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Weber — це найбільший у світі виробник грилів і синонім найвищої якості, з
найширшим асортиментом товарів і послуг. Засновники світової культури
барбекю, який дає унікальну емоцію для вас і ваших близьких через кращий
рівень зручності і інновацій на ринку. Це американська компанія, світовий лідер з
виробництва вугільних, газових та електричних грилів. Історія торговельної
марки WEBER бере свій початок у 1952 році. Саме цього року була винайдена
альтернатива відкритим мангалам і створено гриль з кришкою.

СВІТ WEBER

Наше покликання — ідеальне барбекю, та понад 60 років унікального досвіду і
знань. З Weber ви зосередитесь на головному, на приготуванні ваших страв та
отриманні максимального досвіду барбекю.

Чому Weber?
Weber — це не тільки про історію та бренд, це про турботу до користувача, через
найвищу якість матеріалів та надзвичайну зручність користування грилем. З
Weber ви зосередитесь на головному, на приготуванні ваших страв та отриманні
максимального досвіду барбекю.



ГАЗОВІ ГРИЛІ



*Нові моделі замінять поточні Spirit Original та Spirit Premium, виробництво яких припиняється. 
 Огляд лінійки Spirit

E‐215 E‐225 E‐315 E‐325

E‐325s EP‐335 EPX-325SSP-335



Новий преміальний чорний колір корпусу
Вишукана оновлена металева ручка та пальники
2 хромованих гачків для інструментів в новому розташуванні
Бокові столики з нержавіючої сталі без пластикових вставок
Решітка з системою GBS виготовлена з емальованого чавуну
Пластини Flavorizer з нержавіючої сталі
Електронна система запалювання
Сталева шафа з пофарбованими сталевими дверима
Основна площа приготування - 52 x 44 см
Зона нагріву решітки - 52 x 12 см

Spirit E‐215

NEW
SPIRIT SERIES

Арт.: 46112275

Двоконфорковий газовий гриль Spirit E-215, був створений для
розміщення в невеликих приміщеннях, ідеально підходить для
внутрішнього дворика або балкона.



Новий преміальний чорний колір корпусу
Вишукана оновлена металева ручка та пальники
2 хромованих гачків для інструментів в новому розташуванні
Бокові столики з нержавіючої сталі без пластикових вставок
Додатковий боковий пальник потужністю 3,5 кВт
Решітка з системою GBS виготовлена з емальованого чавуну
Пластини Flavorizer з нержавіючої сталі
Електронна система запалювання
Сталева шафа з пофарбованими сталевими дверима
Основна площа приготування - 52 x 44 см
Зона нагріву решітки - 52 x 12 см

Spirit E‐225

NEW
SPIRIT SERIES

Арт.: 46312275

Двоконфорковий газовий гриль Spirit E-225, був створений для
розміщення в невеликих приміщеннях, ідеально підходить для
внутрішнього дворика або балкона.



Новий преміальний чорний колір корпусу
Вишукана оновлена металева ручка та пальники
2 хромованих гачків для інструментів в новому розташуванні
Бокові столики з нержавіючої сталі без пластикових вставок
Решітка з системою GBS виготовлена з емальованого чавуну
Пластини Flavorizer з нержавіючої сталі
Електронна система запалювання
Сталева шафа з пофарбованими сталевими дверима
Основна площа приготування - 60 x 44 см
Зона нагріву решітки - 60 x 12 см

Spirit E‐315

NEW
SPIRIT SERIES

Арт.: 46512275

Трьох конфорковий газовий гриль Spirit E-315 має зручні
тумбочки для розміщення підносів, спецій та продуктів. Повісьте
лопатку і щипці на гачки для інструментів так, щоб усе необхідне
було у вас під рукою.



Новий преміальний чорний колір корпусу
Вишукана оновлена металева ручка та пальники
2 хромованих гачків для інструментів в новому розташуванні
Бокові столики з нержавіючої сталі без пластикових вставок
Додатковий боковий пальник потужністю 3,5 кВт
Решітка з системою GBS виготовлена з емальованого чавуну
Пластини Flavorizer з нержавіючої сталі
Електронна система запалювання
Сталева шафа з пофарбованими сталевими дверима
Основна площа приготування - 60 x 44 см
Зона нагріву решітки - 60 x 12 см

Spirit E‐325

NEW
SPIRIT SERIES

Арт.: 46712275

Трьох конфорковий газовий гриль Spirit E-325 має зручні
тумбочки для розміщення підносів, спецій та продуктів. Повісьте
лопатку і щипці на гачки для інструментів так, щоб усе необхідне
було у вас під рукою.



