1

TULI. SEE ON MIDAGI NII TAVALIST, KUID SAMAS NII KÖITVAT.
LIHTNE JA KAASAKISKUV. LEEGID JA NENDE VÕBELUS.
PRAKSUMINE JA KUUMUS. PRIMITIIVNE JA VÕIMAS JÕUD, MIS
TÕMBAB MEID ENDASSE JA MUUDAB MEID. SEE MUUDAB SEDA,
KUIDAS ME SÜÜA VALMISTAME, LÕBUTSEME JA END TUNNEME.
SELLINE MAAGIA ON IGAS KAMADO JOE GRILLIS.
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Tuli tulipunases Kamado Joe grillis ei ole vaid ideaalne viis toidu
aeglaseks röstimiseks, suitsutamiseks või pruunistamiseks ega
täiuslik viis mahlaka ja maitsva liha, krõbedate köögiviljade ja
pitsade valmistamiseks. See on ka hämmastav viis puhkamiseks.
Mõnus viis veetmaks aega pere ja sõpradega. See on ehe ja
rahuldustpakkuv viis leida taas üles need lihtsad rõõmud, mida
elava tulega küpsetamine pakub.
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Kamado:
rohkem kui pelgalt
küpsetusviis.

IIDSE AASIA-STIILIS GRILLINA ON KAMADO GRILLID PAKSUDE
SEINTEGA KÜPSETUSANUMAD, MIS ANNAVAD LIHALE, KALALE
JA KÖÖGIVILJADELE RIKKALIKU SUITSUSE MAITSE.

Grilli tööpõhimõte on toiminud suhteliselt muutumatuna juba sajandeid: õhk
voolab läbi grilli keraamilise korpuse ja ventilatsiooniavaga kuplist välja, samas
kui grillsöe tükid ärkavad suitsu ja kuumuse mõjul ellu. Kamado Joe on uhke
selle üle, et toetume samale traditsioonile, kaasajastades grilli klassikalist stiili
võrratu meistritööga, uuenduslike lisatarvikute ja mitmete paindlikkust tagavate
küpsetusplaatidega. Juba kõige esimesest küpsetuskorrast saadik oleme me
teadnud, et Kamado ei ole lihtsalt tavaline grill – kokkamine Kamadoga on eluviis.

Aastaid pärast oma ettevõtte asutamist oleme jõudnud arusaamale,
et me ei ole ainsad Kamado Joe fännid, kes nii tunnevad. Rohkem
kui võidetud auhinnad, rohkem kui meie grillidele ja tarvikutele
omistatud tunnustus ja rohkem kui rahulolu teadmisest, et
meie välja töötatud disainiga grill on parim kõigist teistest
turul saadaolevatest grillidest, teeb meile au see, et kuulume
kogukonda, mis jagab meie kirge pere, sõprade ja toidu suhtes.
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Kui soetate endale Kamado Joe grilli, mõistate, et asi ei ole kunagi
ainult grillimises, vaid selles, mida üks tõeliselt erakordne väljas
küpsetamise kogemus teis süütab, mida see teile annab. Midagi
võimsat ja ehedat, alandlikku ja köitvat. Kiire elutempo aeglustub.
Inimesed saavad kokku, suhtlevad. Tõelise meistritöö lihtsad võlud
ilmnevad tähendusrikastes üksikasjades. Leegid paljastavad uue
perspektiivi. Neis ei muutu vaid toit, vaid ka me ise.

See, mida me sellest kogemusest saame, võib olla kõigi jaoks
erinev, kuid see, mis meid grillisuitsu juurde tõmbab, ei muutu.
Paeludes tulest ja sügavatest maitsetest, on Kamado Joe
rohkem kui kogukond tulihingelisi entusiaste üle kogu maailma,
keda ühendab armastus sellise eluviisi ja grillimise vastu; see
on maagia, mis jääb sinuga, kutsudes sind alati tagasi uuesti
süütamist ootavate süte juurde.
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Loodud paremaks.

