
 

 

 

 

  

 

Skládací grilovací polohovací rošt 
 

 

 

Základní a bezpečnostní informace: 

• Grilovací rošt se skládá ze 2 částí. Z výsuvné nosné tyče a vlastního grilovacího roštu. 

• Grilovací rošt je určený pro běžné rodinné grilování, pro zatížení max. 3 kg. 

• Grilovací rošt nechte před prvním použitím cca 30 min. nahřát a opálit bez potravin. 

• Nezapomínejte, že rošt je při grilování rozpálený na vysokou teplotu. Používejte grilovací náčiní, 

vhodné jsou i ochranné rukavice. 

• Děti mějte při grilování pod dozorem! Pozor dávejte také na domácí mazlíčky! 

• Igelitové obaly a fólie po rozbalení zlikvidujte. Nenechávejte je dětem na hraní. 

 

 

Montáž: 

• Montáž výsuvné, nosné tyče provedete zatlučením slabší části do země. Nezatloukejte úplně. Tyč 

nechte nad terénem min. 15 cm. 

• Nosnou tyč osazujte přesně do svislice, doporučujeme použít vodováhu. Pokud nosnou tyč osadíte 

nakřivo, bude se rošt samovolně otáčet. 

• Na zatlučenou slabší tyč navlékněte druhou část s křídlovou maticí. Křídlová matice směrem k zemi. 

Po navlečení matici utáhněte rukou. 

• Rozložte grilovací rošt volným překlopením madla do vodorovné polohy. Není potřeba žádné 

zajištění či rektifikace. 

• Samotný grilovací rošt volně nasaďte na nosnou tyč a můžete začít ☺ 

 

 

Náš TIP:  

• Zbytky potravin z posledního grilování odstraníte nejlépe před začátkem dalšího opékání. Rošt 

nechte na ohni lehce rozpálit a ocelovým kartáčem očistěte zuhelnatělé zbytky. 

• Vhodné je použití grilovacích misek, které jsou běžně k dostání. Nerezové, smaltované, jednorázové. 
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Povrchová úprava vašeho grilovacího roštu: 

• Surový grilovací rošt není opatřen barvou ani jinou povrchovou úpravou. Koroze některých částí, 

která se časem objeví, není na závadu. 

 

• Nerezový grilovací rošt je trvanlivý, nekorodující. Na čištění používejte nerezový nebo mosazný 

drátěný kartáč. Použitím ocelového kartáče se na roštu časem objeví mírná koroze. 

 

Údržba přepravního vaku (pokud je součástí):  

Textilní materiál čistěte buď nasucho jemným kartáčkem, nebo lehce navlhčeným hadříkem. Matriál nechte 

volně vyschnout při pokojové teplotě. Nesušte nad otevřeným ohněm. Neprat, nebělit, nesušit v bubnové 

sušičce, nežehlit, chemicky nečistit. 

Materiál vaku: KORTEXIN 600D/600D/PVC s HF úpravou. Gramáž 439 g/m2. 

 

 

Grilovací rošt je chráněný Užitným vzorem č. 36277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy Zámečnictví Pluhař s.r.o. 
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