Новий преміальний чорний колір корпусу
Вишукана оновлена металева ручка та пальники
2 хромованих гачків для інструментів в новому розташуванні
Додатковий пальник Sear Station потужністю 2,2 кВт
Бокові столики з нержавіючої сталі без пластикових вставок
Решітка з системою GBS виготовлена з емальованого чавуну
Пластини Flavorizer з нержавіючої сталі
Електронна система запалювання
Сталева шафа з пофарбованими сталевими дверима
Основна площа приготування - 60 x 44 см
Зона нагріву решітки - 60 x 12 см

Spirit E‐325s

NEW
SPIRIT SERIES

Арт.: 46912275

Трьох конфорковий газовий гриль Spirit E-325s має зручні
тумбочки для розміщення підносів, спецій та продуктів.
Повісьте лопатку і щипці на гачки для інструментів так, щоб усе
необхідне було у вас під рукою.



Spirit EP‐335

Новий преміальний чорний колір корпусу
Вишукана оновлена металева ручка та пальники
2 хромованих гачків для інструментів в новому розташуванні
Додатковий пальник Sear Station потужністю 2,2 кВт
Додатковий боковий пальник потужністю 3,5 кВт
Бокові столики з нержавіючої сталі без пластикових вставок
Решітка з системою GBS виготовлена з емальованого чавуну
Пластини Flavorizer з нержавіючої сталі
Електронна система запалювання
Сталева шафа з пофарбованими сталевими дверима
Основна площа приготування - 60 x 44 см
Зона нагріву решітки - 60 x 12 см
Комплектується GBS-решіткою замість «класичної»

Цей гриль із трьома конфорками є ідеальним вибором для будь-
якої родини. Оснащений системою GS4, решітками для
приготування їжі GBS, бічним пальником та зоною Sear Station, цей
гриль робить барбекю веселим та зручним протягом усього року.

NEW
SPIRIT SERIES

Арт.: 46812275



Spirit SP‐335

Кришка з нержавіючої сталі 
Вишукана оновлена металева ручка та пальники
2 хромованих гачків для інструментів в новому розташуванні
Додатковий пальник Sear Station потужністю 2,2 кВт
Додатковий боковий пальник потужністю 3,5 кВт
Бокові столики з нержавіючої сталі без пластикових вставок
Решітка з системою GBS виготовлена з нержавіючої сталі
Пластини Flavorizer з нержавіючої сталі
Електронна система запалювання
Сталева шафа з пофарбованими сталевими дверима
Основна площа приготування - 60 x 44 см
Зона нагріву решітки - 60 x 12 см
Комплектується GBS-решіткою разом із «класичною»
решіткою

Цей гриль із трьома конфорками є ідеальним вибором для будь-
якої родини. Оснащений системою GS4, решітками для
приготування їжі GBS, бічним пальником та зоною Sear Station, цей
гриль робить барбекю веселим та зручним протягом усього року.

NEW
SPIRIT SERIES

Арт.: 46802375



20%
Володарів газових грилів назвали
ідеальним грилем такий, який «відповідає
останнім технологічним досягненням».

*Угода між власниками газових грилів:  
Технологічність буде відігравати найбільшу роль у гриллінгу наступні 5 років.

Згідно досліджень, серед власників газових грилів та тих, хто готовий або
планує заплатити 600 $ США за гриль, технологічність гриля може

потенційно завоювати споживачів, оскільки цей фактор найсильніше
впливає на вибір (після ціни та кількості пальників).

Технологічність є одним із головних факторів при виборі газового гриля



Spirit EPX-325S Genesis II EX-315 Genesis II EX-335

Технологія є великим і зростаючим уподобанням функцій газових грилів. Вибрані
моделі Spirit & Genesis II EX оснащені вбудованим Weber Connect, щоб принести
розумне смаження гриля на задній двір та зробити гриль ще простішим, ніж будь-
коли раніше.
Кожен гриль поставляється з Weber Connect, інтегрованим у приставний столик.
Моделі Genesis II включають освітлення для приголомшливого нічного смаження.
Всі моделі Genesis II оснащені гладким чорно-срібним дизайном.

