-
szych smakoszy zabije szybciej.
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Radiant Burner System®
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Liczba osóbSkładane 
półki boczne

Technologia
Even-Temp™

Przenośna
Seria Compact

System
InstaClean™ 

Patented Technology

must be approved

Palniki RBS®

System 
Culinary Modular™

Palniki tubowe
ze stali nierdzewnej

Zapalarka 
elektroniczna

Płaskie palniki

Zapalarka 
piezo

Palniki tubowe

Technologia Even Temp Boczna Kuchenka

Płaskie palniki (seria 2)

Technologia SBS

Palniki wykonane ze stali nierdzewnej zostały zapro-
jektowane w taki sposób, aby nadać wydostającemu 
się z nich płomieniowi kształt litery V. Dzięki temu 
prostemu rozwiązaniu została zwiększona równo-
mierność dystrybucji ciepła. Konstrukcja tubowa 
pozwala na precyzyjną regulację mocy płomienia  
i jednocześnie umożliwia lepsze grillowanie pośred-
nie. Grille zostały wyposażone w osłony palników, aby 
redukować gwałtowne spalanie skapującego tłuszczu.

Kuchenka gazowa, wbudowana w boczny stolik, 
umożliwia gotowanie lub podgrzewanie innych 
dań. Doskonale sprawdza się, gdy trzeba przygoto-
wać sos do grillowanych potraw. Możesz również  
zaskoczyć swoją rodzinę śniadaniem na świeżym  
powietrzu! Korzystając z kuchenki, ugotuj jajka i podaj  
je z grillowanymi kiełbaskami. Podczas wieczornej 
uczty na kuchence przygotuj potrawy, które zazwyczaj 
przygotowujesz w kuchni.

Zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić możli-
wie niewielkie zużycie gazu przy zachowaniu wysokiej 
wydajności. Płaskie palniki wykonano z aluminiowa-
nej stali, a w modelu EXS zastosowano stal nierdzew-
ną, aby jeszcze bardziej zwiększyć ich wytrzymałość.

Campingaz® Searning Boost Station (SBS) daje więcej 
ciepła i mocy podczas przyrządzania potraw. System 
umożliwia przygotowanie mięsa z fantastycznymi, 
lekko spieczonymi paskami. Przy ustawieniu najwyż-
szej temperatury, trzeci palnik SBS’a nagrzewa żeliw-
ny ruszt, który pochłania ciepło, a po umieszczeniu  
na nim na przykład steków, powstaje charaktery-
styczny wzór. Szybkie smażenie umożliwia zamknięcie 
wszystkich aromatów wewnątrz mięsa.

Dwa niezależnie sterowane, ceramiczne palniki  
o dużej mocy zostały umieszczone na bocznych ścian-
kach paleniska grilla. Centralny reflektor odbija żar, 
gwarantując równomierną dystrybucję optymalnej 
temperatury na całej powierzchni rusztu. Konstruk-
cja, lokalizacja oraz osłona palników skutecznie  
zabezpieczają przed gwałtownym spalaniem skapują-
cego tłuszczu.

Minimalna temperatura do bezpośredniego grillo-
wania i pieczenia wynosi 250°. Osiągnięcie i utrzy-
manie takiego poziomu ciepła na całej powierzchni 
rusztu jest niezmiernie ważne, gdy chcemy smacznie 
przyrządzić potrawę. Modele z serii 4 i 3 osiągają 
temperatury wyższe niż 250°C na co najmniej 90% 
powierzchni rusztu, zapewniając najwyższą efektyw-
ność grillowania.

Wysuwany
stolik boczny
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Linia Master 
Najwyższa linia grilli Campingaz® Master Series to unikatowe technologie, które rewolucjonizują grillowanie. Culinary Modular pozwoli 
przygotować dania pochodzące z wielu stron świata, system zapłonu InstaStart® wbudowany w pokrętło usprawni rozpalanie. Dzięki ulepszonemu 
InstaClean® zapomnisz o problemie czyszczenia grilla, myjąc brudzące się elementy w zmywarce! Even Temp® oznacza jeszcze lepszą dystrybucję 
ciepła na ruszcie. Grill Master 4 Series Classic SBS oferuje nowatorski Campingaz® Searing Boost Station (SBS) idealny do szybkiego grillowania 
mięsa i odznaczania na jego powierzchni charakterystycznej kratki. Wszystkie palniki wykonane ze stali nierdzewnej posiadają 5-letnią gwarancję. 
Przeprojektowane pokrywy stworzone zostały z dwóch warstw stali nierdzewnej, dzięki czemu są nie tylko mocniejsze, ale także pozytywnie 
wpływają na jakość grillowania. Półki boczne mogą wytrzymać obciążenie 50kg, a wzmocnione i osłonięte koła umożliwiają łatwe przemieszczanie. 
Oferta grilli Master Series i innych grilli Campingaz® to wybór swobody i komfortu podczas grillowania przez cały rok.

MASTER CLASSIC SBS 
SERIA 4

2000030707

16,7 + 3

1164 + 218

tubowe ze stali nierdzewnej AISI 304

emaliowany żeliwny ruszt i płyta

InstaStart®

tak

78,3 kg

160 × 60 × 120 (cm)

3500 cm2 (78cm x 45cm)

dwie warstwy stali nierdzewnej

specyfikacja
MASTER WOODY

SERIA 4
MASTER CLASSIC

SERIA 3
MASTER WOODY

SERIA 3

nr katalogowy 2000030700 2000030696 2000030692

moc (kW) 12,8 9,6 + 3 9,6

zużycie gazu (g/h) 931 698 + 218 698

palniki tubowe ze stali nierdzewnej AISI 304 tubowe ze stali nierdzewnej AISI 304 tubowe ze stali nierdzewnej AISI 304

ruszt emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta

zapalarka InstaStart® InstaStart® InstaStart®

kuchenka boczna nie tak nie

waga (kg) 76,8 kg 65,5 kg 64,8 kg

rozmiar po złożeniu 141 × 60 × 120 (cm) 144 × 60 × 120 (cm) 125 × 63 × 120 cm

powierzchnia rusztu 3500 cm2 (78 × 45 cm) 2800 cm2 (61,5 × 45 cm) 2800 cm2 (61,5 × 45 cm)

materiał pokrywy dwie warstwy stali nierdzewnej dwie warstwy stali nierdzewnej dwie warstwy stali nierdzewnej

Zapalarka
 InstaStart™

System 
Culinary Modular™

System
InstaClean™ 

Technologia
Even-Temp™
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Liczba osób

MASTER CLASSIC SBS 
SERIA 4

Campingaz® Searning Boost Station (SBS) daje więcej 
ciepła i mocy podczas przyrządzania potraw. System 
umożliwia przygotowanie mięsa z fantastycznymi, 
lekko spieczonymi paskami. Przy ustawieniu najwyż-
szej temperatury, trzeci palnik SBS’a nagrzewa żeliw-
ny ruszt, który pochłania ciepło, a po umieszczeniu  
na nim na przykład steków, powstaje charakterystyczny 
wzór. Szybkie smażenie umożliwia zamknięcie wszyst-
kich aromatów wewnątrz mięsa.

Udoskonalony InstaClean® 
umożliwia jeszcze łatwiejsze 

czyszczenie paleniska

System Culinary Modular 
daje możliwość przyrządzenia 

dań z różnych części świata!

Skrętne kółka z hamulcami  
zapewniające większą mobilność.

Wydajne palniki tubowe ze stali 
nierdzewnej dla równomiernego 
rozkładu ciepła na całej 
powierzchni grillowania

Zapalarka InstaStart® 
z podświetlanymi pokrętłami

Pokrywa z dwóch warstw stali nierdzewnej 
nadaje elegancki wygląd i ułatwia utrzymanie 
odpowiedniej temperatury

Półki boczne wytrzymujące 
obciążenie 50 kg

Wykończenie farbą odporną na zarysowania

5 lat gwarancji na pokrywę  
z dwóch warstw stali nierdzewnej, 
palniki i żeliwny ruszt
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Grille gazowe 



MASTER CLASSIC SBS 
SERIA 4

2000030707

16,7 + 3

1164 + 218

tubowe ze stali nierdzewnej AISI 304

emaliowany żeliwny ruszt i płyta

InstaStart®

tak

78,3 kg

160 × 60 × 120 (cm)

3500 cm2 (78cm x 45cm)

dwie warstwy stali nierdzewnej

specyfikacja
MASTER WOODY

SERIA 4
MASTER CLASSIC

SERIA 3
MASTER WOODY

SERIA 3

nr katalogowy 2000030700 2000030696 2000030692

moc (kW) 12,8 9,6 + 3 9,6

zużycie gazu (g/h) 931 698 + 218 698

palniki tubowe ze stali nierdzewnej AISI 304 tubowe ze stali nierdzewnej AISI 304 tubowe ze stali nierdzewnej AISI 304

ruszt emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta

zapalarka InstaStart® InstaStart® InstaStart®

kuchenka boczna nie tak nie

waga (kg) 76,8 kg 65,5 kg 64,8 kg

rozmiar po złożeniu 141 × 60 × 120 (cm) 144 × 60 × 120 (cm) 125 × 63 × 120 cm

powierzchnia rusztu 3500 cm2 (78 × 45 cm) 2800 cm2 (61,5 × 45 cm) 2800 cm2 (61,5 × 45 cm)

materiał pokrywy dwie warstwy stali nierdzewnej dwie warstwy stali nierdzewnej dwie warstwy stali nierdzewnej
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Linia Master Black Edition 
Najwyższa linia grilli Campingaz® Master Series to unikatowe technologie, które rewolucjonizują grillowanie. Culinary Modular pozwoli 
przygotować dania pochodzące z wielu stron świata, system zapłonu InstaStart® wbudowany w pokrętło usprawni rozpalanie. Dzięki ulepszonemu 
InstaClean® zapomnisz o problemie czyszczenia grilla, myjąc brudzące się elementy w zmywarce! Even Temp® oznacza jeszcze lepszą dystrybucję 
ciepła na ruszcie. Grill Master 4 Series Classic SBS oferuje nowatorski Campingaz® Searing Boost Station (SBS) idealny do szybkiego grillowania 
mięsa i odznaczania na jego powierzchni charakterystycznej kratki. Wszystkie palniki wykonane ze stali nierdzewnej posiadają 5-letnią gwarancję. 
Przeprojektowane pokrywy stworzone zostały z dwóch warstw stali nierdzewnej, dzięki czemu są nie tylko mocniejsze, ale także pozytywnie 
wpływają na jakość grillowania. Półki boczne mogą wytrzymać obciążenie 50kg, a wzmocnione i osłonięte koła umożliwiają łatwe przemieszczanie. 
Oferta grilli Master Series i innych grilli Campingaz® to wybór swobody i komfortu podczas grillowania przez cały rok.

