
MODULARNA LETNA 
KUHINJA ZA ŽAR

LETNA KUHINJA ZA UPORABO NA PROSTEM 

MODULARNI SISTEM DODATKOV



MODULARNI SISTEM DODATKOV -
MOŽNOST INDIVIDUALNE NAMESTITVE

Modularni sistem dodatkov BBQ Kitchen omogoča individualno names-

titev posameznih modulov letne kuhinje glede na vaše želje in možnosti. 

Svoj plinski žar lahko sedaj nadgradite s popolnoma premišljeno letno kuh-

injo. Odslej boste lahko vse svoje kuharske pripomočke shranili kar na svoji 

terasi in se povsem prepustili uživanju v brezskrbnem spomladanskem in 

poletnem vzdušju ob druženju z družino in prijatelji. 

Posamezne elemente BBQ Kitchen lahko z uporabo različnih razširitvenih 

modulov kombinirate s številnimi priljubljenimi plinskimi modeli vodilnega 

svetovnega proizvajalca Weber.

NOVA
PRODUKTNA INOVACIJA
NA TRŽIŠČU 
ZUNANJE  
OPREME



ZNAČILNOSTI IZDELKA 
Osnovna konstrukcija I pocinkana barvna pločevina + prašno lakiranje

Delovne površine, ročaji in korito I brušeno nerjaveče jeklo

Po višini nastavljive noge I brezstopenjska nastavljivost

Okovje Blum I mehanizem z mehkim zapiranjem Soft-Close

Razširitveni modul za elemente BBQ Kitchen je trenutno na voljo za nas-

lednje plinske žare Weber:

* Spirit E 315 / E 325S / EP 335 / EPX 325S / EPX 335

* Genesis E 335 / EX 335 / EPX 335

* Genesis E 435 / EPX 435 / SX 435

* Summit S 660 itd..

V elemente je možno popolnoma integrirati tudi pametne digitalne pri-

pomočke za peko Weber, kot sta npr. Connect ali iGrill.



6 RAZLIČNIH MODULOV

STANDARD REGAL Z VRATI

Standardni regal z vrati ponuja številne možnosti uporabe. V njem je  dovolj 

prostora za shranjevanje plinskih jeklenk, večjih pripomočkov za žar ali opre-

me za teraso. 

Višina delovne površine: 920 do 950 mm -  individualna nastavitev.

Dimenzije: 640 (Š) x 611 (G) mm

REGAL Z DVEMA PREDALNIKOMA 

Posamezni predalnik ima največjo dovoljeno nosilnost 65 kg, zato je  primeren 

za hrambo težkih litoželeznih posod za peko in ostalih  pripomočkov, ki 

 morajo biti zmeraj na dosegu roke. 

Višina delovne površine: 920 do 950 mm - individualna nastavitev.

Dimenzije: 640 (Š) x 611 (G) mm



REGAL ZA STRANSKI KUHALNIK 

Regal za stranski kuhalnik omogoča popolno integracijo stranskega kuhal-

nika, ki je sicer montiran v polico plinskega žara, v elemente letne kuhinje 

BBQ Kitchen. Spodnji del je primeren za hrambo plinskih jeklenk in večjih 

pripomočkov za peko. Na voljo je več različic, zato je izbira odvisna od 

modela žara, ki bo vgrajen v razširitveni modul.

Višina delovne površine: 920 do 950 mm - individualna nastavitev.

Dimenzije: 640 (Š) x 611 (G) mm

REGAL S POMIVALNIM KORITOM IN PIPO

Čistoča in higiena sta pri pripravi hrane zelo pomembni, zato je vgradnja 

pomivalnega korita v letno kuhinjo zelo koristna. Pozor: za uspešno na-

mestitev je v bližini potreben vodovodni priključek! Regal s pomivalnim 

koritom je opremljen tudi z vrtljivo pipo. 

Višina delovne površine: 920 do 950 mm - individualna nastavitev.

Dimenzije: 640 (Š) x 611 (G) mm

REGAL ZA HLADILNIK     

V postavitev lahko namestite tudi hladilnik za zunanjo uporabo, s čimer 

še povečate uporabnost svoje letne kuhinje BBQ Kitchen. Priporočamo 

hladilnik BBQ Cooler, ki je plod našega lastnega razvoja. 