1-цифровий термометр і таймер попереднього
нагрівання
Включений 1- внутрішній зонд
Включений 1- зовнішній зонд, попередньо встановлений
2-вхідні температури та таймери
Візуальні та звукові сповіщення для покрокового грилінгу
Індикатори підключення (BT та Wi-Fi)
6D-елементні батареї та додатковий вхід живлення 5 В
micro USB

Технологія Weber Smart Grilling, вбудована в гриль:

НОВІ МОДЕЛІ SPIRIT & GENESIS II 

З ІНТЕГРОВАНИМ WEBER CONNECT



Таймер попереднього нагріву
1 термо-щуп для м’яса у комплекті
1 датчик температури грилю
2 роз’єми для щупів
Візуальна та аудіо сигналізації для поетапного приготування
Індикатори зв’язку (BT & Wi‐Fi)
6D‐Cell елементи живлення та 5V micro-USB зарядний
пристрій (опціонально)

Цей розширений інтерфейс дозволяє споживачам
взаємодіяти з Weber Connect, як на своєму телефоні, так і
безпосередньо на грилі.

ЩО ТАКЕ WEBER
CONNECT?

Технологічність є одним із найвпливовіших
факторів при виборі газового гриля. Обрані моделі

Spirit комплектуються інтегрованою системою
Weber Connect, за допомогою якої  приготування

улюблених страв стає «розумним».

Слоти для щупів 
Щуп1

температура/таймер
Щуп2 

температура/таймер

Вибір
(Гриль/Щуп1/Щуп2)

Скасування
попередження

Прийняти

+/‐
контроль

температури

Розряджена 
батарея

Закінчується
паливоЗв’язок

Температура
гриля



ЩО ТАКЕ WEBER
CONNECT?

Зручність завжди під рукою

Ідеальні страви кожного разу

Точне та надійне цифрове зчитування
температури

Менше безладу, більше місця на столі

Повідомлення «перевертайте м’ясо» та «час подавати страву»
Вибір «ступінів прожарки» стейка та отримання попереджень
Зворотний відлік часу та розрахунковий час приготування страви
Покрокова допомога на всіх етапах приготування

Weber Connect – це поетапний асистент гриля, який надсилає
сповіщення безпосередньо на ваш смартфон про все: від зворотного
відліку часу до того, коли настав час перевернути м’ясо та подати його до
столу. Потрібно лише переглянути свій телефон, щоб зрозуміти, що все в
порядку та йде за планом. 



Приготування страв у важких режимах - решітки GBS з
емальованого чавуну “Sear Zone” з алмазною сіткою

Пластини Flavorizer Bars з нержавіючої сталі

Вбудований Weber Connect - термометр для гриля з
покроковою допомогою на грилі

Бічні столики з нержавіючої сталі

Металеві ручки управління та полірована металева ручка

Зона високих температур - Sear Zone

Новий преміальний чорний колір корпусу, заглушки, рама та
закриті дверцята шафи

4 поворотні ролики

Spirit EPX - має емальвану - чавунну решітку GBS.
“S” в EPX-325S означає “Sear”, також існують моделі Spirit E-325, які є
варіаціями E-315, з бічним пальником.

Spirit EPX-325S | особливості



Spirit EPX-325S

Новий преміальний чорний колір корпусу
Вишукана оновлена металева ручка та пальники
2 хромованих гачків для інструментів в новому розташуванні
Додатковий пальник Sear Zone потужністю 2,2 кВт
Бокові столики з нержавіючої сталі без пластикових вставок
Решітка з системою GBS виготовлена з емальованого чавуну
Пластини Flavorizer з нержавіючої сталі
Електронна система запалювання
Основна площа приготування - 60 x 44 см
Зона нагріву решітки - 60 x 12 см
Інтегрована фірмова система розумного приготування
Weber Connect

Розумний гриль Spirit EPX-325S - краще рішення для безлічі завдань.
Чи готуєте ви вечерю на грилі, розважаючи дітей, або просто
відволікаючись на розмову, вам ніколи не доведеться турбуватися про
те, що відбувається на грилі. Будьте впевнені, що завдяки
інтегрованій технології інтелектуального гриля, вашій родині будуть
подавати кращу їжу, яку вони коли-небудь їли.

NEW
SPIRIT SERIES

Арт.: 46713575



Вбудований Weber Connect - термометр для гриля з покроковою
допомогою на грилі
Новий гриль Weber Grill ‘n Go Light - датчик руху вмикається, коли кришку
піднімають і вимикається після закриття, щоб заощадити час автономної
роботи.

Зона високих температур - Sear Zone

Універсальний бічний пальник

Електронне запалювання

Основні регулятори управління з підсвічуванням

Новий преміальний чорний колір корпусу, заглушки, рама та
закриті дверцята шафи

Приготування страв у важких режимах - решітки GBS з емальованого чавуну
“Sear Zone” з алмазною сіткою

EX-335 (показано нижче) має всі функції EX-315 з додаванням
бічного пальника та зони Sear. EX-335 також постачається з
решіткою замість звичайної вставки GBS.

