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Cas je
 za zar!
ˇ

ˇ

Izvleček iz Masportove 
aktualne ponudbe



pokrov z  
velikim oknom

visokosijajni premaz  
z elementi iz  

nerjavnega jekla

stranski gorilnik

žar rešetka in  
obojestranska  
žar plošča 

odstranljiva deska 
za rezanje

posoda iz nerjavnega 
jekla za sestavine ali 
odpadke

Visokokakovosten žar z velikim kontrolnim oknom
Žar se ponaša z elegantnim videzom, ki je kombinacija prašnega 
premaza iz črnega klavirskega laka in elementov iz nerjavnega jekla.

I   4 visokokakovostni plinski gorilniki iz nerjavnega jekla 304  
(vsak po 3,5 kW)

I   Dodatni stranski gorilnik (3,0 kW) za razširjene možnosti kuhanja

I   Zanesljiv, integriran sistem vžiga

I   Prikaz temperature za nadzor nad pečenjem

I   Dvostenski pokrov na tečajih z velikim kontrolnim oknom

I   Zaprto podnožje z dvojnimi vrati in dovolj velikim  prostorom za 
shranjevanje plinskih jeklenk do 5 kg

I   Integriran nosilec plinskih jeklenk in odpirač za steklenice

I   Vrtljiva kolesa z možnostjo blokade

I   Dodatna žar površina v kuhalni komori za ohranjanje toplote

I   Dimenzije: žar rešetka 325 x 450 mm, žar plošča 360 x 450 mm

I   2 leti garancije

I   Vključno s prekrivalom, odpornim na UV žarke

Št. izdelka 134 223 (črna) 
Št. izdelka 134 265 (rdeči)

Plinski zar MB4000ˇ
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Dodatki

osvetljeni gumbi  
za upravljanje

pokrov z  
velikim oknom

odstranljiva deska 
za rezanje

posoda iz nerjavnega 
jekla za sestavine ali 
odpadke

stranski gorilnik

Profesionalni žar z ohišjem iz nerjavnega jekla 
Idealna velikost za manjša in večja druženja ob žaru.  
Ta žar zagotavlja dolgoletno zanesljivo delovanje. 

I   4 visokokakovostni plinski gorilniki iz nerjavnega jekla 304  
(vsak po 3,5 kW)

I   Dodatni stranski gorilnik (3,0 kW) za razširjene možnosti kuhanja

I   Zanesljiv, integriran sistem vžiga

I   Prikaz temperature za nadzor nad pečenjem

I   Dvostenski pokrov na tečajih z velikim kontrolnim oknom

I   Ohišje iz nerjavnega jekla z osvetljenimi upravljalnimi elementi

I   Zaprto podnožje z dvojnimi vrati in dovolj velikim prostorom za 
shranjevanje plinskih jeklenk do 5 kg

I   Integriran nosilec plinskih jeklenk

I   Vrtljiva kolesa z možnostjo blokade

I   Dodatna žar površina v kuhalni komori za ohranjanje toplote

I   Dimenzije: žar rešetka 325 x 450 mm, žar plošča 360 x 450 mm

I   2 leti garancije

I   Vključno s prekrivalom, odpornim na UV žarke

Št. izdelka 134 222

žar rešetka in  
obojestranska  
žar plošča 

Plinski zar S/S4ˇ

Kuhalni sistem z zamenljivimi vstavki
I   Komplet vključuje kamen za pico, vstavka za žar  

in kuhalno ploščo, držalo za zamenljiv vstavek za 
namestitev na ohišje žara

I   Ustreza izbranim žarom
Št. izdelka 134 202 
(za MB4000, S/S4 in Maestro))

Komplet vrtljivega nabodala
I   Vrtljivo nabodalo na baterijski pogon za brezžično peko na žaru

I   Večdelna os za univerzalno uporabo

I   Dve objemki za idealen položaj na žaru

I   V kompletu z vsem priborom za namestitev
Št. izdelka 134 203 (za MB4000 in S/S4)

Deluxe pribor za žar
I   18-delna garnitura pribora za žar iz nerjavnega jekla, 

ki jo sestavljajo: 1x klešče za žar, 1x vilice za žar,  
1x obračalnik, 1x nož, 8x držalo za koruzne  
storže, 4x nabodalo, 1x čopič,  
1x krtača za čiščenje

I   Elegantna škatla s sprijemalnimi  
trakovi in gumijastimi zankami 
za natančno pritrditev

Št. izdelka134 218

Pregrinjalo
Št. izdelka 134 207 (za Maestro)

Rešetka za žar Maestro
Št. izdelka 113 835 (za Maestro)
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AL-KO Gardentech in Masport: idealna kombinacija 

Na nebu sije sonce, v zraku je nebeški vonj, vsepovsod je čutiti veselje – ampak od kod ti čudoviti
občutki? Preprosto, čas je žar. Toda za popolno specialiteto potrebujete visokokakovosten žar.
Strokovnjaki priporočajo, da izberete vrhunske izdelke – ne bo vam žal!
 
Izključno pri AL-KO Gardentech lahko dobite vrhunske žare Masport. Ampak kaj ima specialist za
pametno nego vrtov skupnega z žari znamke Masport? Odgovor je na dlani: AL-KO Gardentech je
prevzel novozelandsko podjetje Masport.
Kot nalašč za ljubitelje vrtov in peke na žaru.
Vse, kar potrebujete, je zdaj na voljo pri AL-KO! Na enem mestu boste našli odlično opremo tako
za urejanje vrta kot tudi za nepozabna druženja ob žaru.

Kdo je Masport?
I   Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1910 v Aucklandu na Novi Zelandiji.

I   Visokokakovostne plinske žare proizvajajo že več kot 35 let.

I   Vodilno podjetje na trgu za proizvodnjo vrtnega orodja in opreme za preživljanje časa na prostem. 
Številka 1 na Novi Zelandiji in številka 2 v Avstraliji.

I   Izvažajo v več kot 45 držav po vsem svetu.

Katere so značilnosti plinskih žarov Masport?
I   Užitek pri peki na žaru v pristnem avstralskem slogu.

I   Idealna porazdelitev toplote z zaprtim ali odprtim pokrovom.

I   Vgrajen merilnik temperature.

I   Kontrolno okno.

I   Sodobno ohišje žara, izdelano iz visokokakovostne zlitine iz nerjavnega jekla 304.

 
Smo odgovorili na vsa vaša vprašanja? Potem ne odlašajte in spoznajte nove dimenzije peke z žarom Masport.

PMC = priporočena maloprodajna cena, vklj. z DDV 
Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. 
Odgovornost za zmote in tiskarske napake je izključena. 01.2023 

AL-KO Gardentech d.o.o.  
Obrtnička 3    
10000 Zagreb
Hrvaška

prodaja@al-ko.com 
www.alko-garden.si
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