
G21 Oklahoma BBQ
6390310

G21 California BBQ 
6390305

G21 Argentina BBQ 
6390360

G21 Mexico BBQ 
6390306

G21 Costarica BBQ 
6390370

G21 Florida BBQ 
6390350

G21 Arizona BBQ 
6390330

G21 Nevada BBQ 
6390340

Rozměry (š*v*h) 128*110*57 cm 134*116*50 cm 134*116*50 cm 165*115*55 cm 153*119*62 cm 159*121*62 cm 252*120*62 cm 302*121*62 cm

Počet hořáků 
(hl.+b.+z.)

3+0+0 3+1+0 4+1+0 6+1+0 3+1+1 5+1+1 (Infra Red) 4+1+1 (Infra Red) 6+1+1 (Infra Red)

Výkon hl. hořáku 3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW 4 kW 4 kW 4 kW

Výkon boč. hořáku x 3,15 kW 3,15 kW 3,15 kW 3,15 kW 4 kW 4 kW 4 kW

Výkon zad. hořáku x x x x x x 4 kW 4 kW

Grilovací plocha 2640 cm2 2816 cm2 2816 cm2 4158 cm2 3268 cm2 4050 cm2 3225 cm2 4850 cm2

Dvouvrstvé víko ano ano ano ano ano ano ano ano

Boční stolky ano ano ano ano ano ano ano ano

Úložný prostor v b. 
stolku

ne ano ne ano ne ne ne ne

Gril. Jehla v balení ne ne ne ano ne ano ano ano

Materiál roštu litina litina litina litina litina nerez litina litina

Materiál plátu litina litina litina litina litina x litina litina

Materiál grilu
nerez + práškovaná 

ocel
nerez + práškovaná 

ocel
nerez + práškovaná 

ocel
nerez + práškovaná 

ocel
nerez + práškovaná 

ocel
nerez nerez nerez

Navíc sklápěcí boční stolky

sklápěcí boční stolek, 
závěsné háčky na 

obou stranách grilu, 
nerezové kryty hořáků, 

závěsná polička

nerezové kryty hořáků

dřez s přívodem pro 
vodu ze zahradní hadice 
+ nerezová kohoutková 

baterie, dřevěné prkénko, 
úložné prostory

dřez s přívodem pro 
vodu ze zahradní hadice 
+ nerezová kohoutková 

baterie, dřevěné prkénko, 
úložné prostory

Hmotnost 37 kg 41 kg 48 kg 60 kg 63 kg 74 kg 114 kg 125 kg

Dok. Příslušenství ke 
grilu

obal, litinový plát, litinový rošt, grilovací jehla

Dok. Příslušenství ke 
grilování

čistící set, grilovací nářadí, zástěra, grilovací rukavice, LED lampička, alobal na grilování

Srovnání grilů G21
Plynové grily

(š - šířka, v - výška, h - hloubka, hl. - hlavní hořák, b. - boční hořák, z. - zadní hořák)

ZÁRUKA

ROKY

Na plynové grily

https://www.penta.cz/grilovaci-naradi_c56263.html
https://www.penta.cz/g21-california-bbq_d119584.html
https://www.penta.cz/g21-argentina-bbq-premium-line-_d196321.html
https://www.penta.cz/g21-mexico-bbq_d142052.html
https://www.penta.cz/g21-costarica-bbq-premium-line-_d196322.html
https://www.penta.cz/g21-florida-bbq_d179849.html
https://www.penta.cz/g21-arizona-bbq-kuchyne_d163710.html
https://www.penta.cz/g21-nevada-bbq-kuchyne_d179848.html
https://www.g21-warranty.com/registration
https://www.penta.cz/g21-oklahoma-bbq_d153054.html
https://www.penta.cz/prislusenstvi-ke-grilu_c56258.html


Srovnání grilů G21
Uhelné grily

(š - šířka, v - výška, h - hloubka)

G21 BBQ big 639302 G21 Panama BBQ 6390295 G21 Kansas BBQ 6390294 G21 Colorado BBQ 6390293 G21 Kentucky BBQ 6390292

Rozměry (š*v*h) 126*138*72 cm 151*131*68 cm 98*142*65 cm 155*132*78 cm 202*181*78 cm