Огляд моделей Genesis II EX

Пластини Flavorizer Bars з нержавіючої сталі



Genesis II EX-315

Сталевий чорний преміальний корпус
Ручки управління з підсвічуванням
Світлодіодна ручка
Решітка з системою GBS виготовлена з емальованого чавуну
Пластини Flavorizer з нержавіючої сталі
Електронна система запалювання
Сталева шафа з пофарбованими сталевими дверима
Основна площа приготування - 3 309 см²
Площа стійки для нагрівання - 1 006 см²
Інтегрована фірмова система розумного приготування
Weber Connect

Випийте і розслабтеся, знаючи, що ви підключені до свого Genesis, де
б ви не знаходилися. Чи готуєте ви гарніри на кухні, дивіться гру або
проводите час з сім'єю, ви можете переглядати всі, що може
запропонувати ваш розумний гриль - наприклад, час приготування,
найбільш точну температуру їжі і гриля. Готуйте на грилі 5-зірковий
стейк і чудові страви для друзів і сім'ї кожен раз.

NEW
GENESIS SERIES

Арт.: 61015775



Genesis II EX-335

Сталевий чорний преміальний корпус
Ручки управління з підсвічуванням
Світлодіодна ручка
Додатковий пальник Sear Station потужністю 2,2 кВт
Додатковий боковий пальник потужністю 3,5 кВт
Решітка з системою GBS виготовлена з емальованого чавуну
Пластини Flavorizer з нержавіючої сталі
Електронна система запалювання
Сталева шафа з пофарбованими сталевими дверима
Основна площа приготування - 3 309 см²
Площа стійки для нагрівання - 1 006 см²
Інтегрована фірмова система розумного приготування
Weber Connect

Випийте і розслабтеся, знаючи, що ви підключені до свого Genesis, де
б ви не знаходилися. Чи готуєте ви гарніри на кухні, дивіться гру або
проводите час з сім'єю, ви можете переглядати всі, що може
запропонувати ваш розумний гриль - наприклад, час приготування,
найбільш точну температуру їжі і гриля. Готуйте на грилі 5-зірковий
стейк і чудові страви для друзів і сім'ї кожен раз.

NEW
GENESIS SERIES

Арт.: 61016775



ПОРТАТИВНІ
ГАЗОВІ ГРИЛІ



НОВЕ ПОКОЛІННЯ
ПОРТАТИВНИХ ГРИЛІВ

Представляємо нове покоління
портативних грилів - виділяйтесь

серед інших!

Чудова продуктивність:
1 ‐ Швидко розігрівається
2 ‐ Кращий розподіл тепла у своєму класі

Компактність: розмір дозволяє
використовувати де завгодно

Найбільша площа приготування:
2064,51см2

Великий діапазон температур: 
готуй більше улюблених страв

Тривалий час приготування:
маленька витрата газу

Легка вага:
легкість у використанні

Мінімальні розміри:
Чудово підходить для зберігання



Портативний гриль
WEBER TRAVELER

Компактно складывается и занимает минимум места, легко помещается
в багажник автомобиля.
Большая зона приготовления, чтобы все блюда были готовы к подаче
одновременно.
Низкий расход газа благодаря особой конструкции.
Диапазон температур, от низких до высоких, позволяет готовить на
гриле все что угодно, от блинчиков до стейков.
Гриль удобно перевозить и брать с собой куда угодно.
Гриль оснащен тележкой, чтобы быстро и легко приступать к
приготовлению на удобной высоте.

Weber Traveler создан для тех, кто хочет наслаждаться блюдами барбекю не
только дома. Любите автопутешествия, пикники и отдых в кемпингах? Тогда
обратите внимание на серию Weber Traveler: эти прочные и компактные грили
идеальны для поездок, их удобно устанавливать и хранить: куда бы вы ни
отправились, вкус блюд будет таким же превосходным, как если бы вы
готовили у себя во дворе.

NEW

Арт.: 9010075



Майстерно розроблений гриль має велику зону приготування їжі,
що дозволяє приготувати безліч страв для сім'ї та друзів 
Вдосконалена система подачі палива забезпечує тривалий час
приготування страв
Нова конструкція кришки дозволяє ефективно використовувати
гриль на природі: гриль без проблем поміщається в автомобілі та
зручно транспортується
Зручна у використанні єдина ручка управління пальником
дозволяє регулювати температуру для ідеального приготування
будь-яких страв: від простих хот-догів до соковитих стейків
Гриль, який дуже просто трансформується у візок, і завдяки
надійним колесам переміщується у будь-яких умовах

