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Je skvělým řešením pro milovníky grilování  
a relaxování na čerstvém vzduchu. Minimalistický 
design tvoří čisté linie a kvalitní materiály odolné 
vůči nepřízni počasí. Centrem ohniště je nerezový 
hořák doplněný lávovými kameny a keramickými 
polínky, díky nimž oheň vypadá mimořádně 
autenticky. Fajnšmekři využijí litinovou pánev, na 
které dozlatova ugrilují oblíbené delikatesy. Výkon 
až 8,8 kW dokáže zahřát i ty největší zimomřivce, 
příjemně vyhřeje okolí a umožní tak prodloužit 
venkovní sezónu. Rozměrná horní deska velkoryse 
nahradí zahradní stůl na odkládání nápojů a jídla. 

Ohniště je centrem posezení s přáteli 
a rodinou na zahradě, terase 
či venkovním baru.

Jídelní plochu je možné vyrobit z odolného dřeva, 
nebo z cenově dostupnějšího lamina. Podstavec je 
vyrobený z lakovaného kovu v černém polomatu. 
Ve vnitřním prostoru podstavce se nachází PB láhev 
a bateriové zapalování. Ohniště je možné umístit 
do jakéhokoliv venkovního prostoru bez omezení. 
Bezpečnost provozu zvyšuje skleněná zábrana proti 
přímým plamenům a větru.

 Robustní podstavec  z lakovaného kovu

  Čtvercová horní deska ze dřeva nebo lamina 

 Extra silný čtvercový hořák

 Kovový kryt hořáku

  Realistické plameny

  Grilování na oboustranné litinové pánvi

  Skleněná zábrana proti větru

  Rychlá instalace

  Nenáročný a bezpečný provoz

 Snadno přenosné

  Hoření bez zápachu

 Přívětivé k životnímu prostředí

VENKOVNÍ OHNIŠTĚ RUBEN 



RUBEN GARDEN

RUBEN PARTY

Ohniště Ruben Garden obohatí svým 
designem a živými plameny terasy  
a zahrady.

Spojení zahradního stolu, ohřívače a grilu přináší 
využití tři v jednom. Díky své výšce lehce nahradí 
zahradní stůl a sladí se s běžným zahradním 
nábytkem. U prostorné jídelní desky se příjemně 
pobaví 4 a více osob.

Ohniště Ruben Party je navržené jako 
barový stůl s ohřívačem a grilem.

Je unikátním řešením pro společenské akce pod 
širým nebem. Výška ocelového podstavce umožňuje 
sezení na barových židličkách nebo zábavu ve stoje 
s oblíbeným nápojem. Rozměrná horní deska dodá 
dostatek prostoru pro 6 až 8 osob.
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Venkovní ohniště jsou dodávána v rozloženém stavu. Skladba interiérového vybavení hořáků: při použití polen jako první vrstvu použijte vždy 
násyp malých lávových kamenů, potom doplňte o keramická polena. 

Pouze pro venkovní použití.

Ohniště nejsou určeny pro provoz za deště. Nad hořákem nutnost volného prostoru min 150 cm.  

Součástí balení: hořák, hadice s regulátorem 30 mbar, lávové kameny v antracitové barvě, ovládací panel, víko hořáku
Volitelné doplňky: skleněná zábrana proti větru, litinový rošt s podstavcem, keramická polena, krycí plachta, krycí deska na skleněnou zábranu

Fotografie jsou ilustrační.

DOPLŇKY

SKLENĚNÁ ZÁBRANA PROTI VĚTRU GRILOVACÍ PÁNEV S PODSTAVCEM

KERAMICKÁ POLÍNKA

LÁVOVÉ KAMENY V CIHLOVÉ BARVĚ

Ruben

technické parametry Ruben Garden Ruben Party

rozměry š × h × v 100 x 100 x 70 cm 100 x 100 x 106 cm

váha 54,5 kg 66 kg

typ PB láhve 5 kg 5-10 kg

výkon 8,8 kW 8,8 kW

spotřeba 0,64 kg/hod 0,64 kg/hod

typ zapalování piezzoelektrické (1xAAA baterie) piezzoelektrické (1xAAA baterie)

materiál rám lakovaný kov lakovaný kov

materiál výplň kov kov

materiál krycí deska dřevo masiv, lamino dřevo masiv, lamino