specyfikacja
MASTER BLACK LXS SBS

SERIA 4
MASTER BLACK CLASSIC SBS

SERIA 4
MASTER BLACK LXS

SERIA 3

nr katalogowy 3138522108427 3138522103286 3138522103248

moc (kW) 16,7 + 2,8 12,8 + 2,8 9,6 + 2,8

zużycie gazu (g/h) 931 931 698

palniki tubowe ze stali nierdzewnej AISI 304 tubowe ze stali nierdzewnej AISI 304 tubowe ze stali nierdzewnej AISI 304

ruszt emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta

zapalarka InstaStart® InstaStart® InstaStart®

kuchenka boczna TAK TAK TAK

waga (kg) 76,8 kg 76,8 kg 64,8 kg

rozmiar po złożeniu 141 × 60 × 120 (cm) 141 × 60 × 120 (cm) 125 × 63 × 120 cm

powierzchnia rusztu 3500 cm2 (78 × 45 cm) 3500 cm2 (78 × 45 cm) 2800 cm2 (61,5 × 45 cm)

materiał pokrywy dwie warstwy stali nierdzewnej dwie warstwy stali nierdzewnej dwie warstwy stali nierdzewnej

Zapalarka
 InstaStart™

System 
Culinary Modular™

System
InstaClean™ 

Technologia
Even-Temp™
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Liczba osób

MASTER BLACK LXS SBS 
SERIA 4

Campingaz® Searning Boost Station (SBS) daje więcej 
ciepła i mocy podczas przyrządzania potraw. System 
umożliwia przygotowanie mięsa z fantastycznymi, 
lekko spieczonymi paskami. Przy ustawieniu najwyż-
szej temperatury, trzeci palnik SBS’a nagrzewa żeliw-
ny ruszt, który pochłania ciepło, a po umieszczeniu  
na nim na przykład steków, powstaje charakterystyczny 
wzór. Szybkie smażenie umożliwia zamknięcie wszyst-
kich aromatów wewnątrz mięsa.

Udoskonalony InstaClean® 
umożliwia jeszcze łatwiejsze 

czyszczenie paleniska

System Culinary Modular 
daje możliwość przyrządzenia 

dań z różnych części świata!

Skrętne kółka z hamulcami  
zapewniające większą mobilność.

Wydajne palniki tubowe ze stali 
nierdzewnej dla równomiernego 
rozkładu ciepła na całej 
powierzchni grillowania

Zapalarka InstaStart® 
z podświetlanymi pokrętłami

Pokrywa z dwóch warstw stali nierdzewnej 
nadaje elegancki wygląd i ułatwia utrzymanie 
odpowiedniej temperatury

Półki boczne wytrzymujące 
obciążenie 50 kg

Wykończenie farbą odporną na zarysowania

5 lat gwarancji na pokrywę  
z dwóch warstw stali nierdzewnej, 
palniki i żeliwny ruszt

Grille gazowe 
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specyfikacja
MASTER BLACK LXS SBS

SERIA 4
MASTER BLACK CLASSIC SBS

SERIA 4
MASTER BLACK LXS

SERIA 3

nr katalogowy 3138522108427 3138522103286 3138522103248

moc (kW) 16,7 + 2,8 12,8 + 2,8 9,6 + 2,8

zużycie gazu (g/h) 931 931 698

palniki tubowe ze stali nierdzewnej AISI 304 tubowe ze stali nierdzewnej AISI 304 tubowe ze stali nierdzewnej AISI 304

ruszt emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta

zapalarka InstaStart® InstaStart® InstaStart®

kuchenka boczna TAK TAK TAK

waga (kg) 76,8 kg 76,8 kg 64,8 kg

rozmiar po złożeniu 141 × 60 × 120 (cm) 141 × 60 × 120 (cm) 125 × 63 × 120 cm

powierzchnia rusztu 3500 cm2 (78 × 45 cm) 3500 cm2 (78 × 45 cm) 2800 cm2 (61,5 × 45 cm)

materiał pokrywy dwie warstwy stali nierdzewnej dwie warstwy stali nierdzewnej dwie warstwy stali nierdzewnej
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Linia RBS®
Linia RBS® to prestiżowe i wydajne modele grilli Campingaz®. Elegancki styl łączy się harmonijnie z najnowocześniejszymi technologiami, dzięki czemu
wspólne grillowanie w gronie przyjaciół staje się prawdziwą przyjemnością. Opatentowany system RBS® bazuje na dwóch ceramicznych palnikach.
Zostały one umieszczone w bocznych ścianach paleniska, dzięki zapewniając wyjątkową jakość grillowania. Niezależnie sterowane boczne palniki
nie mają kontaktu z kapiącym tłuszczem, co zapobiega jego zapaleniu. Przez to grillowane potrawy staja się smaczniejsze i zdrowsze. Łatwość regulowania 
temperatury i jej równomierny rozkład na powierzchni rusztu umożliwia grillowanie najszerszej gamy produktów. Dodatkowe możliwości zapewnia 
system Culinary Modular, którym zaskoczysz znajomych, przyrządzając na swoim grillu potrawy z różnych części świata. W szybkim i wygodnym 
czyszczeniu pomoże system InstaClean®.

Kuchenka gazowa 
wbudowana w boczny stolik.

Podświetlane pokrętła 
regulacji ciepła.

Skrętne kółka z hamulcami  
zapewniające większą mobilność.

Praktyczne i poręczne 
koszyki po bokach.

W modelu EXS w pokrywie została
zamontowana szyba, aby w każdej chwili
można było podejrzeć grillowane potrawy.

Pokrywa z dwóch warstw stali
nierdzewnej ułatwia utrzymanie

odpowiedniej temperatury
podczas grillowania.

Wydajne i mocne palniki RBS® 
zapewniające równomierną 
dystrybucję ciepła.

specyfikacja
RBS L 

SERIA 3
RBS LXS
SERIA 2

RBS LX
SERIA 2

nr katalogowy 2000015654 2000025147 2000025143

moc (kW) 9,4 7,8 + 2,3 7,8 

zużycie gazu (g/h) 684 568 + 167 568

palniki  2 palniki ceramiczne RBS 2 palniki ceramiczne RBS 2 palniki ceramiczne RBS

ruszt emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt emaliowany żeliwny ruszt

zapalarka elektroniczna elektroniczna piezo

kuchenka boczna nie tak tak

waga (kg) 70 kg 51,6 kg 50,6 kg

rozmiar po złożeniu 171 × 60 × 116 (cm) 138 × 60 × 120 (cm) 138 × 60 × 120 (cm)

powierzchnia rusztu 2800 cm2 (61 × 46 cm) 2100 cm2 (53 × 40 cm) 2100 cm2 (53 × 40 cm)

materiał pokrywy dwie warstwy stali nierdzewnej stal nierdzewna stal nierdzewna

specyfikacja
RBS EXS
SERIA 4

RBS LXS
SERIA 4

RBS LS
SERIA 3

nr katalogowy 2000015661 2000015658 2000023298

moc (kW) 12,4 + 2,3 12,4 + 2,3 9,4 + 2,3

zużycie gazu (g/h) 902 + 167 902 + 167 684 + 167

palniki  2 palniki ceramiczne RBS + 1 tubowy ze stali nierdzewnej  2 palniki ceramiczne RBS + 1 tubowy ze stali nierdzewnej  2 palniki ceramiczne RBS

ruszt emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta

zapalarka elektroniczna elektroniczna elektroniczna

kuchenka boczna tak + ruszt boczny tak tak

waga (kg) 78 kg 75 kg 71 kg

rozmiar po złożeniu 171 × 62 × 118 (cm) 171 × 62 × 118 (cm) 171 × 60 × 116 (cm)

powierzchnia rusztu 3500 cm2 (78 × 45 cm) 3500 cm2 (78 × 45 cm) 2800 cm2 (61 × 46 cm)

materiał pokrywy dwie warstwy stali nierdzewnej dwie warstwy stali nierdzewnej dwie warstwy stali nierdzewnej

Składane 
półki boczne
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Liczba osób

Patented Technology

must be approved

Palniki RBS® System
InstaClean™ 

System 
Culinary Modular™

Technologia
Even-Temp™

Zapalarka 
elektroniczna

RBS EXS  SERIA 4
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specyfikacja
RBS L 