Väljatõmmatav tuhasahtel

SEE EI OLNUD KÕIGEST KIRG KAMADO-TÜÜPI GRILLIL
GRILLIMISE VASTU, VAID KOGU SELLE KOGEMUSEGA SEOTUD
KINNISIDEE, MILLEST SÜNDIS KAMADO.

Grillimisentusiastid ootavad alati paremaid lahendusi, paremat
lihalõiku, paremat kokka. Seepärast otsustasime luua parema grilli
ja kasutajakogemuse. Vajadus parema järele ei rahuldu kunagi,
vaid sunnib meid täiustama ja arendama, olema innovaatilised, mis
muudab Kamado Joe grillid aina paremaks.
Seepärast on meie söegrillid parimad kogu maailmas. Seetõttu ei
olegi me nõus olema rahul olemasolevaga ja jätkame leiutamist,
kuna soov „parema” järele on iga grillija veres.
Teadsime, et inimesed võiksid saada palju parema
grillimiskogemuse, mistõttu otsustasime probleemid lahendada
ja puudujäägid korvata. Võtsime konkurentide tooted algosadeks
lahti. Analüüsisime iga detaili. Seadsime kahtluse alla grillide
konstruktsiooni. Palkasime valdkonna parimad konstruktorid,
ehitasime sadu prototüüpe ja mõtlesime välja täiesti uued
tehnilised lahendused, et luua enneolematult toimiv grill.
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Kuid me ei peatunud seal. Palkasime parimad tootmispartnerid
USAst: Weber Knapp, sajandipikkuse meistrikogemusega
tuntud insenerifirma, ja Davlyn Manufacturing, auhinnatud
soojuslahenduste väljatöötaja. Miks? Aga seepärast, et iga grill pidi
olema täiuslik – andma edasi seda hämmastavat kogemust, mida
meie kirg nõudis.

Air Lift hing

Läbimurdeline
hing vähendab
kupli kaalu 96%.

Täiesti uus topeltpaks tihend tagab
täiusliku õhutiheduse ja on 10 korda
pikema elueaga kui tavalised tihendid.

Traatvõrguga klaasikiudtihend

Suur sisseehitatud termomeeter
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Ülemine ventilatsiooniava Kontrol Tower

Säilitab seadistatud asendi, et tagada täpne
õhuvoolude juhtimine.

Roostevabast terasest sulgur

Innovatsioon ei lõpe kunagi. Töötasime esimestena välja enneolematu,
multifunktsionaalse küpsetussüsteemi Divide & Conquer®. Tegime ajalugu oma
patenditud väljatõmmatava tuhasahtliga. Valmistasime poldid roostevabast terasest
ja konstrueerisime murdumatud kinnitused. Lõime ülemise ventilatsiooniava
Kontrol Tower, mis püsib täpselt selles asendis, mille teie määrate, ja on üle kõigist
ilmastikumõjudest. Võtsime kasutusele revolutsioonilise hinge Air Lift, mis on
võimas ja kerge nagu udusulg, ning leiutasime uut tüüpi sulguri ja klaaskiudtihendi –
paremat tihendit ega väiksema hooldusvajadusega elemente ei leia te kuskilt.

Mitme paneeliga tulekolle

Uue, kuue paneeliga
tulekolde disain aitab vältida
tulekolde purunemist.

Multifunktsionaalne
küpsetussüsteem Divide &
Conquer®

Kaudne kuumus

Otsene kuumus

KAMADO JOE EI OLE LIHTSALT TOOTESARI. SELLINE GRILL
LUUAKSE VAID SIIS, KUI KAKS KOKATA ARMASTAVAT HÄRRAT
PÜHENDUVAD END MAAILMA PARIMA KERAAMILISE GRILLI
LOOMISELE. PÜÜAME PIDEVALT SAAVUTADA PAREMAT DISAINI,
TEHNOLOOGIAID JA VASTUPIDAVUST. SEE ON KIRG, MIS JUHIB
MEID KÕIGES, MIDA OMA KAUBAMÄRGI ALL VALMISTAME. SEE ON
KAMADO JOE LUGU.
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M E I S TR I TÖ Ö JA I NNOVATSI OON

