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100% ECOLÓGICO /
ECOLOGICAL
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MATERIAIS UTILIZADOS

Na construção dos grelhadores HERKELL® são
utilizados materiais rigorosamente selecionados e testados de forma a minimizar alterações
de temperaturas de funcionamento, garantindo
uma máxima durabilidade. A empresa conta
com a experiencia de 25 anos no mercado e tem
implementado um sistema de gestão de qualidade, garantindo um produto fiável, seguro e
compatível com as normas em vigor.

Funcionamento a pellets de madeira,
totalmente naturais. / Functions with
wood pellets, totally natural.

QUALIDADE

Os grelhadores HERKELL® possuem durabilidade e funcionamento garantido, porque
utilizam como material principal o Aço INOX
Aisi 316. Este material é aplicado nos componentes principais e nos que estão sujeitos a
elevadas diferenças térmicas.

DIMENSÕES / DIMENSIONS:

Até 4 horas de utilização com
apenas 2 kg de pellets.

ISENTO DE FUMOS
INDESEJÁVEIS

As diferentes cores, como o cinza, o verde e o
laranja, e acabamentos que podem ser selecionados e adaptados a qualquer estilo ou decoração. Como modelo PREMIUM apresentamos
também um grelhador que é construído totalmente em aço inoxidável.

974 mm

FUNCTIONS 100%
AUTONOMOUSLY

It doesn’t need any electrical
connections, which allows a
mobility without limits.

COMBUSTÍVEL

AFFORDABLE

2Kg of pellets enables up to 4 hours
usage.

NO UNWANTED SMOKE

O único “fumo” libertado é o
proveniente do grelhar dos
alimentos.

The only “smoke” released is
the one from grilling the food.

SISTEMA ECO CLEAN

Burning pellets is 100% clean,
produces little waste, 100% organic.

A queima dos pellets é completamente
limpa e com escassos resíduos, 100%
orgânicos.

CORES

TABULEIRO
AMOVÍVEL

/ REMOVABLE
TRAY

Os grelhadores HERKELL® têm como principal conceito a ecologia! O combustível
utilizado são os “pellets” de madeira natural,
um combustível orgânico de forma cilíndrica,
produzido através de biomassa densificada,
proveniente de serrim e resíduos de madeira,
100% ecológicos.

ERGONOMIA

ECO CLEAN SYSTEM

m

ECONÓMICO

PLACA DE GRELHA
/ GRID

m

Sem necessidade de qualquer fonte de
energia elétrica para funcionar o que
permite uma mobilidade sem limites.

Through its innovating interior design,
it is possible to maintain a consistent
temperature during its use.
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100% AUTÓNOMO

CONSISTENT TEMPERATURE

450

45

CORES DISPONÍVEIS:
AVAILABLE COLORS:

Através do seu design interior
inovador, a temperatura é constante
durante o período de utilização.

930 mm

TEMPERATURA CONSTANTE

mm

SISTEMA
ISO-CLEAN
/ ISO CLEAN
SYSTEM

Os grelhadores HERKELL® foram desenhados
para garantir a maior comodidade e facilidade de utilização, assim como a sua deslocação
indoor/outdoor. As suas dimensões possibilitam
uma fácil arrumação e acomodação aos
diferentes espaços.

MATERIALS USED

The materials used to build HERKELL® grillers
are carefully selected and tested to minimize
temperature changes during functioning to
ensure maximum durability. The company has
25 years of experience in the market and works
in line with a quality management system,
which guarantees a reliable product, safe and
according to the current standards.

QUALITY

The durability and optimal operation of
HERKELL® grillers is guaranteed, because the
main material used to build them is Stainless
steel AISI 316. This material is used in its main
components and in all components that are
subjected to high thermal changes.

COLORS

Different colors, such as grey, green or orange
and finishes can be selected and/or adapted
to any style or decoration. As model PREMIUM,
we present you a griller completely built in
stainless steel.

FUEL

The main concept of HERKELL® grillers is
Ecology! The fuel used is natural wood pellets,
a wood fuel, made from compacted sawdust,
produced as a byproduct of sawmilling, shavings
and chippings and do not contain any
contaminants. 100% Ecological

ERGONOMICS

HERKELL® grillers were designed to ensure
greater comfort and easy handling, as well
as movement indoor/outdoor. Its dimensions
allow easy storage and accommodation in
different spaces.