SERIA 3
RBS LXS
SERIA 2

RBS LX
SERIA 2

nr katalogowy 2000015654 2000025147 2000025143

moc (kW) 9,4 7,8 + 2,3 7,8 

zużycie gazu (g/h) 684 568 + 167 568

palniki  2 palniki ceramiczne RBS 2 palniki ceramiczne RBS 2 palniki ceramiczne RBS

ruszt emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt emaliowany żeliwny ruszt

zapalarka elektroniczna elektroniczna piezo

kuchenka boczna nie tak tak

waga (kg) 70 kg 51,6 kg 50,6 kg

rozmiar po złożeniu 171 × 60 × 116 (cm) 138 × 60 × 120 (cm) 138 × 60 × 120 (cm)

powierzchnia rusztu 2800 cm2 (61 × 46 cm) 2100 cm2 (53 × 40 cm) 2100 cm2 (53 × 40 cm)

materiał pokrywy dwie warstwy stali nierdzewnej stal nierdzewna stal nierdzewna

specyfikacja
RBS EXS
SERIA 4

RBS LXS
SERIA 4

RBS LS
SERIA 3

nr katalogowy 2000015661 2000015658 2000023298

moc (kW) 12,4 + 2,3 12,4 + 2,3 9,4 + 2,3

zużycie gazu (g/h) 902 + 167 902 + 167 684 + 167

palniki  2 palniki ceramiczne RBS + 1 tubowy ze stali nierdzewnej  2 palniki ceramiczne RBS + 1 tubowy ze stali nierdzewnej  2 palniki ceramiczne RBS

ruszt emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta

zapalarka elektroniczna elektroniczna elektroniczna

kuchenka boczna tak + ruszt boczny tak tak

waga (kg) 78 kg 75 kg 71 kg

rozmiar po złożeniu 171 × 62 × 118 (cm) 171 × 62 × 118 (cm) 171 × 60 × 116 (cm)

powierzchnia rusztu 3500 cm2 (78 × 45 cm) 3500 cm2 (78 × 45 cm) 2800 cm2 (61 × 46 cm)

materiał pokrywy dwie warstwy stali nierdzewnej dwie warstwy stali nierdzewnej dwie warstwy stali nierdzewnej

Radiant Burner System®

Sprawdź nieograniczone możliwości grillowania  
z opatentowanym przez Campingaz unikalnym 
 systemem bocznych palników RBS®.

Dwa niezależnie sterowane ceramiczne palniki  
o dużej mocy zostały umieszczone na bocznych 
ściankach grilla.

Centralny reflektor odbija żar gwarantując  przez to 
równomierną dystrybucję optymalnej temperatury  
na całej powierzchni rusztu.

Konstrukcja palników oraz ich osłona zabezpieczają 
przed powstawaniem buchających płomieni.

Pa tented Technology

Radiant Burner System
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4 Series DH  
Classic EXSD

2000033738
 
12,8 + 2,3 kW
931 + 167 g/h
stainless steel tubes with 
3 year warranty
Grid/Griddle
InstaStart®
1
62
160 × 60 × 116
3,500
78 × 45
Tak 
Tak 
2
black enameled steel

4 Series DH  
Classic WLD

2000033730
 
12,8 kW
931 g/h
stainless steel tubes with 
3 year warranty
Grid/Griddle
Electronic
no
60
141 × 64 × 111
3,500
78 × 45
Tak 
Tak 
2
silver enameled steel

Numer katalogowy

Moc (kW)
Zużycie gazu (g/h)

Palniki 

Ruszt 
Zapalarka
Boczny palnik
Waga (kg)
Wymiary po złożeniu (cm)
Powierzchnia gotowania (cm2)
Wymiary gotowania (cm)
InstaClean™
Culinary Modular
Termometr
Materiał pokrywy

Campingaz® Dual Heat Series mogą połączyć zróżnicowany styl gotowania dzięki grillowi 2 w 1! Grille z serii Dual Heat posiadają 
wyjmowane i nadające się do mycia w zmywarce ścianki działowe w palenisku i pokrywie, które umożliwiają działanie każdej strony grilla 
osobno. Grill jest wyposażony w dwa niezależne termometry, zapewniające kontrolowane gotowanie różnych potraw.

Wymiary powierzchni do gotowania 3500 cm²

Zapalarka InstaStart® wbudowana w pokrętło

System Culinary Modular daje 
możliwość przyrządzenia dań z 
różnych części świata.

Pokrywa z 
dwóchnwarstw stali 
nierdzewnej ułatwia 
utrzymanie odpowiedniej 
temperatury podczas 
grillowania.

Haki do zawieszania 
akcesoriów do gotowania

3 lata gwarancji na palniki ze stali nierdzewnej

Boczne półki z hakami na akcesoria 
do gotowania

Dwa niezależne termometry pozwlają kontrolować 
temperaturę w każdej części.

Odporna na zarysowania powłoka zapewniająca 
najwyższą jakość i łatwość w utrzymaniu

16

Dual Heat Series
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Elegantní kontaktní gril Adelaide přináší vše, co potřebujete k pohodlnému grilování. Velká grilovací plocha rozdělená na rošt a tál poskytuje 
dostatek prostoru pro grilování různých druhů pokrmů a litinový materiál jejich přípravu příjemně urychlí. K připojení plynové lahve použijte 
vždy prověřenou připojovací sadu Campingaz®.

Adelaide 3 Woody

3 Series Adelaïde Woody L 
3000004974

Palniki tubowe ze stali nierdzewnej Zapalarka Piezo

Wbudowany termometr 10-12 Liczba osób

CECHY CAMPINGAZ®

Palniki żeliwne Żeliwna powierzchnia do gotowania Pokrywa do gotowania 2 koła dla mobilności

13



Seria 4
Przygotuj ucztę dla swoich znajomych oraz rodziny, korzystając z największych grilli w ofercie Campingaz – Serii 4. Zostały wyposażone
w cztery wydajne palniki tubowe ze stali nierdzewnej. Grille posiadają dużą powierzchnię grillowania – są w stanie zapewnić komfort przygotowania
16 steków o wadze 200 g każdy! Seria 4 jest wyposażona w System Culinary Modular, umożliwiający przygotowanie potraw z wielu zakątków
świata, Even Temp™ zapewniający równomierną dystrybucję ciepła na całej powierzchni rusztu oraz InstaClean® ułatwiający utrzymanie grilla
w czystości. Dostępne są wersje w klasycznym stalowym wykończeniu lub podwoziem z drewna akacjowego.

Palniki tubowe ze stali nierdzewnej 
zapewniają doskonałą wydajność oraz 

równomierną dystrybucję ciepła.

Pokrywa z emaliowanej stali.

Haczyki do zawieszania 
akcesoriów grillowych.

Skrętne kółka z hamulcami  
zwiększają mobilność.

Kuchenka 
w bocznym stoliku.

CLASSIC LS PLUS
SERIA 4

2000015644

12,8 + 2,3

931 + 167

4 palniki tubowe ze stali nierdzewnej

emaliowany żeliwny ruszt i płyta

piezo

tak

60 kg

160 × 60 × 116 (cm)

3500 cm2 (78 cm x 45 cm)

emaliowana stal i aluminium

specyfikacja
CLASSIC LS PLUS D

SERIA 4
WOODY LX

SERIA 4
WOODY L

SERIA 4

nr katalogowy 2000031360 2000015645 2000015637

moc (kW) 12,8 + 2,3 12,8 12,8

zużycie gazu (g/h) 931 + 167 931 931

palniki 4 palniki tubowe ze stali nierdzewnej 4 palniki tubowe ze stali nierdzewnej 4 palniki tubowe ze stali nierdzewnej

ruszt emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany ruszt i płyta z tłoczonej stali

zapalarka piezo elektroniczna piezo

kuchenka boczna tak nie nie

waga (kg) 60 kg 52 47

rozmiar po złożeniu 160 × 60 × 116 (cm) 141 × 64 × 111 (cm) 141 × 64 × 111 (cm)

powierzchnia rusztu 3500 cm2 (78 cm x 45 cm) 3500 cm2 (78 × 45 cm) 3500 cm2 (78 × 45 cm)

materiał pokrywy emaliowana stal i aluminium emaliowana stal i aluminium lakierowana stal i aluminium

CLASSIC LS PLUS
SERIA 4

16

Liczba osób Technologia
Even-Temp™

System
InstaClean™ 

Zapalarka 
elektroniczna

Składane 
półki boczne

System 
Culinary Modular™
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CLASSIC LS PLUS
SERIA 4

2000015644

12,8 + 2,3

931 + 167

4 palniki tubowe ze stali nierdzewnej

emaliowany żeliwny ruszt i płyta

piezo

tak

60 kg

160 × 60 × 116 (cm)

3500 cm2 (78 cm x 45 cm)

emaliowana stal i aluminium

specyfikacja
CLASSIC LS PLUS D

SERIA 4
WOODY LX

SERIA 4
WOODY L

SERIA 4

nr katalogowy 2000031360 2000015645 2000015637

moc (kW) 12,8 + 2,3 12,8 12,8

zużycie gazu (g/h) 931 + 167 931 931

palniki 4 palniki tubowe ze stali nierdzewnej 4 palniki tubowe ze stali nierdzewnej 4 palniki tubowe ze stali nierdzewnej

ruszt emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany ruszt i płyta z tłoczonej stali

zapalarka piezo elektroniczna piezo

kuchenka boczna tak nie nie

waga (kg) 60 kg 52 47

rozmiar po złożeniu 160 × 60 × 116 (cm) 141 × 64 × 111 (cm) 141 × 64 × 111 (cm)

powierzchnia rusztu 3500 cm2 (78 cm x 45 cm) 3500 cm2 (78 × 45 cm) 3500 cm2 (78 × 45 cm)

materiał pokrywy emaliowana stal i aluminium emaliowana stal i aluminium lakierowana stal i aluminium

1. Wlej ciepłą wodę do miski, dodaj drożdże i cukier. 
Odstaw na 10 do 15 minut, aż pojawi się pianka.

2. Połącz mąkę, mąkę kukurydzianą i sól. Dobrze  
wymieszaj i wlej rozpuszczone w wodzie drożdże 
oraz cukier. Dodaj jogurt. Wyrób ciasto na jedno-
litą masę - powinno być elastyczne i lekko lepkie.