Kamado Joe
Classic II

Grillil Kamado Joe Classic II on paksude seintega kuumakindel
korpus, mis lukustab endasse suitsu ja niiskuse igal temperatuuril.
Lihtsasti avataval kuplil on vastukaaluga hing Air Lift ning
töökindel ja ülitäpne ülemine ventilatsiooniava Kontrol Tower,
samas kui allapoole jääv suur küpsetuspind on valmistatud
terasest klassiga 304. Mudeli Classic II standardvarustusse kuulub
ka multifunktsionaalne küpsetussüsteem Divide & Conquer®,
meie mitme paneeliga tulekolle, ratastel töökindel malmist
alusraam ja patenditud väljatõmmatav tuhasahtel grilli lihtsamaks
puhastamiseks.
Sisaldab:
46 cm keraamiline grill malmist
alusraami ja lukustatavate
ratastega
Multifunktsionaalne
küpsetussüsteem Divide &
Conquer®

Traatvõrguga
klaasikiudtihend
Patenditud väljatõmmatav
tuhasahtel
Sisseehitatud termomeeter

Ülemine ventilatsiooniava
Kontrol Tower

Viimistletud kokkuklapitavad
kõrge tihedusega
polüuretaanist külgmised
riiulid/käepidemed

Mitme paneeliga tulekolle

Grillresti haarats

Roostevabast terasest sulgur

Tööriist tuha eemaldamiseks

Hing Air Lift
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Big Joe
Sama kompromissitu disaini ja
funktsionaalsusega kui mudel Classic II, kuid
veelgi suurema küpsetuspinnaga Big Joe on meie
kõige mitmekülgsem grill ja ideaalne suurtele
peredele või külaliste toitlustamiseks.
Sisaldab:
61 cm keraamiline grill malmist
alusraami ja lukustatavate
ratastega
Multifunktsionaalne
küpsetussüsteem Divide &
Conquer®

Traatvõrguga
klaasikiudtihend
Patenditud väljatõmmatav
tuhasahtel
Sisseehitatud termomeeter

Ülemine ventilatsiooniava
Kontrol Tower

Viimistletud kokkuklapitavad
kõrge tihedusega
polüuretaanist külgmised
riiulid/käepidemed

Mitme paneeliga tulekolle

Grillresti haarats

Roostevabast terasest sulgur

Tööriist tuha eemaldamiseks

Air Lift hing

Stand-Alone
Ideaalne grill suurema grillimisala jaoks –
eraldiseisva mudeli Stand-Alone saab hõlpsasti
paigaldada välikööki. Grill on saadaval kahes
suuruses ja sellel on samasugused innovaatilised
omadused kui mudelitel Classic II ja Big Joe.
Sisaldab:
46 cm või 61 cm keraamiline grill
Multifunktsionaalne
küpsetussüsteem Divide &
Conquer®

Traatvõrguga
klaasikiudtihend

Classic II

Patenditud väljatõmmatav
tuhasahtel

Hing Air Lift

Sisseehitatud termomeeter

Ülemine ventilatsiooniava Kontrol
Tower

Keraamilised grillijalad

Mitme paneeliga tulekolle

Tööriist tuha eemaldamiseks

Grillresti haarats

Roostevabast terasest sulgur

Big Joe
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M U LT I F UN K TSI ONAALNE K Ü PSET USSÜST EEM

Divide &
Conquer®

Meie patenditud, multifunktsionaalne
küpsetussüsteem Divide & Conquer® muudab
tagasihoidliku grillresti teie varustuse kõige
võimsamaks küpsetusvahendiks. Tegu on
revolutsioonilise mitmetasandilise poolikute
grillrestidega süsteemiga, tänu millele saate
erinevaid toiduained grillida samal ajal erinevas
stiilis ja erinevatel temperatuuridel. Tulemus on
täiuslik ja detailideni viimistletud eine, mis valmib
ühe korraga.