Універсальний портативний газовий гриль
із повністю складаною конструкцією



Складана ручка. Слугує різним цілям, оскільки її можна 
використовувати для: 1) переміщення гриля, 2) наступити на
неї, щоб підняти решітку та підготувати її до налаштування
(зобр. 4), 3) підтримує вагу візка при піднятті 4) може
використовуватися для підняття візка з землі на іншу площину
(наприклад, всередині багажника автомобіля) 

Характеристики

Ручка кришки

1

Відпустіть важіль - це дозволить опустити візок; цей важіль є
подвійним, що означає, що для зачеплення потрібно два рухи

2

3

Боковий стабілізатор4

Стильні позашляхові колеса з прогумованим зовнішнім
колесом для більш м’якого транспортування гриля5

Нижній стабілізатор - забезпечує підтримку підставки від
перекидання при стоянні. Також його можна
використовувати як ручку підйому для підняття грилю. 

6

Металева стрічка навколо кришки

Боковий стіл

Права пластикова торцева рейка

Металева передня рейка

Ліва пластикова торцева рейка

7

8

9

10

11

1 2

3

1

1 зобр. 2 зобр. 3 зобр.

4 зобр. 5 зобр.
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ВУГІЛЬНІ ГРИЛІ |
КОПТИЛЬНЯ



Хочете нагодувати велику компанію? 
Збільшена 61-сантиметрова зона приготування
Summit® Kamado допоможе організувати бенкет
будь-якого масштабу. А просто переставивши
решітку, ви перетворите ваш Kamado в
класичний вугільний гриль і зможете посмажити
стейки, запекти курку, закоптити рибу і
приготувати будь-які інші страви барбекю.

НОВЕ ПОКОЛІННЯ 
 SUMMIT KAMADO



ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ВІД SUMMIT CHARCOAL (2016‐2020)

SUMMIT KAMADO E6SUMMIT KAMADO S6

ВИДАЛЕНО

УДОСКОНАЛЕНО

ІНШІ ЗМІНИ

Запалювання газу 
Гачок для інструменту з нержавіючої сталі

Підпори між ніжками

Вугільна корзина
Безшарнірна дифузорна пластина

3-дюймові колеса
Спрощена нижня стійка 

Безшарнірна дифузорна пластина
Вироблено заслінки Rapidfire

Вдосконалені колеса
Пофарбована сталева нижня стійка замінена на дротову стійку 

Безшарнірна дифузорна пластина
Вироблено заслінки Rapidfire

Додано кріплення для значка Weber з 2
гачками для інструментів 

Оновлена   графічна упаковка (картон)

Додана паливна сумка 
Оновлена   графічна упаковка (картон)



Вугільний гриль
Summit® Kamado E6

Котел і кришка з подвійними ізольованими стінками для швидкого і
точного регулювання температури.
Сталева конструкція з покриттям з порцелянової емалі здатна
прослужити десятиліття.
Заслонка кришки Rapidfire підсилює повітряний потік для швидкого
досягнення сильного жару.
Система очищення One-Touch для очищення котла декількома рухами.
Двохпозиційна решітка для вугілля, з положеннями для копчення і
смаження.
Решітка GBS (Gourmet BBQ System), аксесуари можна придбати окремо.

Summit® Kamado вигідно відрізняється від інших грилів цього типу як
зовнішнім виглядом, так і своїми характеристиками. Його міцний сталевий
котел з подвійними ізольованими стінками швидко нагрівається до
бажаної температури і зберігає тепло при копченні протягом всього дня.
При цьому в процесі спалюється мінімальну кількість деревного вугілля.

NEW 
УНІКАЛЬНИЙ У СВОЄМУ КЛАСІ

Арт.: 18201004



Великий термометр
Легко зчитувати показання

Велика металева ручка
Преміальні матеріали

Зручні гачки для інструментів
Для двох інструментів

Нижня решітка
Для зберігання аксесуарів

RapidFire™ заслінки
Відкривається повністю для максимального потоку
повітря для швидкого підвищення температури 

3 великих 3-дюймових колеса
Для покращеної мобільності

One‐Touch™ система очищення
Зі знімальним алюмінієвим уловлювачем золи 

Summit® Kamado E6 | особливості

Двостінні кришка та чаша з повітряною
ізоляцією 
Призначений для швидкого регулювання температури 
Утримує постійну температуру протягом годин

Кришка та конструкція чаша з емальованої сталі
Міцна не потріскається і не зламається

Кришка, яка відкривається легко
Для зручного приготування

Вбудований порт
Для встановлення регулятора температури

61-сантиметровий гриль із нержавіючої сталі 
Сталева решітка
Двопозиційна система подачі палива
Дифузійні пластини із нержавіючої сталі
Вугільна корзина

ЩО ВСЕРЕДЕНІ



Котел і кришка з подвійними ізольованими стінками для швидкого і точного
регулювання температури.
Сталева конструкція з покриттям з порцелянової емалі здатна прослужити
десятиліття.
Система газового підпалу Snap-Jet розпалює деревне вугілля за 15 хвилин.
Заслінка кришки Rapidfire підсилює повітряний потік для швидкого
досягнення сильного жару.
Система очищення One-Touch для очищення котла декількома рухами.
Двохпозиційна решітка для вугілля, з положеннями для копчення і
смаження.
Решітка GBS (Gourmet BBQ System), аксесуари можна придбати окремо.

