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SÜTÉSRE KÉSZÍTVE



Varázsolja el vendégeit egy nagyszerű grill vacsorával!

A PAKOLE Smart Grill segítségével most Ön
lehet a grillezés nagymestere, ráadásul
sütögetés közben semmilyen erőfeszítést
nem kell tennie az ínycsiklandó ételért!
Termékünk a kerámialap és az infra fűtés
különleges kombinációjával egyenletes
melegedést tesz lehetővé, melynek során

a kerámia lap teljes egésze egyszerre
melegszik fel. Az osztott felületnek és a
magas választható sütési hőmérsékletnek
köszönhetően, egy időben több
alapanyagot is süthet rajta, melyek
rendkívül gyorsan elkészülnek.

Felejtse el a sütögetéssel járó gondokat!



A gyártóról

A PAKOLE cégcsoport több mint 25 
éve meghatározó szereplője az euró-
pai ipari fűtéstechnikai piacnak. Ter-
mékeinket Európa szerte a minőség 
szinonimájaként említik. Saját gyár-
tású termékeinket Európa és Ázsia 18 
országába exportáljuk. Három külföl-
di és két hazai leányvállalatunk segít-
ségével biztosítjuk ügyfeleink színvo-
nalas kiszolgálását.

Innováció

Innovatív megoldásaink és kuta-
tó-fejlesztő tevékenységünk révén 
szeretnénk már ma felelni a holnap 
kihívásaira. Sokéves szervizelési és 
telepítési területen szerzett tapaszta-
latunkat kiaknázva a legújabb tech-
nológiákkal ellátott saját fejlesztésű 
és gyártású termékeket kínáljuk part-
nereink számára. A 90-es évek ele-
jén cégünk Európában az elsők közt 
kezdte meg aláfúvatásos rendszerű
sötétsugárzó berendezések gyártá-
sát. Mára számos termékkategóri-
ában több száz modellt készítünk. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a folyama-
tos gyártástechnológiai és termék 

innovációra, új termékeink bevezeté-
sét minden esetben hosszas kísérle-
ti kutatások és alapos minőségügyi 
tesztek előzik meg, garantálva ezáltal 
a hosszan tartó, kiváló működést.
Így jött létre a PAKOLE Smart Grill ter-
mékünk is, mely a grillsütők sorában 
olyan innovatív megoldást hoz a grill 
ételek kedvelői körében, mely ké-
nyelmével és eleganciájával könnyen 
elvarázsolja és gyors sikerélményhez 
juttatja felhasználóját. Intelligens 
megoldásaival akár főzési tudás nél-
kül is kiváló ételeket készíthet vele.

Minőség és szakértelem

Készülékeink tervezésénél és gyártá-
sánál a legfontosabb szempont szá-
munkra, hogy termékeink hosszútá-
von, megbízhatóan és teljes körűen 
tudják kielégíteni ügyfeleink igénye-
it. Cégünk egyaránt szigorú követel-
ményeket állít beszállítóival és saját 
gyártásával szemben, kiváló alap-
anyagok használata és több pontos 
ellenőrző folyamat szavatolja a
végtermékek magas minőségét.
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Méretek [mm]
Készülék 605x670x195

Sütési felület 2db 270x430

Súly [kg] 28kg

Teljesítmény [kWh] 8,4

Anyag
Készülék Rozsdamentes acél

Sütési felület Öntöttvas

Hőfokok [°C] 60-300

Több étel egyszerre Grill és rostlap

Önálló vezérlés Igen

Vezérlés típusa Inteligens, automatikus vezérlés

Érintőképernyő Tablet  vagy okostelefon

Alaptulajdonságok

probán-bután
gáz

Automatikus hőfok 
szabályozás

Gyors 
felmelegedés

2 féle sütési
felület



Legyen tél, vagy nyár a PAKOLE Smart Grill 
mindig hű társa lesz az ételek 
elkészítésében!

Önnek nincs más dolga, csak ráten-
ni és levenni róla az ételt. Minden 
mást elvégezhet akár okostelefon-
járól, vagy tabletjéről is. 

A PAKOLE Smart Grill az infra fű-
tésnek köszönhetően mindössze 8 
perc alatt felmelegszik, a beállított 
hőfokot pedig automatikusan sza-
bályozza és hozzáilleszti a válasz-
tott hústípushoz.

Kerámialapos 
infra égőfelület

Önálló billenőkapcsolók

Fűszertartó

Grill-és rostlap funkció

Felmelegedési idő Max.10 perc

Ki-Be kapcsolás Önálló billenőkapcsoló

Felhasználási terület Kert/kültér

Hőfokszabályzás Igen

Hőleadó típusa Kerámialapos égőfelület hőleadás 
Infra fűtés



10+ 1 funkció
A beépített 10+1 funkcióval Ön-
nek csak annyi a teendője, hogy 
élvezze asztaltársaságát és a Smart 
Grillel készített sültek ínycsiklandó 
zamatát. Okostelefonjával akár egy 
finom bor társaságában, partne-

re mellett üldögélve irányíthatja a 
ki- és bekapcsolást és ellenőrizheti 
a felfűtési hőmérsékletet. Sőt! Az 
applikáción keresztül azt is figyel-
heti, hogy a grillsütőbe helyezett 
étel milyen állapotban van.