Süsteemi osad

Rohkem küpsetusruumi
Grilli mitmetasandilise disaini pärast ei
pea enam küpsetama kõiki toiduaineid
korraga. Astmelised restid muudavad
grillimisala topeltsuureks, võimaldades
hõlpsasti grillida liha, juurvilju ja muid
toiduaineid samal ajal.

Multifunktsionaalne küpsetusraam

Poolikud küpsetusrestid

Kaks poolringikujulist soojusdeflektorit

Lisatarvikute raam

Erinevad kuumustsoonid
Looge Kamado grillis erinevad
kuumustsoonid poolringikujulise
soojusdeflektori abil. Tegu on uudse
disainiga, mis blokeerib kuumuse
osaliselt, et tagada nii kaudne kui ka
lahtisest tulest tulenev kuumus.

Valikulised küpsetusplaadid
Meie poolringikujulised küpsetuspinnad
annavad õige maitse ja tekstuuri
mistahes toidule – ükskõik, kas
küpsetate malmrestil lihatükki või õrna
kala.
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K AAS AS K AN TAV JA MI TME K Ü LGNE

Joe Jr.

Kamado Joe innovaatiline grill Joe Jr. pakub unikaalset

Sisaldab:

grillimiskogemust Kamado-tüüpi grilliga nüüd ka

34 cm keraamiline grill malmist
alusraamiga

kaasaskantavas vormis. Ideaalne piknikuteks, basseinipidudeks,
telkimiseks jne. Joe Jr. kaalub vaid 30 kg ja on 0,1 m2 suuruse
küpsetuspinnaga, mis on piisav selleks, et küpsetada ära terve
kana koos köögiviljadega. Grilli paksude seintega keraamiline
korpus lukustab endasse kuumuse, niiskuse ja maitsed ning
soojusdeflektori plaat võimaldab küpsetajal katsetada ka kaudse

Sisseehitatud termomeeter
Roostevabast terasest (304)
küpsetusrest
Keraamiline soojusdeflektor
Grillresti haarats
Tööriist tuha eemaldamiseks

kuumusega, et muuta küpsetusprotsess veelgi paindlikumaks.
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IGA JO E S ÜDA

Süsi,
suitsutamispuit
ja tulehakatus

2

1

3

4

5

Unustamatu kokkamiselamuse Kamadoga tagavad tuli ja suits. Seega oleme käinud
maha pika tee ja valmistanud maailma parima grillsöe, puidulaastud ja tulehakatuse.
Viimistletud täiuslikkuseni, et tagada meie toodete usaldusväärsus ja stabiilne
kvaliteet – meie esmaklassiliste küttematerjalide ja -vahendite valik muudab tule
läitmise lihtsamaks ning täiustab teie Kamado Joe elamust.

1. Suuretükiline grillsüsi
Meie suuretükilise grillsöe on
valmistanud Argentiina käsitöölised.
Meie süsi ei ole teistest vaid oluliselt
suuremate tükkidega, vaid see on ka
märkimisväärselt parem, andes parema
põlemisaja, maitse ja suitsu.

2. Suitsutamispuit
Meie puidutükid ja -laastud on
valmistatud erinevat tüüpi puidust,
millest igaüks annab iseloomulikku
maitset, mõni jõulisemat, mõni
õrnemat: õun, kirss, hikkori, vaher,
tamm ja pekaan.

4. Elektriline süütepuhur Joe Blow
Kiireim viis oma Kamado Joe grilli
süütamiseks. Elektriline süütepuhur
Joe Blow kasutab süütamiseks kuuma
õhku ja võimsat ventilaatorit, et süüdata
grill vähem kui 3 minutiga.