Višina delovne površine: 920 do 950 mm - individualna nastavitev.

Dimenzije: 640 (Š) x 642 (G) mm

KOTNI REGAL 

Za optimalen izkoristek prostora na svoji terasi je po potrebi na voljo tudi 

kotni regal.

Višina delovne površine: 920 do 950 mm - individualna nastavitev.

Dimenzije: 640 (Š) x 642 (G) mm

Površine modulov se lahko med seboj rahlo optično razlikujejo

primer

primer



2-delni komplet vključno z razširitvenim 
modulom za žar in stranskimi ploščami

4-delni komplet vključno z razširitvenim 
modulom za žar in stranskimi ploščami

BBQ KITCHEN - 
KOMBINACIJA MODULOV, PRIREJENA VAŠIM POTREBAM 
Posamezne module lahko med seboj poljubno kombinirate. 

Število kombinacij je praktično neskončno - odvisno vaših od želja.



TREND

OUTDOOR
LIVING

3-delni komplet vključno z razširitvenim 

modulom za žar in stranskimi ploščami

7-delni komplet vključno z razširitvenim 
modulom za žar, stranskimi ploščami in 

dodatki za postavitev ob steni

3-delni komplet vključno s stranskimi ploščami



BBQ KITCHEN DELOVNE POVRŠINE (PULTI) 

Različne površine in materiali vam nudijo številne dodatne oblikovalske možnosti in tako še povečajo kakovost oz. 

vrednost vaše letne kuhinje!

HPL PLOŠČE 

Laminati Fundermax, visokotlačni laminati iz duromerja, so izredno odporni proti obrabi, udarcem, praskam in vročini. 

Plošče HPL se na posamezne elemente BBQ Kitchen pritrdijo s kompenzacijskim obročem. 

Za 6 mm HPL plošče so na voljo naslednji dekorji: 

DELOVNE POVRŠINE DEKTRON

Tehnični kamen Dektron je idealna izbira za kuhinjske delovne plošče: je izjemno odporen na madeže, praske 

in vročino ter je na voljo v številnih različnih barvah. Sestavljen je iz steklenih, porcelanskih in kremenovih delcev, 

 absolutno trdoto in odpornost materiala pa je mogoče doseči z dodatnim obdelovalnim procesom, imenovanim 

sintranje. Ploščo Dektron na posamezne elemente BBQ Kitchen pritrdimo s pomočjo nosilca glavne plošče. 

Za vašo letno kuhinjo so na voljo naslednje 20 mm plošče Dektron:

METROPOLIS 

0804

SKYLINE   

0472

COSMOPOLIS    

0805

FIR PLATINUM  

0801

AURA  

Skupina III

BROMO  

Skupina I

LAURENT   

Skupina III

ENTZO

Skupina III

KIRA  

Skupina II

TRILIUM  

Skupina II

VERA  

Skupina II

FOSSIL

Skupina I

KHALO

Skupina IV

SOKE  

Skupina II

KELYA

Skupina II

SIRIUS

Skupina I



OTOK - OTOČNA POSTAVITEV BBQ KITCHEN 

BBQ Kitchen otok je absolutni vrhunec vsake terase. Regali Standard, regali z dvema predalnikoma in odprti elementi s 

poličkami ponujajo ogromno prostora za shranjevanje, barska polica in hladilnik pa bosta seveda v središču sleherne BBQ 

zabave. Visoko-kakovostna delovna plošča Dektron zaokroži kuhinjski otok v popolno celoto.

NOVOvklj. delovna 
površina 
Dektron



BBQ KITCHEN DODATNA OPREMA

DODATNA POLICA     

Dodatno polico lahko namestite v standardni regal z vrati in tako poskrbite za dodatne uporabne in 

odlagalne površine. 

PREDNJI PANEL CONNECT

V osrednjem delu panela Connect se nahaja ustrezna vdolbina, ki omogoča vgradnjo vašega 

digitalnega pomočnika za peko neposredno v elemente BBQ Kitchen. Na podoben način lahko 

z uporabo posebne rozete vgradite tudi izdelke iGrill ali vtičnico Evoline Backflip. Za namestitev 

naprave Connect je potreben tudi nosilec za elektronske komponente.