Котел з подвійними ізольованими стінками з довговічною стали і
необмежений потенціал для приготування страв роблять вугільний гриль
Summit® Kamado S6 Grill Center унікальним у своєму класі. Він швидко
розігрівається до потрібної температури і зберігає тепло для тривалого
копчення, а газовий підпал дозволяє розпалити вугілля одним
натисканням на кнопку.

Вугільний гриль Summit®
Kamado S6 Grill Center

NEW 
УНІКАЛЬНИЙ У СВОЄМУ КЛАСІ

Арт.: 18501104



RapidFire™ заслінки
Відкривається повністю для
максимального потоку повітря для
швидкого підвищення температури 

Кришка, яка відкривається легко
Для зручного приготування

Великий термометр
Легко зчитувати показання

Велика металева ручка
Преміальні матеріали

Сталеві гачки
Для трьох інструментів

Велика нижня решітка
Для зберігання аксесуарів

8-дюймові колеса
Два 4-дюмових колеса

One‐Touch™ система очищення
Зі знімальним алюмінієвим
уловлювачем золи 

Summit® Kamado S6 | особливості

Вбудований порт
Для встановлення регулятора
температури

Snap‐Jet™ система подачі газу
Розігріває гриль за 15 хвилин

Великий стіл із нержавіючої сталі
Для зручної підготовки продуктів

Додаткові гачки

Сталева корзина для
аксессуарів

61-сантиметровий гриль із нержавіючої сталі 
Сталева решітка
Двопозиційна система подачі палива
Дифузійні пластини із нержавіючої сталі
Вугільна корзина

ЩО ВСЕРЕДЕНІ

Двостінні кришка та чаша з повітряною
ізоляцією 
Призначений для швидкого регулювання температури 
Утримує постійну температуру протягом годин

Кришка та конструкція чаша з емальованої сталі
Міцна не потріскається і не зламається



Відразу більше соковитого м’яса за допомогою найбільшої
коптильні Weber - Smoker Mountain Cooker 57-см. 

З подвійними сталевими решітками, які створюють
кулеподібну камеру. Ідеальний вибір для кухарів, які серйозно
ставляться до копчення м'ясних ребер, соковитого лосося,
апетитної тушеної свинини і навіть димного ароматного
сиру, щоб нагодувати всю сім'ю, а то і всю вулицю!

Smokey Mountain Cooker
З ЛЮБОВ'Ю ДО БАРБЕКЮ



Коптильня Smokey
Mountain Cooker 57 см

Діаметр - 57 см
Сталеві решітки з хромованим покриттям
Сталева решітка для вугілля з товстими прутами
Термометр вбудований в кришку
Котел, кришка, центральна секція і піддон для води з покриттям з
порцелянової емалі
Камера для вугілля
Алюмінієві бічні дверцята, зручні для завантаження вугільних брикетів і
щепи для копчення, стійкі до корозії

Коптильня Weber Smokey Mountain Cooker - мрія любителів гарячого
копчення. Вона дозволяє коптити великі м'ясні страви або рибу цілком,
одночасно на двох рівнях. З цієї коптильнею, в новому розмірі, ви можете
за один раз коптити більше соковитого м'яса, додаючи чудовий незабутній
аромат практично будь-який їжі.

NEW SIZE
Smokey SERIES

Арт.: 731004



АКСЕСУАРИ



Оновити дизайн та функції
Комфортні ручки
Нейлоновий шнурок
Щітки без щетини

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Оновити існуючу лінійку щіток
Варіант щітки без щетини 
Стандартизований розмір щітки 
Нові конструкції ручок 

СТРАТЕГІЧНІ КРОКИ

Розвинути продажі в мас-маркеті, DIY-магазинах,
онлайн та інших каналах.

Щітки для грилів Weber

Зверніть увагу:
**Бамбукові щітки 30 і 46 см відповідають новим стандартам
CSA
Існуючі бамбукові та Т-образні щітки будуть замінені новими. 
Нові товари в асортименті щіток: 
В'язана щітка 30 і 46 см зі змінною головкою, яка доступна в
упаковці по 2 шт. 