Alkotás közben gondoltunk az Ön ízlésére is!

Miközben rögzítettünk az app-
likációban néhány Automatikus 
sütési programot, rájöttünk, hogy 
a csúcstechnológiának nem kell 
elrontania a már bejáratott folya-
matokat. Így, ha van bevált recept-
je, az Önálló sütési programmal 
rögzítheti azt az applikációban. 
Ennek segítségével biztos lehet 
benne, hogy nem kell lemondani a 

már megszokott ízekről, mert a sü-
téshez a grill készülék az Ön tudá-
sát alkalmazza majd. A legjobb az 
benne, hogy akár le is heveredhe-
tünk a nyugágyba, mert amint kész 
a sütés, vizuálisan vagy hangjel-
zéssel úgyis figyelmeztet a Smart 
Grill, sőt még SMS-t is küldeni fog, 
így minimálisra csökken a túlsütés 
vagy odaégetés kockázata.

Okostelefonról vagy 
tabletről vezérelhető

Öntöttvas sütőfelület

Külön szabályozható 
infra égőfelületek

Rozsdamentes acél 
alkatrészek



Maghőmérséklet 
érzékelő

Súly 
automatika

Időzített ki- és 
bekapcsolás

Receptkönyv 
alkalmazás

Funkciók

Időzített ki- és bekapcsolás (App)

Automatikus felfűtés jelzés (App)

Súlyérzékelés

Felületenként 2 db maghőmérő

Automatikus sütési programok (App)

Receptkönyv (App)

Önálló programok felvitele (App)

Kész állapot jelzés hanggal és applikációban

Forró felület kijelzés

Sütés, főzés, párolás grillezés (edénytípus függő)

Emlékeztetők, után égetés és bekapcsolva felejtés riasztás 



A grillezés és a kerti sütögetés évről évre egy-
re népszerűbb a családok körében. Nem csoda, 
hogy ezzel párhuzamosan a grillsütés techno-
lógiája is kimagasló fejlődésnek indult. Cégünk 
nagy hangsúlyt fektet a folyamatos gyártástech-
nológiai és termék innovációra, igyekszik lépést 
tartani a legújabb trendekkel. Az új termékek 
bevezetését mindig hosszas kísérleti kutatások 
és alapos minőségügyi tesztek előzik meg, ezzel 

garantálva új termékeink hosszan tartó, kiváló 
működését. Ennek köszönhetően hoztuk létre a 
PAKOLE Smart Grill termékünket, mely a grillsü-
tők sorában olyan innovatív megoldást hoz a 
kerti sütögetések kedvelői körében. Kényelmé-
vel és eleganciájával egy szempillantás alatt el-
varázsolja felhasználóját, intelligens megoldása-
ival pedig grillezési tapasztalatok nélkül is kiváló 
ételeket készíthet vele. 

Tegye próbára Ön is ajánlott ételeinkkel és lássa meg 
benne a csodát!



Rablóhús
A rablóhús különösen nagy nép-
szerűségnek örvend, hiszen egy-
szerre sül meg benne a hús és a 
zöldség. Könnyedén elkészíthető 
és rendkívül esztétikusan tálalható. 
Mellé különösebben köretre sincs 
szükség, de ha mégis igénylik, egy 
kis salátával feldobható.

Hozzávalók 4 főre:

• 80 dkg csirkemellfilé
• 20 dkg füstölt szalonna
• só
• frissen őrölt bors
• 1 teáskanál kakukkfű
• 2-3 evőkanál olívaolaj 
   vagy szőlőmagolaj
• 2-3 evőkanál mustár
• zöldpaprika
• vöröshagyma vagy lila hagyma

Elkészítés:

Vágja kockákra a húst és a szalon-
nát, majd forgassa bele a fűszerek-
be, mustárba és olajba. Éjszakára 
tegye a hűtőbe, hadd pácolódjon.

Másnap vágja kockákra a zöldpap-
rikát és a hagymát is, majd tűzze 
bambuszpálcákra váltakozva. Le-
gyen a sorrend a következő: hús, 
szalonna, paprika, hagyma és így 
tovább, amíg el nem fogy az alap-
anyag. A nyársakra kolbászkarika, 
grillsajt és egyéb zöldségfélék is 
kerülhetnek. E receptnél kivált-
képp érvényes a mondás, misze-
rint ahány ház, annyi szokás: nincs 
szükség egyetlen recepthez való 
ragaszkodásra sem. Annyifélekép-
pen variálható, ahányszor csak 
elkészíti. Sosem okoz majd csaló-
dást!

A kész nyársakat helyezze a grillrá-
csra és időnként forgatva süsse ki.



PAKOLE Trade Kft. 
mail@pakole.hu
+36 (22) 316 484
www.pakole.hu