5. Elektriline süütaja
Pange süsi kiiresti põlema 600 vati
elektri abil, mis otse grillsöesse
suunatakse. Süütaja kolmeharuline
kujundus ja nurga all olev roostevabast
terasest element tagab hea kontakti
materjaliga ning selle ohutu ja kiire
süttimise.

3. Tulehakatus
Väikesed parafiinvaha kuubikud on
esmaklassilised tulehakatised, tagades
puhtaima, kuumima ja lõhnavaba
ökosõbraliku põlemise ilma igasuguse
põlemis- või keemiamaitseta.
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M A AI L M A S U U RI MATE TÜ K K I D E GA

Suuretükiline
grillsüsi

KUNA SÜSI ON HEAKS VÄLJASKOKKAMISE ELAMUSEKS VAJALIK,
PIDI MEIE SÜSI OLEMA SAMA ERAKORDNE KUI MEIE GRILLID.
KUI KONKURENDID LEPPISID KESKPÄRASTE TOODETEGA, REISIS
KAMADO JOE ÜLE KOGU MAAILMA, ET LEIDA JA JAGADA KA
TEISTEGA MIDAGI PAREMAT.

Koostöös Argentiina söemeistritega töötasime välja eksklusiivse segu kolmest
lehtpuidust, mis on oma tiheduse poolest nii kurikuulsad, et kohalikud nimetavad
neid „kirvelõhkujateks“. Traditsioonilistes väliahjudes põletatud puidust saadud
looduslik süsi põleb kauem, puhtamalt ja paremini kui ükski teine turul saadaolev
grillsüsi. See ei ole lihtne.
See ei ole kiire. Ja see muudabki meie söe kõige paremaks kogu maailmas. Seda
näete iga meie grillsöekotti avades. Te tunnete seda iga meie suuremõõdulist
söetükki kätte võttes. Ja loomulikult te tunnete seda toidu maitses igal
küpsetuskorral – ka siis, kui kasutate meie kvaliteetset grillsütt juba teist või
kolmandat korda.
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M A I T S E ALU SE D

Küpsetuse
pinnad

Kamado Joe grillpindade innovatsioon algas
mitmekülgsetest, poolringikujulistest terasest
ja malmist valmistatud grillrestidest. Selline
läbimurdeline mõtlemine on meid inspireerinud
looma laia valikut küpsetusplaate, mis sobivad
erinevatele toiduainetele ja erinevateks
valmistusviisideks. Kõiki neist saate kasutada
lõpututes kombinatsioonides, mis vastavad igale
vajadusele ja küpsetusstiilile.

Malmist küpsetusrest
Malmist küpsetusrest hoiab hästi
soojust ja on äärmiselt vastupidav,
mistõttu on see ideaalne igas suuruses
lihatükkide küpsetamiseks. Laiade
varrastega rest jätab lihale meeldivad
grillitriibud, küpsetab liha ja lukustab
maitsed lihatüki sisse. Mudelitele
Classic ja Big Joe.

Laiendusrest
Tavalise grillresti kohale
paigaldatav rest, mis jätab kahe
resti vahele piisavalt laia 10 cm
vahe, on nõudepesumasinas pestav
küpsetuspind, mis suurendab grilli
küpsetusmahtu kuni 60%.
Mudelitele Classic ja Big Joe.

Poolik standardrest
Traditsiooniline roostevabast terasest
rest, mis on valmistatud peenikestest
varrastest, mis lasevad sütel grillides
võimalikult palju soojust läbi resti.
Mudelitele Classic ja Big Joe.

Laserlõigatud RV terasest rest
See topeltpaks laserlõigatud
roostevabast terasest rest on eriti sile
ning sobib õrna kala ja köögiviljade
ühtlaseks küpsetamiseks. Mudelitele
Classic ja Big Joe.

Steatiidist küpsetusplaat
See baktereid ja mustust hülgav paks
plaat tagab ühtlase küpsetustulemuse
ja vähem kõrbenud kohti,
lastes lihal omas mahlas küpseda.
Mudelitele Classic ja Big Joe.

