
Názov
Merná 

jednotka
Predajná cena 

(bez DPH)
Predajná cena 

(s DPH)
Poznámka

KARMA - BARIQUE vonkajšie 
ohnisko

ks 2 133,33 2 560,00      

Štýlový doplnok pre každú vonkajšiu záhradku, 
reštauráciu, vinárstvo, penzión aj hotelový rezort.
Ø 100 x 98 cm, 67 kg

10 kg plynová fľaša / plný výkon 34 hod.

Šedé kamienky sú súčasťou ohniska technológie

.

KARMA - INFINITY MAX 
vonkajšie ohnisko

ks 1 408,33 1 690,00      

183 x 106 x 102 cm, 63 kg

10kg plynová fľaša / Plný výkon 34 hod.

Šedé kamienky sú súčasťou ohniska technológie

KARMA - INFINITY R - Guľatý 
vonkajší konferenčný stôl

ks 1 175,00 1 410,00      

Ø 123 x 63 cm, 35kg

5 kg plynová fľaša / Plný výkon 17 hod

Šedé kamienky sú súčasťou ohniska technologie

KARMA - INFINITY Q vonkajšie 
ohnisko

ks 1 183,33 1 420,00      

Ø 107 x 63 cm, 35kg

5 kg plynová fľaša / Plný výkon 17 hod.
Šedé kamienky sú súčasťou ohniska technologie

KARMA - RUBEN Párty Stôl  L ks 2 233,33 2 680,00      

Šedé kamienky sú súčasťou ohniska technologie
10 kg plynová fľaša / Plný výkon 34 hod.

Materiál Polyrey® vyniká vysokou odolností proti
vnějším vlivům (praskání, nárazu, oděru, skvrnám,
vlhkosti, poškrábání, teplu, propálení cigaretou,
chemikáliím a čistícím prostředkům). Povrch je
antibakteriálně ošetřen ionty stříbra a zaručuje
bezpečnost při styku s potravinami.

KARMA - RUBEN  Garden  Stôl L ks 2 050,00 2 460,00      

Šedé kamienky sú súčasťou ohniska technologie
5 kg plynová fľaša / Plný výkon 17 hod.

Materiál Polyrey® vyniká vysokou odolností proti
vnějším vlivům (praskání, nárazu, oděru, skvrnám,
vlhkosti, poškrábání, teplu, propálení cigaretou,
chemikáliím a čistícím prostředkům). Povrch je
antibakteriálně ošetřen ionty stříbra a zaručuje
bezpečnost při styku s potravinami.

KARMA - Barique Barová 
Stolička

ks 145,83    175,00         

KARMA - Sklenená zábrana 
proti vetru+príchytky (Q a R a 

Barrique)
ks 95,83      115,00         

Ochranné tvrdené sklo na ohnisku Infinity R,Q, a 
Barrique s kruhovým ohniskom.
Rozmery: ø 50 cm x 17 cm, Váha: 4 kg

KARMA - Sklenená zábrana 
proti vetru+príchytky MAX

ks 121,67    146,00         

Ochranné tvrdené sklo na ohnisku Infinity MAX. Sklo 
chráni plameň ohniska proti vetru a zároveň zvyšuje 
bezpečnosť.
Rozmery: 72 cm x 27 cm x 17 cm (š x v x h), Váha: 7 kg



KARMA - RUBEN Sklenená 
zábrana proti vetru + príchytky

ks 145,83    175,00         

KARMA - Grilovacia panvica s 
podstavcom (Q a R a Barrique)

ks 114,17    137,00         
Guľatá liatinová panvica 
Rozmery: ø 35 cm panvica (ø 44 cm podstavec), Váha: 5 
kg

KARMA - Grilovacia panvica s 
podstavcom MAX

ks 143,33    172,00         
Grilovacia panvica s podstavcom
Rozmery: panvica 50 cm x 23 cm, podstavec 69 cm x 24 
cm x 12 cm (š x h x v), Váha: 5,5 kg

KARMA - RUBEN Grilovacia 
panvica s podstavcom

ks 162,50    195,00         

KARMA - Infinity KERA 5 
ks.keramické polienka

ks 81,67      98,00           5ks

KARMA - Krycia doska na 
sklenenú zábranu proti vetru

ks 56,67      68,00           Slúži tiež pre ohrievanie pripraveného jedla 
vhodná na všetky kruhové zábrany

KARMA - Lávové kamene v 
tehlovej farbe

ks 14,17      17,00           Voliteľná položka zákazníkom

KARMA Krycí poťah krátky ks 83,33      100,00         

KARMA Krycí poťah na 
BARRIQUE-dlhý

ks 191,67 230,00

ZĽAVA NA OHNISKÁ 3ks - 3%
5ks a viac - 5%