6275 Бамбукова щітка для гриля Weber 30 см
6276 Бамбукова щітка для гриляWeber 46см
6277 Тристороння щіткаWeber 30 см
6278 Тристороння щітка Weber 46 см
6279 Щітка для деталей Weber 46 см
6282 Скраб-щітка Weber 30 см
6283 Скраб-щітка Weber 46 см
6284 Змінна головка для скраб-щітки



Голова щітки розташована під кутом для збільшення відстані від
джерела тепла та для максимального контакту щетини з решіткою
під час використання 
Спеціальне розташування щетини, яке підвищує ефективність
очищення решітки
Вам більше не потрібен металевий скребок! Нові щітки
добираються до найнедоступніших місць гриля. 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ

Комфортна ручка
Т-образна щітка: зменшено довжину для зменшення гнучкості
щітки при натисканні
Щітка для деталей: збільшено довжину для більш глибокого
занурення щітки

Щітка із сіткою, дизайн без щетини 
М'яка на дотик ручка, призначена для нековзного зчеплення 
Змінна головка розширює використання 
Відповідає стандартам CSA 

ІСНУЮЧІ НОВІ



НОВІ ІНСТРУМЕНТИ



Розмір 40 см (короткий - світліший) 
Тверда пластикова ручка з петлею 
Можна мити в посудомийній машині 
Easy Clean - відсутність пасток для їжі
Комплектуються нейлоновим ремішком з
біркою для маркування ціною

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Оновити існуючий асортимент інструментів, зробити це
добре, краще та найкраще. 
Кожний аксесуар буде орієнтований на свій канал збуту з
чіткою стратегією просування продукту. 

СТРАТЕГІЧНІ КРОКИ

Розвинути продажі в мас-маркеті, DIY-магазинах, онлайн та
інших каналах.

Базові Аксесуари

6317 Щипці6318 Лопатка6319 Кисточка



Розмір46 см(довший, важчий)
Неслизька ручка
Можна мити в посудомийній машині 
Easy Clean - відсутність пасток для їжі

Доступні як в індивідуальній упаковці,
так і по 2 шт. та 3 шт. в упаковці

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Оновити існуючий асортимент інструментів,
зробити це добре, краще та найкраще. 
Кожний аксесуар буде орієнтований на свій
канал збуту з чіткою стратегією просування
продукту. 

СТРАТЕГІЧНІ КРОКИ

Розвинути продажі в мас-маркеті, DIY-магазинах,
онлайн та інших каналах.

Преміум аксесуари

6760 Щипці

6762 Широка лопатка

6763 Щипці та лопатка

6764 Сет з трьох предметів



Призначений для точного контролю та кращої обробки їжі 
Розроблено механізм блокування ручок щипців для зручності
використання та компактного зберігання 
Тристоронній шпатель зі скошеним краєм, призначений для
легкого наближення та точного перекидання 
Повнорозмірний силіконовий пензлик
М'яка на дотик ручка, призначена для нековзного зчеплення

Конструкція із нержавіючої сталі
Механізм блокування для компактного зберігання

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ

ІСНУЮЧІ НОВІ



Форма, пристосована до решітки Weber Traveler 
Тканина, стійка до жиру 
Вбудовані кишені для зберігання 
Легке транспортування в машині – гриль
закріплений у багажнику 
Водо- та пилонепроникний 

Форма, пристосована до приставного столика
для гриля Weber Traveler 
Забезпечує безпечну експлуатацію та
обслуговування
Дошка підготовки та подачі є двостороннєю
Дошка Cut & Catch включає знімний контейнер

РІШЕННЯ ВІД WEBER
ПРОТЕКТОР ДЛЯ БАГАЖНИКА

СТОЛИК ТА ДОШКА

Запуск спеціального обладнання для багажників
автомобілів та переносних «врізних» дощок для
підтримки WeberTraveler
Підтримка портативних грилів в нашому
асортименті та споживачів, які хочуть
взаємодіяти зі своїм грилем у кемпінгу, лісі, на
пляжах тощо. 