Grilovací plocha 2360 cm2 3024 cm2 1677 cm2 4 856 cm2 5 989 cm2

Hlavní grilovací plocha 59*40 cm 72*42 cm 43*39 cm 89*39 cm 98*44 cm

Vedlejší grilovací plocha 35*31 cm x x 38,5*36 cm 43*39 cm

Udírna ano x ano ano ano

Počet plat v udírně 2 x 5 1 4

Rozměr plat v udírně 59*40 cm + 59*20 cm x Ø 42,5 cm 89*39  cm Ø 42,5 cm

Regulace vzduchu ano ano ano ano ano

Materiál roštu smalt smalt smalt litina smalt

Integrovaný teploměr ano ano ano ano ano, 2x

Odkapávací miska ne ne ano ne ano

Odkládací plocha ano ano ne ano ano

Komín ano ano ano ano ano

Pojízdná kolečka ano ano ano ano ano

Výškově nastavitelné 
topeniště

ne ano ne ne ne

Navíc
dřevěné rukojeti, nerezový 
odkládací rošt nad hlavním 

topeništěm

sklápěcí boční stolky, 8 háčků, 
nerezový odkládací rošt nad 

hlavním topeništěm, otvírák na pivo

malá zadní dvířka pro doplnění vody v 
misce na vodu, miska na vodu - vhodná 

pro aromatizaci surovin v udírně

sklápěcí přední odkládací plocha, 
4 háčky, otvírák na pivo

sklápěcí přední odkládací plocha, držák s 
miskou na vodu - vhodná pro aromatizaci 

surovin v udírně, 9 háčků v udírně

Hmotnost 32 kg 35,5 kg 60 kg 58 kg 117,4 kg

Dok. Příslušenství ke grilu obal

Dok. Příslušenství ke 
grilování

čistící set, grilovací nářadí, grilovaci kamen, zástěra, grilovací rukavice, LED lampička, dřevěné uhlí, alobal na grilování

ZÁRUKA

ROKY

Na uhelné grily

https://www.penta.cz/g21-bbq_d106784.html
https://www.penta.cz/g21-panama_d196312.html
https://www.penta.cz/g21-kansas_d187942.html
https://www.penta.cz/g21-colorado_d187946.html
https://www.penta.cz/g21-kentucky_d187910.html
https://www.penta.cz/prislusenstvi-ke-grilu_c56258.html
https://www.penta.cz/grilovaci-naradi_c56263.html
https://www.g21-warranty.com/registration


Srovnání grilů G21
Elektrické grily

(š - šířka, v - výška, h - hloubka)

G21 Hawaii 6390296

Rozměry (š*v*h) 90*43*95 cm

Grilovací plocha 44*33 cm

Materiál roštu hliník s nepřilnavou vrstvou

Rozvržení roštu vroubkovaný i hladký povrch

Teplotní rozmezí 100-220 °C

Výkon 2,4 kW

Odkapávací miska ano

Stupeň ochrany IPX4

Doba nahřátí po zapnutí cca 3 minuty

Odkládací plocha ano

Kolečka ano

Integrovaný teploměr ano

Navíc
skládací podstavec s odkládací plochou, možnost umístění 

grilu na podstavec či samostatně na stůl, vysoké víko, 
bezpečnostní klips na víko, háček

Hmotnost 10 kg

Dok. Příslušenství ke grilu obal

Dok. Příslušenství ke 
grilování

čistící set, grilovací nářadí, zástěra, grilovací rukavice, 
LED lampička, alobal na grilování

BBQ
MASTER

Příslušenství G21 ke grilu

Příslušenství G21 ke grilování

Obal

Pánev

Zástěra

Grilovací jehla

Sady nářadí

Lis na hamburger

Rukavice

Litinový plát

Kámen

Box na uzení

Čisticí setLED lampička

Litinový rošt

Set na špízy

Rošt na 3 ryby

Háčky

https://www.penta.cz/g21-hawaii-_d196317.html
https://www.penta.cz/prislusenstvi-ke-grilu_c56258.html
https://www.penta.cz/grilovaci-naradi_c56263.html
https://www.penta.cz/prislusenstvi-ke-grilu_c56258.html
https://www.penta.cz/grilovaci-naradi_c56263.html