3. Uformuj kulę, umieścić ją w naoliwionej mi-
sce i przykryj czystą ściereczką. Pozostaw ciasto  
na 1 godzinę w cieple do wyrośnięcia, do momentu 
aż zwiększy swoją objętość dwukrotnie.

4. Podziel ciasto na dwie równe części, potem rozłóż  
na powierzchni posypanej mąką.

5. Włącz grill, umieścić kamień do pizzy na ruszcie 
i nagrzewaj przez 10 minut. Gdy będzie gorący, 
umieść na nim bazę pizzy (bez dodatków!), zamknij 
pokrywę grilla i piecz przez 2-3 minuty do momen-
tu zarumienienia się ciasta.

6. Przypiecz filet z kurczaka na grillu aż osiągnie lek-
ko brązowy kolor,  po czym odstaw go do pieczenia  
na małym ogniu.

7. Za pomocą szpatułki, odwróć pizzę. Polej oliwą  
z oliwek. Posyp świeżym serem, dodaj pokrojone 
filety z kurczaka oraz ćwiartki fig. Piecz jeszcze 
przez dwie minuty.

8. Dodaj na pizzę pomidorki cherry, parmezan oraz 
rukolę. Dopraw solą i pieprzem.

Czas przygotowania: 20 minut 
Czas pieczenia: około 5 minut

 
Składniki:

5 g suchych drożdży
1 łyżeczka cukru

200 g mąki
50 g mąki kukurydzianej

½ łyżeczki soli
120 ml ciepłej wody

1 jogurt
60 ml oliwy z oliwek

Pizza z grilla
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Seria 3 
Jeszcze lepiej wykorzystuj czas spędzony na świeżym powietrzu, przygotowując potrawy na grillach Serii 3. Trzy wydajne palniki ze stali 
nierdzewnej, w połączeniu z dużą powierzchnią grillowania, zapewniają wystarczające warunki do przygotowania 12 steków jednocześnie. 
Grille serii 3 są wyposażone w System Culinary Modular (w modelu Woody L jest to opcja) umożliwiający przygotowanie potraw z wielu 
zakątków świata. Even Temp™ zapewnia równomierną dystrybucję ciepła na całej powierzchni rusztu. System InstaClean® ułatwia 
utrzymanie grilla w czystości. Dostępne są wersje z klasycznym stalowym wykończeniem lub z podwoziem z drewna akacjowego.

specyfikacja
WOODY LX

SERIA 3
WOODY L

SERIA 3
CLASSIC LS PLUS

SERIA 3

nr katalogowy 2000015632 2000015636 2000015639

moc (kW) 9,6 9,6 9,6+2,3

zużycie gazu (g/h) 698 698 698 + 167 

palniki 3 palniki tubowe ze stali nierdzewnej 3 palniki tubowe ze stali nierdzewnej 3 palniki tubowe ze stali nierdzewnej

ruszt emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta z tłoczonej stali emaliowany żeliwny ruszt i płyta

zapalarka elektroniczna piezo piezo

kuchenka boczna nie nie tak

waga (kg) 45 kg 40 kg 53 kg

rozmiar po złożeniu 125 × 64 × 111 (cm) 125 × 64 × 115  (cm) 144 × 60 × 116 (cm)

powierzchnia rusztu 2800 cm2 (61 × 46 cm) 2800 cm2 (61× 46 cm) 2800 cm2 (61 × 46 cm)

materiał pokrywy emaliowana stal i aluminium stal i aluminium stal i aluminium

specyfikacja
CLASSIC WLX

SERIA 3
CLASSIC LBS

SERIA 3

nr katalogowy 2000032759 2000021060

moc (kW) 9,6 9,6 + 2,3

zużycie gazu (g/h) 698 698 + 167

palniki 3 palniki tubowe ze stali nierdzewnej 3 palniki tubowe ze stali nierdzewnej

ruszt emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta

zapalarka piezo piezo

kuchenka boczna nie tak

waga (kg) 52 kg 44 kg

rozmiar po złożeniu 124 × 64 × 111 (cm) 144 × 66 × 142  (cm)

powierzchnia rusztu 2800 cm2 (61 × 46 cm) 2800 cm2 (61× 46 cm)

materiał pokrywy emaliowana stal i aluminium stal i aluminium

Haczyki do zawieszania  
akcesoriów grillowych.

Konstrukcja wykonana  
z drewna akacjowego.

Palniki tubowe ze stali 
nierdzewnej zapewniają 

doskonałą wydajność oraz 
równomierną dystrybucję ciepła.

Termometr umożliwiający kontrolę 
temperatury grillowania.

Stalowy front z półką na przyprawy.

Żeliwny ruszt wyposażony  
w System Culinary Modular.

12

Liczba osób

Technologia
Even-Temp™

System
InstaClean™ 

Zapalarka 
elektroniczna

Składane 
półki boczne

System 
Culinary Modular™

(opcja Woody L)

WOODY LX 
SERIA 3
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Opracowany przez Campingaz® wszechstronny 
system Culinary Modular udowadnia, że na grillu 
można także gotować! Na co masz dziś ochotę?  
Na smak włoskiej pizzy, hiszpańskiej paelli, azja-
tyckiego dania  z woka a może na aromatycznego 
kurczaka? Z Culinary Modular możesz te wszyst-
kie potrawy przygotować szybko i profesjonalnie! 
Podstawą systemu jest żeliwny ruszt  z wyjmowa-
nym okrągłym elementem. Wystarczy go zdjąć,  
a w jego miejsce umieścić  jeden z elementów sys-
temu  Culinary Modular: kamień do pizzy, patelnię 
do paelli, woka z nieprzywierającymi powłokami 
bądź  stojak do pieczenia  i aromatyzowania drobiu. 
Z systemem Culinary Modular serce nawet naj-
większych smakoszy zabije szybciej. 

Wielofunkcyjny  system  do  przyrządzania 
potraw Culinary Modular to jeszcze więcej 
możliwości przyrządzania potraw na grillu!

specyfikacja
WOODY LX

SERIA 3
WOODY L

SERIA 3
CLASSIC LS PLUS

SERIA 3

nr katalogowy 2000015632 2000015636 2000015639

moc (kW) 9,6 9,6 9,6+2,3

zużycie gazu (g/h) 698 698 698 + 167 

palniki 3 palniki tubowe ze stali nierdzewnej 3 palniki tubowe ze stali nierdzewnej 3 palniki tubowe ze stali nierdzewnej

ruszt emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta z tłoczonej stali emaliowany żeliwny ruszt i płyta

zapalarka elektroniczna piezo piezo

kuchenka boczna nie nie tak

waga (kg) 45 kg 40 kg 53 kg

rozmiar po złożeniu 125 × 64 × 111 (cm) 125 × 64 × 115  (cm) 144 × 60 × 116 (cm)

powierzchnia rusztu 2800 cm2 (61 × 46 cm) 2800 cm2 (61× 46 cm) 2800 cm2 (61 × 46 cm)

materiał pokrywy emaliowana stal i aluminium stal i aluminium stal i aluminium

specyfikacja
CLASSIC WLX

SERIA 3
CLASSIC LBS

SERIA 3

nr katalogowy 2000032759 2000021060

moc (kW) 9,6 9,6 + 2,3

zużycie gazu (g/h) 698 698 + 167

palniki 3 palniki tubowe ze stali nierdzewnej 3 palniki tubowe ze stali nierdzewnej

ruszt emaliowany żeliwny ruszt i płyta emaliowany żeliwny ruszt i płyta

zapalarka piezo piezo

kuchenka boczna nie tak

waga (kg) 52 kg 44 kg

rozmiar po złożeniu 124 × 64 × 111 (cm) 144 × 66 × 142  (cm)

powierzchnia rusztu 2800 cm2 (61 × 46 cm) 2800 cm2 (61× 46 cm)

materiał pokrywy emaliowana stal i aluminium stal i aluminium
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Seria 2 
Kompaktowa Seria 2 udowadnia, że dobre rzeczy bywają niekoniecznie duże. Są to grille idealne dla fanów przyrządzania potraw na świeżym powietrzu, 
ceniących łatwość przechowywania oraz niewielkie rozmiary. Aby zaoszczędzić jeszcze więcej miejsca, boczne stoliki można łatwo złożyć. Płaskie palniki 
zachowują wysoką wydajność pomimo niewielkiego zużycia gazu. Kompaktowy rozmiar grilli Serii 2 nie jest przeszkodą, aby z ich pomocą przygotować 
jedzenie dla mniejszych grup.

specyfikacja
CLASSIC EXS

SERIA 2
CLASSIC LX VARIO

SERIA 2
CLASSIC L

SERIA 2

nr katalogowy 3000002382 | 3000005437 3000002377 | 3000005424 3000002369 | 3000005439

moc (kW) 7,5 + 2,1 7,5 7,5

zużycie gazu (g/h) 546 + 153 546 546 

palniki dwa płaskie palniki ze stali nierdzewnej podwójny palnik ze stali aluminiowanej podwójny palnik ze stali aluminiowanej

ruszt emaliowany ruszt żeliwny emaliowany ruszt z tłoczonej stali emaliowany ruszt z tłoczonej stali

zapalarka piezo piezo piezo

kuchenka boczna tak nie nie

waga (kg) 37 kg 32 kg 31 kg

rozmiar po złożeniu 127 × 54 × 108 (cm) 127 × 54 × 108 (cm) 127 × 54 × 108 (cm)

powierzchnia rusztu 2100 cm2 (60 × 35 cm) 2100 cm2 (60 × 35 cm) 2100 cm2 (60 × 35 cm)

materiał pokrywy stal lakierowana stal lakierowana stal lakierowana

Kuchenka w bocznym stoliku.

