
SZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 

Gyártás helye FabroStone Kft 

 7030 Paks Kölesdi út 50 

Gyártás időpontja  lásd jobb felső sarokban  

A termék előállításánál felhasznált anyagok és szállításának jegyzőkönyvei társaságunknál archiválásra kerülnek, 

azok megfeleltek a vonatkozó szabályok követelményeinek.  

Ezen adatok alapján tanúsítjuk, hogy az általunk gyártott grill az EN 13198:2003 érvényes szabványban rögzített 

feltételeknek megfelel.  

Különleges használati utasítások A gyártó felé a reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és jelen 

nyilatkozat alapján érvényesíthető. 

A nyilatkozat érvényességi ideje A termék elvárt használati élettartalmáig  

A termék használata A kerti grillsütő házán a hő tágulás következtében esetlegesen kialakulhatnak 

hajszálrepedések, melyek nincsenek hatással a kerti grill működésére. A 

grillsütő használatához tűzrács és hamufogó tálca használata kötelező. Minden 

esetben lassan melegítsük fel a kerti grillt. Esős idő után mindenképpen 

érdemes elkerülni a hirtelen nagy láng kialakulását, mert ez könnyen végzetes 

repedésekhez, esetleges töréshez vezethet. A tüzet mindig hagyjuk magától 

elaludni soha sem szabad vízzel lelocsolni, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás 

ugyancsak törést idézhet elő. Téli időszakban, amikor nem használjuk, a 

kertgrillünket fóliával le kell takarni, hogy az esetleg belekerült víz a hideg 

hatására jéggé fagyva ne repessze szét. Ne engedjünk gyermekeket felügyelet 

nélkül a tűz közelébe. A sütéshez faszén használatát javasoljuk. Jól kiszáradt fát 

is lehet használni, de soha ne lépjük túl a 2 kg-ot meghaladó mennyiséget 

tűzrakásonként. Ne használjuk a kerti grillt falevelek és festékkel kezelt, vagy 

műanyag tárgyak/anyagok elégetéséhez. Használjon kesztyűt és tűzálló 

edényfogót a sütéshez. A méretek tájékoztató jellegűek, és változhatnak. A 

betonfelületeket javasolt impregnálószerrel lekezelni a könnyebb tiszthatóság 

és nagyobb időtállóság érdekében. Tisztításra általános konyhai 

tisztítószerekkel történhet. Grillekhez fejlesztett impregnáló és tisztítószert a 

FabroShopban találhat  

 

A grill felépítése előtt kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót. A grillsütőt legalább 6 m távolságban 

kell felállítani a környező fáktól, bokroktól, valamint építményektől. Készítsünk 15 cm vastag beton alapzatot 

(vagy más szilárd és időtálló alapot), majd vízmérték segítségével helyezzük el rajta a grill alapelemeit. Helyezzük 

az elemeket sorrendben egymásra és hőálló habarccsal rögzítsük az egyes darabokat egymáshoz. (40 % fagyálló 

cement, 40 % samott, és 20 % normál cement). Folyamatosan ellenőrizzük, hogy az alap és a soron következő 

elemek vízszintben legyenek. Ahol szükséges, habarccsal végezzünk kiegyenlítést. Ha a kertgrillünknek cserélhető 

égéslapja van, akkor azt habarcs nélkül egyszerűen csak helyezzük el, nem kell rögzíteni (igy cserélhető marad). Ha 

kertgrillünknek három elemből áll a tűztér-fala, akkor a pontos összeszerelés miatt először helyezzük el a falakat 

az alapon kötőanyag nélkül, majd próbáljuk bele a grillrácsot. Rendkívül fontos hogy a grillrács belepróbálásakor 

elegendő teret hagyjunk a fém tágulásának –a fém elemek lazán illeszkedjenek a falak közé! (A faszéntárolóra 

ugyanez vonatkozik!) Vegyük ki a grillrácsot és rögzítsük az elemeket hőálló habarccsal. 

 

Kovács Sándor 

tulajdonos 

 H 



 

Termék leírása 

 Megnevezés CORTONA/RUSTICA 

 Típus bográcsozó 

 Névleges méret magasság  118 cm 

  hosszúság  97 cm 

  szélesség  58 cm 

 Súly kb 500 kg 

 Szín sárgás-barnás 

 Használati kör adott minőségében kültéren sütésre és főzésre alkalmazható 

 

ÖSSZE SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

 

 

 

 

 



 

Termék leírása 

 Megnevezés KÖRBOGRÁCSOZÓ 

 Típus grill 

 Névleges méret magasság  75 cm 

  hosszúság  110 cm 

  szélesség  110 cm 

 Súly kb 500 kg 

 Szín savazott 

 Használati kör adott minőségében kültéren sütésre és főzésre alkalmazható 

 

ÖSSZE SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Termék leírása 

 Megnevezés MAKARSKA 

 Típus grill 

 Névleges méret magasság  166 cm 

  hosszúság  155 cm 

  szélesség  90 cm 

 Súly kb 1100 kg 

 Szín fehér / savazott / antik 

 Használati kör adott minőségében kültéren sütésre és főzésre alkalmazható 

 

ÖSSZE SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Termék leírása 

 Megnevezés MEDITERRÁN GRILL / RUSTICA GRILL 

 Típus grill 

 Névleges méret magasság  230 cm 

  hosszúság  130 cm 

  szélesség  78 cm 

 Súly kb 600 kg 

 Szín fehér / savazott / antik 

 Használati kör adott minőségében kültéren sütésre és főzésre alkalmazható 

 

ÖSSZE SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Termék leírása 

 Megnevezés NÁDIKA GRILL  

 Típus grill 

 Névleges méret magasság  110 cm 

  hosszúság  107 cm 

  szélesség  83 cm 

 Súly kb 400 kg 

 Szín fehér / savazott / antik 

 Használati kör adott minőségében kültéren sütésre és főzésre alkalmazható 

 

ÖSSZE SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Termék leírása 

 Megnevezés CORTONA GRILL  

 Típus grill 

 Névleges méret magasság  118 cm 

  hosszúság  97 cm 

  szélesség  58 cm 

 Súly kb 500 kg 

 Szín fehér / savazott / antik 

 Használati kör adott minőségében kültéren sütésre és főzésre alkalmazható 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Termék leírása 

 Megnevezés TOSCANA GRILL  

 Típus grill 

 Névleges méret magasság  225 cm 

  hosszúság  130 cm 

  szélesség  95 cm 

 Súly kb 1100 kg 

 Szín fehér / savazott / antik 

 Használati kör adott minőségében kültéren sütésre és főzésre alkalmazható 

 

 

 

 