ZGORNJI + STRANSKI STENSKI PRIKLJUČEK 

Z namestitvijo stenskih priključkov lahko elemente letne kuhinje popolnoma integrirate ob vašo hišo 

oz. teraso. Stranski stenski priključek z zidom optično poveže zunanje elemente, zgornji stenski prikl-

juček pa delovne površine. 

STRANSKI PANEL ČRNE BARVE     

Namestitev stranskih panelov optično izboljša otočne postavitve elementov.

OBEŠALNIK ZA PRIBOR ZA MODELE GENESIS    

Svojo priljubljeno prijemalko boste tako zmeraj imeli na dosegu roke. Obešalnik lahko pritrdite na 

levo ali na desno stran razširitvenega modula za žare Genesis. 

VLOŽEK ZA PRIBOR 

Priročen vložek za pribor se prilega predalnikom. Manjši pripomočki za peko 

in pribor bodo tako zmeraj urejeno spravljeni. 

524 x 280 mm

ZADNJI PANEL S ŠOBAMI ZA PREZRAČEVANJE IN Z/BREZ ODPRTINE ZA KABEL

Pri instalaciji električnih naprav, kot npr. hladilnik, je priporočljiva namestitev zadnjega panela s šoba-

mi za prezračevanje. Element je na voljo tudi z odprtino za dovod kablov.

SPODNJI PANEL Z IZREZOM  

Električno in vodno napeljavo lahko priključite tudi iz spodnje strani. Panel ni 

primeren za regal za hladilnik.



HLADILNIK ZA ZUNANJO UPORABO BBQ COOLER   

Hladilnik je popolnoma kompatibilen z regalom za hladilnik BBQ Kitchen. Na voljo v črni barvi z 

ročajem iz nerjavečega jekla. Pri naročilu lahko specificirate odpiranje vrat v levo ali desno stran.

Dimenzije (z ročajem): 430x690x540 mm, teža: 31,4 kg

VISOKA VRATA Z MEHANIZMOM ZA ZAPIRANJE. 

Višja vrata namestite, kadar želite v notranjost regalov namestiti večjo opre-

mo za žar ali teraso; odpirajo namreč celoten prostor pod delovno površino 

elementa. Primerna tudi za hladilnike z večjo višino. 

ZAŠČITNA POKRIVALA

Elemente letne kuhinje BBQ Kitchen lahko varno zaščitite pred vetrom ali dežjem. Posamezna pokri-

vala lahko združujete s pomočjo velcro trakov. 

• BBQ Kitchen zaščitno pokrivalo G3 (Spirit 300 + Genesis 300)

• BBQ Kitchen zaščitno pokrivalo G4 (Genesis 400)

• BBQ Kitchen zaščitno pokrivalo S6 (Summit 600)

• BBQ Kitchen zaščitno pokrivalo za levi element

• BBQ Kitchen zaščitno pokrivalo za desni element

• BBQ Kitchen zaščitno pokrivalo (podaljšek)

• BBQ Kitchen zaščitno pokrivalo (končn



MODULARNA LETNA KUHINJA

POPOLN DODATEK ZA VSAKO TERASO

OBLIKOVANO V AVSTRIJI - IZDELANO V NEMČIJI

NOVOST: BBQ KITCHEN
MODULARNE 

LETNE KUHINJE

BBQ KITCHEN GMBH

MERKURSTRASSE 11

4614 MARCHTRENK | AUSTRIA

WWW.BBQ-KITCHEN.COM

UVOZNIK ZA SLOVENIJIO
RÖSLER D.O.O.

RAJŠPOVA ULICA 22
2250 PTUJ

WWW.ROSLER.SI
02/749-38-60

* po predhodnem dogovoru možen tudi ogled  

posameznih elementov in svetovanje pri projektiranju

CERTIFICIRANO PRODAJNO MESTO
KRALJ ŽARA 

LITOSTROJSKA ULICA 40
1000 LJUBLJANA

WWW.KRALJZARA.SI
041/368-247