Dwa duże, wytrzymałe koła  
zapewniają mobilność na 
nierównych nawierzchniach.

Wytrzymałe płaskie palniki gwarantują 
równomierną dystrybucję ciepła.

Termometr umożliwia kontrolę 
temperatury grillowania.

Haczyki do zawieszania  
akcesoriów grillowych.

Drzwiczki w panelu przednim.

Składane 
półki boczne

10

Liczba osóbPłaskie palniki
Seria 2 Zapalarka Piezo

Zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić możliwie niewielkie zużycie gazu przy 
zachowaniu wysokiej wydajności. Płaskie palniki wykonano z aluminiowanej stali,  
a w modelu EXS zastosowano stal nierdzewną, aby jeszcze bardziej zwiększyć ich  
wytrzymałość.

Płaskie palniki

CLASSIC EXS 
SERIA 2

18
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specyfikacja
CLASSIC EXS

SERIA 2
CLASSIC LX VARIO

SERIA 2
CLASSIC L

SERIA 2

nr katalogowy 3000002382 | 3000005437 3000002377 | 3000005424 3000002369 | 3000005439

moc (kW) 7,5 + 2,1 7,5 7,5

zużycie gazu (g/h) 546 + 153 546 546 

palniki dwa płaskie palniki ze stali nierdzewnej podwójny palnik ze stali aluminiowanej podwójny palnik ze stali aluminiowanej

ruszt emaliowany ruszt żeliwny emaliowany ruszt z tłoczonej stali emaliowany ruszt z tłoczonej stali

zapalarka piezo piezo piezo

kuchenka boczna tak nie nie

waga (kg) 37 kg 32 kg 31 kg

rozmiar po złożeniu 127 × 54 × 108 (cm) 127 × 54 × 108 (cm) 127 × 54 × 108 (cm)

powierzchnia rusztu 2100 cm2 (60 × 35 cm) 2100 cm2 (60 × 35 cm) 2100 cm2 (60 × 35 cm)

materiał pokrywy stal lakierowana stal lakierowana stal lakierowana

19



Seria Xpert
Nowa linia Xpert została zaprojektowana z zastosowaniem nowoczesnego i świeżego wzornictwa. Grille są dostępne w dwóch rozmiarach.  
Wszystkie zostały wyposażone w pokrywy, co pozwala przygotowywać potrawy w każdych warunkach atmosferycznych.

Dwa duże koła zapewniają mobilność  
na nierównych nawierzchniach.

Stalowy front wyposażony  
w półkę na przyprawy.

Wytrzymałe płaskie palniki gwarantują 
równomierną dystrybucję ciepła.

Boczne stoliki z haczykami 
na akcesoria.

Termometr wbudowany w pokrywę.

specyfikacja
200 LW

SERIA XPERT
200 L

SERIA XPERT
100 L

SERIA XPERT

nr katalogowy 3000004832 3000004829 3000004820

moc (kW) 7,1 7,1 7,1

zużycie gazu (g/h) 515 515 515

palniki podwójny palnik podwójny palnik podwójny palnik

ruszt ruszt z tłoczonej stali ruszt z tłoczonej stali chromowany ruszt ze stali

zapalarka piezo piezo piezo

kuchenka boczna nie nie nie

waga (kg) 22 kg 21 kg 21 kg

rozmiar po złożeniu 108 × 48 × 124 (cm) 108 × 48 × 124 (cm) 108 × 48 × 124 (cm)

powierzchnia rusztu 1880 cm2 (54,5 × 34,5 cm) 1880 cm2 (54,5 × 34,5 cm) 1535 cm2 (44,5 × 34,5 cm)

materiał pokrywy stal lakierowana stal lakierowana stal lakierowana

Składane 
półki boczne

10

Liczba osóbPłaskie palniki Zapalarka Piezo

200 LW
SERIA XPERT
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specyfikacja
200 LW

SERIA XPERT
200 L

SERIA XPERT
100 L

SERIA XPERT

nr katalogowy 3000004832 3000004829 3000004820

moc (kW) 7,1 7,1 7,1

zużycie gazu (g/h) 515 515 515

palniki podwójny palnik podwójny palnik podwójny palnik

ruszt ruszt z tłoczonej stali ruszt z tłoczonej stali chromowany ruszt ze stali

zapalarka piezo piezo piezo

kuchenka boczna nie nie nie

waga (kg) 22 kg 21 kg 21 kg

rozmiar po złożeniu 108 × 48 × 124 (cm) 108 × 48 × 124 (cm) 108 × 48 × 124 (cm)

powierzchnia rusztu 1880 cm2 (54,5 × 34,5 cm) 1880 cm2 (54,5 × 34,5 cm) 1535 cm2 (44,5 × 34,5 cm)

materiał pokrywy stal lakierowana stal lakierowana stal lakierowana

1. Przygotuj gremolatę. Obierz cytrynę i poma-
rańczę tak, aby ze skórki powstały długie i cienkie 
paski.

2. Dokładnie posiekaj pasek skórki pomarańczowej 
i cytrynowej. Pomieszaj z umytymi i osuszonymi 
listkami pietruszki, sproszkowanymi migdałami  
i zmielonym czosnkiem. Przypraw pieprzem cayen-
ne, solą i świeżo zmielonym pieprzem.

3. Natrzyj mięso oliwą z oliwek, posyp z każdej 
strony zgniecionymi ziarenkami zielonego pieprzu 
przyduszając mocno, aby się przykleiły.

4. Nagrzej grilla do wysokiej temperatury. Grilluj 
mięso z każdej strony przez 1 minutę i 30 sekund, 
później odstaw je na 5 minut. Pokrój w plasterki 
grubości 1-2 cm.

5. Przełóż plasterki mięsa do miski, przypraw gre-
molatą i podaj na stół.

Czas przygotowania: 20 minut 
Czas pieczenia: około 20 minut

 
Składniki:

GREMOLATA:

1 pęczek pietruszki
1 pomarańcza

1 cytryna
 1 łyżeczka sproszkowanych migdałów

1 ząbek czosnku
szczypta pieprzu cayenne

sól morska 
świeżo zmielony pieprz

MIĘSO:

2 x 300 g polędwicy wołowej
1 garstka ziarenek zielonego pieprzu

Steki w gremolacie   
z zielonym pieprzem
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Wysuwany
stolik boczny

(Compact LX, seria 2)

Grille przenośne
Czy możliwe jest grillowanie u znajomych, którzy nie mają grilla? Tak! Wystarczy zabrać ze sobą jeden z trzech modeli przenośnych grilli Campingaz®. 
Są na tyle uniwersalne i kompaktowe, że warto je mieć na wszystkich mniejszych i większych wyprawach. Niewątpliwie dodadzą im smaku!

specyfikacja
COMPACT EX CV

SERIA 1
COMPACT LX

SERIA 2
PARTY GRILL 200 PARTY GRILL 400

nr katalogowy 2000020469 2000015500 2000023716 2000023718

moc (kW) 2,5 5,85 2 2

zużycie gazu (g/h) 182 440 145 145

palniki palnik centralny podwójny palnik ze stali aluminiowanej okrągły palnik okrągły palnik

ruszt emaliowany ruszt żeliwny emaliowany ruszt żeliwny teflon teflon

zapalarka elektroniczna piezo piezo piezo

kuchenka boczna nie nie nie nie

waga (kg) 10 kg 24 kg 2,8 kg 4.92 kg

rozmiar po złożeniu 46 × 46 × 29 (cm) 114 × 58 × 96 (cm) 36 x 33 (cm) 32 x 33 (cm)

powierzchnia rusztu 1050 cm2 (33 × 32 cm) 2100 cm2 (66 × 32 cm) Ø 28 cm Ø 32 x 33 cm

materiał pokrywy stal emaliowana stal emaliowana - -

Centralny palnik 
równomiernie 
dystrybuuje ciepło.

Termometr wbudowany 
w pokrywę.

Rączka pokrywy jest jednocześnie 
wygodnym uchwytem  

do przenoszenia.

Elektroniczna zapalarka.

16

Liczba osób

Przenośna
Seria Compact

Zapalarka 
elektroniczna

COMPACT EX CV
SERIA 1
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specyfikacja
COMPACT EX CV

SERIA 1
COMPACT LX

SERIA 2
PARTY GRILL 200 PARTY GRILL 400

nr katalogowy 2000020469 2000015500 2000023716 2000023718

moc (kW) 2,5 5,85 2 2

zużycie gazu (g/h) 182 440 145 145

palniki palnik centralny podwójny palnik ze stali aluminiowanej okrągły palnik okrągły palnik

ruszt emaliowany ruszt żeliwny emaliowany ruszt żeliwny teflon teflon

zapalarka elektroniczna piezo piezo piezo

kuchenka boczna nie nie nie nie

waga (kg) 10 kg 24 kg 2,8 kg 4.92 kg

rozmiar po złożeniu 46 × 46 × 29 (cm) 114 × 58 × 96 (cm) 36 x 33 (cm) 32 x 33 (cm)

powierzchnia rusztu 1050 cm2 (33 × 32 cm) 2100 cm2 (66 × 32 cm) Ø 28 cm Ø 32 x 33 cm

materiał pokrywy stal emaliowana stal emaliowana - -
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Ciesz się niesamowitą wszechstronnością gotowania dzięki naszej eleganckiej i stylowej nowej linii Plancha od Campingaz®. Grille 
wyposażone są w opatentowane palniki Blue Flame, które zapewniają wyjątkową równomierną dystrybucję ciepła. Idealny dla
tworzenia różnych potraw. Linia Plancha jest idealna dla rodzin lub grup, które chcą cieszyć się jedzeniem na świeżym powietrzu.