Pööratav malmist küpsetusplaat
See kahepoolne küpsetusplaat on
ühelt poolt sile ja teiselt sooniline.
See on täiuslik malmist küpsetuspind.
Mudelitele Classic ja Big Joe.
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JoeTisserie

Vastupidavast valatud alumiiniumist valmistatud pöördgrillvarda

Sisaldab:

raam JoeTisserie muudab Kamado Joe grilli grillseadmeks,

Roostevabast terasest (304) grillvarras
ja harud

millel on vaikne, kuid võimas 120 V mootor, mis suudab pöörlema
panna kuni 20 kilo kana, ribisid või sealiha. Raam on lihtsasti

Valatud alumiiniumrõngas
120 V mootor

paigaldatav ja varustatud reguleeritavate kahvliharudega, et
tagada lihatüki täielik tasakaal. Raami iseloomulik kuju võimaldab
grilli kupli soojuse säilitamiseks sulgeda, samas kui ühtlane ja
pidev pöörlemine säilitab liha loomulikud mahlad ja tagab ühtlase
küpsetuse. Saadaval kahes suuruses mudelitele Classic ja Big Joe

järgmistel turgudel: Põhja-Ameerika, Ühendkuningriik, Euroopa ja
Austraalia.
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ÜKSNES SUITSUSE, MAHLAKA JA ÕRNA LIHA
KÜPSETAMISEST EI PIISANUD. KAMADO JOE
JAOKS PIDI KOGU KÜPSETUSKOGEMUS OLEMA
SAMA HEA KUI SAAVUTATAVAD MAITSED.

Seega küsisime endalt: kuidas võtta midagi nii vana ja kuulsat nagu
varda otsas küpsetamine ning muuta see mõnevõrra mugavamaks,
mitmekülgsemaks ja täpsemaks?
Lahendus: meie innovatiivne süsteem JoeTisserie, auhinnatud
lisatarvik ja kiirelt menutoote staatusesse tõusnud tarvik
grillimisentusiastide seas. Lihtsasti ja õhukindlalt paigaldatav,
eriti vastupidav JoeTisserie grillvarras paneb liha maitserikaste
süte ja leekide kohal pöörlema ning toob lihas välja enneolematud
maitsed, samas kui teie ise saate sel ajal puhata. Reguleeritava,
tasakaalustatud, lihtsasti paigaldatav ja nõudepesumasinas pestav
grillvarras – JoeTisserie teeb ära kogu töö, teie lihtsalt istuge,
lõõgastuge ja nautige ühtlast küpsetustulemust ning meie uudse
lahendusega saavutatud mõnusat sütel küpsetatud maitset.
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M I T M EK Ü LG N E K Ü PSE TAMI NE

Eritarvikud
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Kirglikud grillijad teavad, et traditsiooniline grillimine ja

8

suitsutamine ei ole ainsad viisid, kuidas sütel toitu valmistada.
Õige lisatarvikuga saab Kamado Joe grillis olevat suitsu kasutada
lugematul hulgal erinevate toitude valmistamiseks: alates
krõbedatest pitsadest kuni röstitud kalkuni ja paljude muude
toitudeni.

1. Pitsalabidas
Lapiku äärega puidust labidas, mille
saab hõlpsasti lükata pitsa alla, et
see vaevata taldrikule tõsta. Meie
pitsalabidas on täiuslik ja kerge vahend
pitsa serveerimiseks.

2. Pitsalõikur
Pikk, kergelt kaarjas lõiketera muudab
kuuma, äsja sütelt tulnud pitsa
lõikamise lihtsaks ja mugav käepide
võimaldab lõikurit kasutada vaid ühe
käega.

3. Pitsakivi
Selleks, et pitsapõhi oleks alati
meeldivalt krõbe, disainisime
suure löögikindlusega keraamilise kivi,
mis jaotab kuumust ühtlaselt ja imab
endasse liigse niiskuse. Saadaval kahes
suuruses mudelitele Classic ja Big Joe.