СТРАТЕГІЧНІ КРОКИПідтримка Weber Traveler

7030 Протектор для
багажника

7032 Дошка підготовки та
подачі Weber Traveler

7031 Дошка Cut & Catch
Weber Traveler



Кейс для подорожей

Міцний зовнішній матеріал стійкий до плям і пилонепроникний
Протиударний чохол з пінопласту EVA забезпечує надійне кріплення
для запобігання без пошкоджень
Сітчасті кишені для додаткового зберігання
М'які ручки на блискавці
Місткість: Connect Hub, 4 щупи і USB кабель

Чохол Weber Connect ідеально підходить для захисту та зберігання вашого
покрокового помічника для барбекю, коли він не використовується.
Внутрішня частина облицьована високоякісним пінопластовим
матеріалом EVA, призначеним для надійного прилягання Weber Connect
Smart Grilling Hub, USB-зарядного кабелю, зовнішнього зонда та до 4
додаткових зондів. Зовні корпус можна легко витерти.

NEW
АКСЕСУАРИ

Арт.: 3251



Тримач для Weber Connect

6 – компонентний набір
Підходить до всіх грилів
Індивідуальне кріплення
Мішочок для компонентів
Виготовлений з пластику, металу та сталі

За допомогою простого монтажу комплект кріпиться до будь якого грилю
та надійно тримає Weber Connect під час сеансів приготування їжі. У
комплект також входить сумка для зберігання, щоб тримати кріпильні
деталі разом.

NEW
АКСЕСУАРИ

Арт.: 3255



Голландська сковорода Duo

Сумісність - GBS

Цей посуд надає безмежні можливості для барбекю. Чавунна 6,8-літрова
голландська піч забезпечує рівномірний розподіл тепла та утримання
ніжних смажених страв або ароматних супів та рагу. Двофункціональна
кришка перетворюється на плоску сковороду, яка підсмажує бутерброди
або чудово готує курячі грудки та овочі. Порцелянова емальована
обробка полегшує очищення, а два приладдя складаються разом, щоб
заощадити місце при зберіганні.

NEW
АКСЕСУАРИ

Арт.: 8857



Станція для гриллінгу

Сумісність - GBS

Немає необхідності вибирати між стейком, чи морепродуктами. Ви
можете зробити і те, і інше за допомогою одного міцного посуду. Цей
комбінований чавун економить час на барбекю, готуючи більше їжі
відразу. Хрусткий бекон, приготовлений на грилі, готуючи рівномірно
приготовані млинці або стейк, обсмажуючи овочі. Порцелянова
емальована обробка полегшує очищення, а два приладдя складаються
разом, щоб заощадити місце при зберіганні.

NEW
АКСЕСУАРИ

Арт.: 8858



Генератор диму

Можна мити у посудомийній машині
Матеріал - сталь з антипригарним покриттям

Генератор диму Weber - простий і геніальний винахід, щоб
перетворити будь-який гриль в інструмент холодного копчення. Все,
що вам потрібно - засипати тирсу (в комплект не входять) в чашу
генератора диму і підпалити із зовнішнього боку. Тирса буде поступово
тліти протягом 8-10 годин, надаючи страві аромат копчення, без
необхідності запікання.

NEW
АКСЕСУАРИ

Арт.: 17636



Тирса для копчення, бук

500 г

Лосось або оселедець холодного копчення, домашній бекон, ароматна
грудинка - все це можна запросто приготувати на грилі.
Використовуйте тирсу і генератор диму, і станьте майстром холодного
копчення! Тирса буде повільно тліти протягом 8 - 10 годин,
насичуючи продукти тонким ароматом диму.

NEW
АКСЕСУАРИ

Арт.: 17614



Дошка для нарізання

Універсальна дошка для нарізання
Можна мити у посудомийній машині
Може контактувати із соками продуктів
Підходить до бокових та фронтальних фірмових столів
Виготовлена з паперових волокон, є екологічною

Рифлена конструкція обробної дошки уловлює м'ясні соки для
безперешкодної нарізки. Це ідеальний розмір для приготування і
сервіровки на додатковому столику для барбекю Weber.

NEW
АКСЕСУАРИ

Арт.: 7005



Пінцет

Матеріал - нержавіюча сталь
Можна мити в посудомийній машині
Розмір - 30 см

Обережно перегортайте і знімайте з гриля найдрібніші продукти,
найніжніші шматочки і найтонші скибочки. Пінцет зроблений з
високоякісної нержавіючої сталі і комфортно сидить в руці, а його тонкий
накінечник з зубцями дозволяє легко захоплювати, наприклад, креветки,
спаржу і тонко нарізані овочі.

NEW
АКСЕСУАРИ

Арт.: 6208



Ємності для жиру

Кількість - 5 шт в упаковці

Секрет смачної підливи полягає у простій ємності з фальги. Помістіть її
прямо під індичку або смажену курку, щоб отримати ті ароматні соки, які
незабаром стануть найсмачнішою підливою, яку ви коли-небудь
куштували.

NEW
АКСЕСУАРИ

Арт.: 6454