12

2 stalowe palniki dla równomiernego 
rozprowadzania ciepła na całej powierzchni do 
gotowania

Bardzo duża powierzchnia do gotowania z 
dużym grillem plancha

Blue Flame Technology 

Zapalnik InstaStart®
(tylko Master)

Opatentowana 
technologia Blue 

Flame

Pokrywa ochronna
(tylko LX i EX)

Żeliwny ruszt 
(tylko LX i EX)

Zintegrowane 
uchwyty

Main features

Plancha

Ref:

Power (kW)
Gas consumption (g/h)
Burner 
Cooking grid 
Ignition
Weight (kg)
Dimensions folded (cm)
Cooking surface (cm2)
Cooking surface dimensions (cm)
Cooking height (cm)
Lid material

Plancha L

3000005442
 
8,2
546
aluminized steel
Plancha
piezo
17,5
76 × 50 × 28
2800 
66 × 42 
28

Plancha  
BF LX

3000005414
 
6
437
Blue Flame Technology 
Plancha
electronic
20,6
76 × 50 × 28
2400 
60 × 40 
28
stainless steel

Master  
Plancha LX

3000004806
 
6
437
Blue Flame Technology
Plancha
InstaStart®
20,6
76 × 50 × 28
2400 
60 × 40 
28
brushed stainless steel

Universal Plancha 
trolley

3000005559
 

suitable for all Plancha models

12
90 × 55 × 97

steel

NOWOŚĆ
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Attitude - MPP/HPP

Numer katalogowy

Moc (kW)

Palniki 
Ruszt 
Zapalarka
Waga (kg)
Kuchenka boczna (cm)
Powierzchnia (cm2)
Wymiar po złożeniu (cm)
Wysokość (cm)
Materiał pokrywy

Attitude 2100 LX

2000035660
 
5

aluminiowana stal

piezo

2100 
58 x 36

stal nierdzewna

Attitude 2100 EX

2000035661
 
5

aluminiowana stal

elektroniczna

2100 
58 x 36

stal nierdzewna

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Akcesoria grillowe
Akcesoria do grillowania Campingaz® pozwolą Ci cieszyć się grillowaniem na świeżym powietrzu, zamieniając Cię w prawdziwego mistrza rusztu! W ofercie 
znajdują się między innymi sztućce grillowe, elementy systemu Culinary Modular, a także pokrowce, które zadbają o czystość mebli oraz grilli przechowywanych 
poza budynkami.

Ruszt żeliwny
Culinary Modular
20000313
Ruszt żeliwny umożliwiający 
zamianę stalowego rusztu 
na ruszt Culinary Modular 
(tylko w modelach do tego 
przystosowanych).

Kamień do Pizzy
Culinary Modular  
2000014582
Kamień do pieczenia 
pizzy o średnicy 29 cm  
ze stalową płytą.

Wok
Culinary Modular
2000014584
Naczynie wykończone 
nieprzywierającą powłoką.

Ruszt do grillowania
35 x 25 cm
205689
Drewniana rękojeść
35 x 25 cm

Ruszt do grillowania
trzech ryb
205630
Drewniana rękojeść
miejsca na 3 ryby

Ruszt do grillowania
29 x 23 cm
205705
Drewniana rękojeść
29x23 cm

Rożno teleskopowe
2000025851
Rożen obrotowy, teleskopowy.

Stojak do pieczenia
Culinary Modular
2000014576
Stojak umożliwiający 
aromatyzowanie kurczaka np. 
piwem, winem, itp.

Widelec
Premium BBQ
2000014568
Najwyższej jakości widelec  
do grillowania. Wykonany ze  
stali nierdzewnej. Długość 45cm.

Łopatka  
Premium BBQ
2000014564
Najwyższej jakości łopatka do 
grillowania. Wykonana ze stali 
nierdzewnej. Długość 47cm.

Szczypce  
Premium BBQ
2000014567
Najwyższej jakości szczypce do 
grillowania. Wykonane ze stali 
nierdzewnej. Długość 47cm.

Szczotka do grilla 
3 w 1
205641
Uniwersalna szczotka  
do czyszczenia grilla.

Zestaw akcesoriów  
do grillowania
2000030869
Zestaw do grillowania:
łopatka, widelec, szczypce.

Rożno teleskopowe  
Premium BBQ
2000032368
Kompletny zestaw rożna 
zasilany z sieci 220-240V. 
Przeznaczony do grilli z linii 
Master i pozostałych z Serii 3  
i 4 oraz RBS seria 2.

BBQ Cleaner Spray
205643
Przyjazny środowisku, 
biodegradowalny, 
skuteczność czyszczenia, 
funkcjonalność i wygoda.

Zestaw grillowy
w pokrowcu
205829
Stalowy zestaw w tekstylnym 
pokrowcu:nóż, szczypce, łopatka,  
6 szpadek, widelec.

Zestaw grillowy  
w aluminiowym 
pudełku
205828
 Zestaw w eleganckim, 
aluminiowym pudełku: nóż, 
szczypce, łopatka, 6 szpadek, 
widelec.

Naczynie do Paelli
Culinary Modular  
2000015104
Naczynie wykończone 
nieprzywierającą powłoką.

Dwustronna  
płyta żeliwna
2000014577
Dwustronna płyta żeliwna (gładka 
i karbowana) do stosowania jako 
nakładka na ruszt.

Szczotka do grilla
2000032607
Uniwersalna szczotka  
do czyszczenia grilla.

NOWOŚĆ
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Akcesoria grillowe 
Akcesoria do grillowania Campingaz® pozwolą Ci cieszyć się grillowaniem na świeżym powietrzu, zamieniając Cię w prawdziwego mistrza rusztu! W ofercie 
znajdują się między innymi sztućce grillowe, elementy systemu Culinary Modular, a także pokrowce, które zadbają o czystość mebli oraz grilli przechowywanych 
poza budynkami.

Silniczek na baterie
2000016848
Silnik elektryczny do rożna 
zasilany dwoma bateriami R20

Pokrowiec na plancha
2000030866
Materiał: Poliester pokryty 
PU. 

Pokrowiec na grill
Classic Barbecue Cover L 
2000031416
Uniwersalny pokrowiec wykonany z 
poliestru pokrytego PU. Do grilli Xpert. 
Wymiary: 122x61x105cm.

Pokrowiec  
na krzesła ogrodowe 
2000032452
Pokrowiec wykonany z 
przeźroczystego PVC. Chroni przed 
słońcem, deszczem i brudem. 
Wymiary: 60x60x105cm

Pokrowiec  
na meble ogrodowe XL 
2000032450
Pokrowiec wykonany z 
przeźroczystego PVC. Chroni przed 
słońcem, deszczem i brudem. 
Wymiary: 280x170x90cm

Pokrowiec  
na meble ogrodowe L 
2000032449
Pokrowiec wykonany z 
przeźroczystego PVC. Chroni przed 
słońcem, deszczem i brudem. 
Wymiary: 240x165x90cm

Pokrowiec  
na meble ogrodowe M 
2000032448
Pokrowiec wykonany z 
przeźroczystego PVC. Chroni przed 
słońcem, deszczem i brudem. 
Wymiary: 170x150x90cm

Pokrowiec na grill
Classic Barbecue Cover XL
2000031417
Uniwersalny pokrowiec wykonany z 
poliestru pokrytego PU. Do grilli serii 2 
Wymiary: 136x62x105cm.

Pokrowiec na grill
Classic Barbecue Cover XXL
2000031421
Uniwersalny pokrowiec wykonany z  
poliestru pokrytego PU. Do grilli serii 3 i 4 
Wymiary: 153x63x102cm.

Pokrowiec na grill
Master Barbecue Cover 
XXXL
2000030864
Najwyższej jakości pokrowiec 
ochronny na grilla. Materiał: 
poliester PU „oddychający“. 
Regulowana wielkość. Do 
grilli RBS i Master, seria 3 i 4, 
Wymiary:171x62x116cm

Szczotka do grilla 
Triangle
2000032369
Szczotka do czyszczenia  
ze stali nierdzewnej.

Lawa wulkaniczna 3 kg
205637
Rozprowadza ciepło, 
pochłania nadmiar tłuszczu.

Zestaw 2 dyfuzorów 
ciepła
2000033875

Matowy ruszt żeliwny 
do Serii 3 + dyfuzor 
ciepła
2000033876

Pokrowiec na grilla
Attitude 2100
2000035417
Materiał: Poliester pokryty 
PU. 

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Żeliwny garnek 
Culinary Modular
2000035416

NOWOŚĆ
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Kuchenki i lampy gazowe 
Campingaz® jest prawdziwym pionierem w zakresie produkcji kuchenek i lamp gazowych. Od produktów z tej kategorii rozpoczęła się wielka historia tej firmy.