4. Kõrgete servadega pitsakivi
Meie kõrgete servadega pitsakivi
võimaldab grillientusiastidel serveerida
pitsakohviku kvaliteediga pirukaid,
samuti paellat, vormiroogasid ja leiba.

5. Malmist vokkpann
Tänu oma heale soojuse salvestamise
võimele ja tasakaalustatud raskusele
on see malmpann ideaalne vokiroogade
valmistamiseks või väiksemate
lihatükkide, mereandide või köögiviljade
grillimiseks.

6. Malmist haudepott
Paksude seintega haudepott
on ideaalne välikokkadele ning
sobib suppide, hautiste, tšilli ja
puuviljapirukate valmistamiseks.

7. Ribirest
Ribiresti abil saab optimeerida
grillimispinda ja grillida suurt hulka
ribisid ühtlaselt. Restile mahuvad ka
kanakoivad, sealihalõigud jms.

8. Kanaalus
Toekas Kamado Joe kanaalus
võimaldab hoida pool kilo kaaluva õlut
ja lisaks tervet 2,5-kilost või väiksemat
kana ning sobib kasutamiseks kõigi
küpsetusmeetoditega.
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VI I G E G R I L LI MI NE U U E LE TASAN DIL E

Grilli- ja
lisatarvikud

1

2

3

4

Oleme uhked enda üle, et tarnime iga Kamado Joe grilli praktiliselt koos kõigega,
mida teil grillimiseks vaja läheb. Samuti oleme uhked selle üle, et pakume parima
kvaliteediga komponente ja lisatarvikuid, mida te võiksite lisaks soovida või vajada
selleks, et oma grillist nüüd ja tulevikus maksimumi võtta.

1. HDPE*-st riiulite/käepidemete täienduskomplekt
Värskendage oma Kamado Joe väljanägemist uue ja
äärmiselt vastupidava kõrge tihedusega polüuretaanist
valmistatud riiulite ja kuumuskindlate käepidemetega.
Mudelitele Classic ja Big Joe.

2. Tihendi asenduskomplektid
Meie lihtsasti paigaldatava tihendi asenduskomplektid uuele
traatvõrguga klaaskiudtihendile ja vildist originaaltihendile.
Mudelitele Classic ja Big Joe.

3. Kontrol Tower
Survevalu alumiiniumist valmisatud ja korrosioonikindla
pulbervärvikihiga kaetud, kahe reguleerimisvõimalusega
ülemine ventilatsiooniava on vihma- ja hallitusekindel ning
säilitab oma asendi ka siis, kui grilli kuplit avate ja sulgete.
Mudelitele Classic ja Big Joe.

4. Grillikatted
Meie vastupidav, hästi istuv ja veekindel grillikate kaitseb
teie Kamado Joe grilli kahjulike loodusmõjude eest, samas
kui katte lahuses värvitud polüesterstruktuur tagab, et kate
ei pleeki ka pidevas päikesepaistes. Mudelitele Classic ja Big
Joe.

* kõrge tihedusega polüuretaan
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HAKKASIME KAMADO JOE GRILLI TÄIUSTAMA MEIE ENDA
JAOKS; ME EI OODANUD, ET SEE TEKITAB MULJETAVALDAVA
GRILLIMISENTUSIASTIDE KOGUKONNA. MEIE FÄNNID IGALT
ELUALALT JA MAAILMA NURGAST VÕIMENDAVAD JA KEHASTAVAD
ELUSTIILI, MILLELE KAMADO JOE ON PÜHENDUNUD – SELLISTE
INIMESTE KIRG JA AUSTUS MUUDAVAD MEID TÄNULIKUKS.

Kutsume teid meiega ühinema,
lisades postitusele #kamadojoe

@kamadojoe
@kamadojoenordic
KamadoJoe
KamadoJoeNordic
KamadoJoeGrills
@kamadojoe
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SÜÜTA TULI.

ALANDA KUUMUST.
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+372 58 999 214
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