Camp’Bistro 2
2000030424
Moc: 2200 W
Czas pracy: 1 h 15 min z kartuszem 
CP250
Waga: 1,5 kg
Lekka jednopalnikowa kuchenka, idealna 
na piknik lub pobyt w domku na działce. 
Bezpieczny system mocowania kartusza  
oraz wbudowany zapalnik 
piezoelektryczny.  
W komplecie plastikowa walizka do 
transportu.

Lumogaz® Plus
204351
Moc: 10-80 W.
Waga: 280 g
Mała i lekka lampka, łatwa  
w transporcie i przechowywaniu. 
Regulowana moc świecenia i system 
Easy Clic Plus® dają dużą wygodę użycia.

Camping Kitchen
2000035521
Moc: 2 X 2 000 W
Wymiary po złożeniu 43x34x10 cm

Ambiance
205453
Czas działania: 33 godziny  
Waga: 250 g
Nastrojowa lampka dająca światło zbliżone 
do płomienia świecy. Zasilana nabojem  
CV 300 Plus.

Base Camp™
2000009597
Moc: 1 600 + 1 600 W
Czas Pracy: 1 l: 7 min 30 s
Waga: 1,4 kg
Praktyczna kuchenka dwupalnikowa  
o prostej i solidnej konstrukcji.

200S
3000004663
Moc: 2 100 +  2 100 W
Waga: 5,7 kg
Całkowicie nowa przenośna linia kuchenek 
2-palnikowych od Campingaz® łączy nowy 
wygląd i nową technologię poprawienia 
wydajności gotowania.

400S
2000016214
Moc: 2 200 + 2 200 W
Waga: 6 kg
Całkowicie nowa przenośna linia kuchenek 
2-palnikowych od Campingaz® łączy nowy 
wygląd i nową technologię poprawienia 
wydajności gotowania. Zapalnik 
piezoelektryczny. Dwa palniki Xcelerate.

Zestaw 
przyłączeniowy
2000031702
Zestaw przyłączeniowy do grilli, 
kuchenek i parasoli grzewczych. Składa 
się z reduktora na butlę 11kg, przewodu 
elastycznego i opasek zaciskowych

Bleuet® Micro plus 
204186
Moc: 1 300 W
Bardzo mała i lekka kuchenka  
ze składanymi ramionami; łatwa  
w przechowywaniu i transporcie. 

Bivouac
203044
Moc: 2600W
Nowatorska kuchenka zapewniająca
wysoką stabilność i wydajne gotowanie.
Cztery składane nóżki i pokrowiec ułatwiają
pakowanie. System Instastart™ gwarantuje
szybki i niezawodny zapłon. 

Twister® plus PZ 
204350
Moc: 2 900 W
Waga: 263 g
Kompaktowa kuchenka o dużej mocy. 
Łatwa w użyciu dzięki precyzyjnej 
regulacji płomienia. Trzy składane 
ramiona o konstrukcji chroniącej przed 
wiatrem. Szybki i łatwy montaż dzięki 
systemowi Easy Clic Plus®. Zapalnik 
piezoelektyczny.

Camping 206 S 
40470
Moc: 1 200 W
Waga: 263 g
Stabilna plastikowa podstawa 
z zabezpieczającą obudową 
na kartusze przebijane. Cztery 
mocne i stabilne ramiona o 
konstrukcji chroniącej przed 
wiatrem.

NOWOŚĆ
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Kartusze i butle gazowe 
Kartusze gazowe Campingaz® spełniają najbardziej wymagające normy i standardy, a dodatkowo są dostępne i wymieniane na całym świecie.

C206 GLS
3000002292
Kartusz przebijany, zawiera 
190g gazu propan-butan. 
Wyposażony w system GLS, 
zapobiegający wyciekowi gazu 
w momencie przypadkowego 
rozłączenia kartusza 
z urządzeniem.

CV300 plus
3000005760
Kartusz z zaworem - 
umożliwia wielokrotne 
łączenie i rozłączanie 
urządzeń. Zawiera 240g 
gazu propan-butan.

CV470 plus
3000005763
Kartusz z zaworem - 
umożliwia wielokrotne 
łączenie i rozłączanie 
urządzeń. Zawiera 450g 
gazu propan-butan.

CV360
3000003590
Do użycia z Spotflam 
i pozostałymi 
produktami z grupy 
Campingaz 360. 
Zawiera 52g gazu 
butan.

CP 250
2000033973
Kartusz z zaworem - umożliwia 
wielokrotne łączenie i rozłączanie 
urządzeń. Zawiera 250g gazu 
izobutan. Do produktów typu 
Bistro®.

Butle gazowe są projektowane, aby sprostać 
wymogom częstego użytkowania oraz długowiecz-
ności. Można je odłączać, nawet jeśli nie są  
puste. Tylko niebieskie butle gazowe Campingaz®  
są dostępne na całym świecie.

Kartusze z zaworami
Mogą zostać odłączone  
i podłączone do innego 
urządzenia w każdym 
momencie.

Butle gazowe Kartusze przebijane.
Ekonomiczne rozwiązanie. Jed-
nakże tych kartuszy nie można 
odłączać od urządzenia, zanim 
nie zostaną całkowicie zużyte.

C206

1

CV470+

3

R907

7
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Materace dmuchane 
Nasze materace są nie tylko lekkie i wytrzymałe, ale również dostępne w rozmiarach, które sprostają wszystkim wymaganiom. Wyposażone w system 
Airtight® zapobiegający uciekaniu powietrza, zapewnią komfortowy sen w każdych warunkach.

Quickbed™ Single
2000021958
Jednoosobowy materac od góry wykończony 
welurem. System Airtight® zapobiega 
schodzeniu powietrza. Dołączony zestaw 
naprawczy. 
Wymiary: 188 x 74 x 19 cm
Waga: 1,6 kg

Quickbed™ Double
2000021960
Dwuosobowy materac od góry wykończony 
welurem. System Airtight® zapobiega 
schodzeniu powietrza. Dołączony zestaw 
naprawczy. 
Wymiary: 188 x 137 x 19 cm
Waga: 2,9 kg

X‘tra Quickbed™ Double
2000021961
Wymiary: 198x137x19cm
(zwiększona długość)
Waga: 3,5 kg

X‘tra Quickbed™ Single
2000021959
Wymiary: 198x74x19cm
(zwiększona długość)
Waga: 1,8 kg

Kompresor akumulatorowy 
Quickpump Air Pump
204474
Wygodny kompresor zasilany wbudowanym 
akumulatorem. Napompuje a także opróżni 
materac lub ponton z powietrza. Wydajność: 
500L/min., Czas pracy po pełnym naładowaniu: 
30min. W komplecie pokrowiec.

Ręczna pompka 
Dual Action Hand Pump
204473
Ręczna pompa do napełniania materaców 
i pontonów oraz opróżniania z powietrza. 
Pracuje podczas ruchu do góry i w dół.  
Waga: 1,05 kg
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Torby chłodzące
Torby chłodzące to obowiązkowy element wyposażenia każdego domu, szczególnie gdy są w nim dzieci. Jak inaczej zabrać na spacer do parku czy  
na plażę, chłodne napoje oraz żywność, które pod wpływem ciepłego powietrza mogą się zepsuć lub stracić smak? Dzięki FreezPack® torby utrzymują 
niską temperaturę nawet do 17 godzin.

Entertainer Cooler 12
2000020149
Elegancka stylistyka i wygląd naturalnych 
tkanin. Pojemność 12L. Zdolność 
utrzymywania chłodu: 9 h* 

Convertible 
hot/coolbag 23L
2000020152
Możliwość utrzymywania chłodu i ciepła 
produktów oraz noszenia w pionie  
lub poziomie. Pojemność 23L.  
Zdolność utrzymywania chłodu: 12,5 h*

Mini Maxi 9 L
2000013684
Mała torba do codziennego użytku dla 
każdego. Wyposażona w pas do noszenia. 
Łatwa w czyszczeniu.  
Zdolność utrzymywania chłodu: 9 h*

Shopping Cooler 15 L
2000028605 (ethnic)
Nowoczesna stylistyka i wygoda dedykowana 
kobietom lubiącym spędzać czas poza domem. 
Zdolność utrzymywania chłodu: 10 h*

Tropic Shopping 
Coolbag 15L
2000032195
Praktyczna i funkcjonalna torba. 
Zdolność utrzymywania chłodu: 9h*

Dual compartment 
hot/cool bag 18L 
2000020151
Specjalna wyściółka odporna na niskie 
i wysokie temperatury (do 107ºC).  
Możliwość utrzymywania chłodu i ciepła 
produktów jednocześnie. Pojemność 18L. 
Zdolność utrzymywania chłodu: 11 h*

Wkłady chłodzące 
Niezbędne aby zapewnić chłód  
w chłodziarkach pasywnych, 
torbach i plecakach chłodzących. 
Wypełniony nietoksycznym płynem. 

Freez pack M5: 39460 / 15 x 8 x 2,5 cm / 200g
Freez pack M10: 9377 / 18 x 10 x 3 cm / 350g
Freez pack M20: 9378 / 20 x 17 x 3 cm /  800g
Freez pack M30: 21628 / 25,5 x 20 x 3 cm / 1200 g
 

Entertainer Cooler 16
2000020150
Pojemność 16L.  
Zdolność utrzymywania chłodu: 12 h*

Tropic Car Seat 
Coolbag 5L
2000032197
Funkcjonalna torba dedykowana do 
montażu na fotelu samochodowym. 
Zdolność utrzymywania chłodu: 5 h*

Basic Cooler 15 L Red
203160 (red)
Poręczna 15-litrowa torba chłodząca 
Waga : 364g

Shopping Cooler 15 L
2000013686 (pink daisy)
Nowoczesna stylistyka i wygoda 
dedykowana kobietom lubiącym spędzać 
czas poza domem. Zdolność utrzymywania 
chłodu: 10 h*

Beach Coolbag 
Lemon 15L
2000032209
Elegancka torba dla osób lubiących 
spędzać czas poza domem. 
Zewnętrzne poszycie z elementami 
neoprenowymi. Zdolność 
utrzymywania chłodu: 10 h*

Fold‘N Cool 20L
2000011724 
Pojemna torba, łatwa w użyciu i 
czyszczeniu. Wyposażona w pas do 
noszenia i przednią kieszeń. Zdolność 
utrzymywania chłodu: 12 h*

Tropic Trolley 
Coolbag 5L
2000032198
Model idealny do wózka dziecięcego. 
Zdolność utrzymywania chłodu: 5 h*

*Zdolność utrzymywania chłodu: z wkładami mrożącymi, kupowanymi oddzielnie.

MiniMaxi 19L
2000013689 (pink daisy)
2000032466 (ethnic) 
Pojemna torba, łatwa w użyciu i w czyszczeniu. 
Wyposażona w pas do noszenia. Zdolność 
utrzymywania chłodu: 12 h*

Akcesoria campingowe
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Powerbox® Plus 36L
2000024957
Objętość: 36l
Wymiary: 55 x 35 x 41 cm
Izolacja: 22°C poniżej temperatury otoczenia
Waga: 4,8 kg
Nowa ulepszona wersja sprawdzonej chłodziarki 
Powerbox. Największa elektryczna chłodziarka 
w ofercie. Zasilanie: 12V lub 230V przez adapter 
(kupowany oddzielnie).

Powerbox® Plus 36L 12/230 V
2000030254
Objętość: 36l
Wymiary: 55 x 35 x 41 cm
Izolacja: 16°C poniżej temperatury otoczenia
Waga: 5,2 kg
Nowa ulepszona wersja sprawdzonej chłodziarki 
Powerbox. Największa elektryczna chłodziarka w ofercie. 
Wykończenie antybakteryjne. 3 poziomy pracy (ECO, 
Night, Max) Zasilanie: 12V lub 230V.

Powerbox® Plus 28L
2000024956
Objętość: 28 l
Wymiary: 41 x 31 x 47 cm
Izolacja: 20°C poniżej temperatury otoczenia
Waga: 3,7 kg
Nowa ulepszona wersja sprawdzonej chłodziarki 
Powerbox. Zasilanie: 12V lub 230V przez adapter 
(kupowany oddzielnie).

Elektryczne lodówki przenośne 
W dalekiej podróży na pewno docenisz zalety posiadania przenośnej, elektrycznej lodówki. Dostosowana do pracy przy zasilaniu 12 V sprawdza się idealnie w czasie 
przemieszczania się samochodem. Po dotarciu do celu można ją podłączyć do standardowego gniazdka 230 V. Wszystkie lodówki zostały wykonane z poliuretanu 
wysokiej jakości o doskonałych parametrach izolacji cieplnej. Ich powłoki są chronione przed bakteriami. Najnowsze modele lodówek wyposażono w tryby pracy:  
NOCNY – charakteryzuje się niższą prędkością obrotową wentylatora, aby ograniczyć hałas i nie zakłócać odpoczynku; - ECO, który pozwala na zmniejszone zużycie 
energii; - MAX, czyli tryb najszybszego i najskuteczniejszego chłodzenia.

Powerbox® Plus 24L
2000024955
Objętość: 24 l
Wymiary: 41 x 31 x 44 cm
Izolacja: 20°C poniżej temperatury otoczenia
Waga: 3,6 kg
Nowa ulepszona wersja sprawdzonej chłodziarki 
Powerbox. Zasilanie: 12V lub 230V przez adapter 
(kupowany oddzielnie).

Adapter
203164
Adapter z prostownikiem 230V/12V 
Umożliwia zasilanie chłodziarek z sieci 
230V. do chłodziarek elektrycznych

Powerbox® Plus 24L 12/230V
2000030252
Objętość: 24 l
Wymiary: 41 x 31 x 43 cm
Izolacja: 20°C poniżej temperatury otoczenia
Waga: 3,6 kg
Nowa ulepszona wersja sprawdzonej chłodziarki 
Powerbox. Wykończenie antybakteryjne. 3 poziomy 
pracy (ECO, Night, Max)  Zasilanie: 12V lub 230V.
(kupowany oddzielnie).

Campingaz® 20L 
Portable Toilet 
Uniwersalne, sprawdzające się w czasie 
podróży, na kempingach, a także stosowane 
przez chorych przenośne toalety Campingaz. 
Najbardziej wrażliwe elementy toalety zostały 
wykonane z domieszką antybakteryjnej 
substancji, zabezpieczającej również przez 
powstawaniem nieprzyjemnego zapachu oraz 
pleśni. Podwyższone siedzisko znajdujące się 
na wysokości 41cm zapewnia dodatkowy 
komfort. Dla ułatwienia transportu toalety 
są wyposażone w zintegrowane uchwyty  
na bokach oraz tyle.

20L Portable Toilet
2000030582

Idealna na kemping, caravaning, 
łódkę i dla chorych osób. 

Pojemność zbiornika na czystą 
wodę: 15L; na odpady: 20L. 

Rozmiar: 42 x 38 x 44 cm
Waga: 4,4 kg 
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Icetime® 30L
2000024963
Objętość: 30 l
Wymiary zewnętrzne: 41 x 31 x 46 cm 
Zdolność utrzymywania chłodu: 27h  
(z wkładami mrożącymi Freez‘Pack® 

kupowanymi oddzielnie)
Waga: 2,6 kg

Icetime® 26L
2000024962
Objętość: 26 l
Wymiary zewnętrzne: 41 x 31 x 42 cm 
Zdolność utrzymywania chłodu: 24h  
(z wkładami mrożącymi Freez‘Pack® 

kupowanymi oddzielnie)
Waga: 2,4 kg

Lodówki pasywne
Pasywne chłodziarki sprawdzają się podczas krótszych wypraw, a także wypraw do miejsc, w których nie ma źródeł prądu. Utrzymują wewnętrzną 
temperaturę od 17 do 27 godzin w zależności od warunków oraz modelu. Aby utrzymać efekt chłodzenia, należy stosować odpowiednio wcześniej 
zamrożone wkłady FreezPack®. Zastosowany poliuretan, podobnie jak w lodówkach elektrycznych jest wyśmienitym izolatorem, dzięki któremu utrzymanie 
niskiej temperatury wewnątrz nie stanowi problemu.

Icetime® 13L
39401
Objętość: 12,5 l
Wymiary zewnętrzne: 30 x 38,5 x 20 cm 
Zdolność utrzymywania chłodu: 17h  
(z wkładami mrożącymi Freez‘Pack® 

kupowanymi oddzielnie)
Waga: 1,9 kg
Ergonomiczna rączka z blokadą otwarcia 
pokrywy. Zdolność utrzymywania chłodu: 17 
godzin (z wkładami mrożącymi, kupowanymi 
oddzielnie).

Icetime® Plus Extreme 25L
2000024964
Objętość: 25 l
Wymiary zewnętrzne: 45 x 30 x 37 cm 
Zdolność utrzymywania chłodu: 26h  
(z wkładami mrożącymi Freez‘Pack® 

kupowanymi oddzielnie)
Waga: 2,6 kg

Bezpiecznie zamknięte
Pokrywa lodówek precyzyjnie pasuje do jej 
całej obudowy, dzięki czemu nie następuje 
wymiana ciepła, a przechowywana żywność 
jest bezpieczna. Zamykając lodówkę upew-
nij się, że słyszalny będzie charakterystyczne 
kliknięcie.
 

Izolacja
Testy udowadniają, że 60% utraty ciepła następuje przez górę oraz spód lodówki. Naj-
nowsze modele mają zwiększoną warstwę izolatora w tych newralgicznych punktach, 
jednocześnie zmniejszoną na ściankach bocznych, dzięki czemu przy niezmienionej 
wydajności udało się zmniejszyć rozmiary zewnętrzne lodówek. Lodówki Campingaz 
wykonane są z poliuretanu, najskuteczniejszego izolatora dostępnego na rynku.

POWERBOX® PLUS ICETIME® PLUS EXTREME ICETIME® PLUS

Pokrywy w zawiasami
Aby jeszcze szczelniej zamykać pokrywy lodówek, 
wyposażono je w zawiasy. Góra lodówki otwiera 
się bardzo szeroko, ułatwiając załadunek oraz 
rozładunek. Oprócz tego nowe chłodziarki posia-
dają boczne uchwyty w obudowie, dzięki czemu 
pozostawiono ich kompaktowy rozmiar.

Instapink™  
1L
2000030583 / 2000031965
Środek czyszczący do użycia jako 
dodatek do wody używanej do 
spłukiwania oraz czyszczenia toalet.

Euro Soft  
(4 role)
2000030207
Specjalny papier do toalet 
chemicznych, łatwo ulega 
rozkładowi.

Instablue®  
Extra 1L
2000028000 / 2000031967
Koncentrat Instablue® niezbędny  
do każdej toalety. Umożliwia rozkład 
nieczystości, zapobiega powstawaniu 
gazów i nieprzyjemnego zapachu.

Instablue®  
Standard 2,5L
2000027998 / 2000031966
Płyn Instablue® niezbędny  
do każdej toalety. Umożliwia rozkład 
nieczystości, zapobiega powstawaniu 
gazów i nieprzyjemnego zapachu.
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