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Návod na montáž

RAD 
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Pogled naprijed 
Elegance 1000Pohľad z predu
ELEGANCE 1000
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Pogled naprijed 
Elegance 1000 + radni stol

Pohľad z predu
ELEGANCE 1000 + pracovný stôl
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Pogled bočno 
Elegance 1000

Pohľad z boku
ELEGANCE 1000
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Temelj 
Minimalni betonski temelj

Prije postavljanja potrebno je napraviti čvrstu (betonsku) podlogu za kamin.
Postolje postavite na potpuno ravnu podlogu kako bi se spriječila pomicanja.

RADNA POVRŠINA
Napomena: granit/mramor  
nije ukjučen u cijenu

Základy
Minimálny základ betón

PRACOVNÉ MIESTO
Poznámka: žula / mramor

Nie je zahrnutý v cene

Pred stavbou je nutné spraviť (betónový) pevný zaklad.
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Odabir pozicije 
Budite odgovorni

Mjesto na koje se postavlja roštilj mora bit udaljeno najmanje 3 m od okolnih 
kuća, drveća ili grmlja.

Výber miesta

Miesto, na ktorom sa gril nachádza musí byť najmenej 3 m od okolitých
domov, stromov alebo kríkov.
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Dijelovi 
Molimo Vas da provjerite imate li sve dijelove prije sastavljanja
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Oznaka Opis Komada

1 zaobljene glave 5
2 vanjske donje stranice 2
3 unutarnje donje stranice 2
4 zadnja donja stranica 1
5 prednja ploča sa utorom * 1
6 zadnja ploča sa utorom * 1
7 vanjske od ložišta sa rupom 2
8 šamotne unutarnje sa rupom 2
9 zadnja šamotna 1

10 šamotna bolta 1
11 dekor sa otvorom 1
12 dimovodna kapa 1
13 nosači kape 2
14 završna kapa 1
15 nosač za stol ( L profil) 3
16 radni stol - beton 1
17 radni stol - granit / mramor 1
* Šamotne pločice predviđene za oznaku (5 i 6 )

15

Nosači za stol ( L profil)

Rozpis dielov
Prosím, skontrolujte, či máte všetky súčasti pred montážou.

Konzoly pre 
pracovný stôl (L profil)
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Radni stol - opcija sa dvije dodatne noge 
Radni stol možete postaviti na lijevoj ili desnoj strani

1 2

3

4

NAPOMENA 
Provjerite dimenzije radne ploče. 
Uzmite u obzir nanos ljepila prije 
postavljanja granita na betonsku  
radnu ploču.  Predviđeno za kamen 
debljine 3,5 cm

!

Debljina radne ploče

Visina za kamen 3,5cm  + ljepilo

Pracovný stôl - variant s dvoma prídavnými nohami

Pracovný stôl je možné prepnúť na ľavú alebo pravú stranu

Výška kameňa 3,5 cm + lepidlo

Hrúbka pracovnej dosky

Skontrolujte rozmery dosky.
Uvažujte o použití lepidla pred

inštaláciou žuly na betón
Pracovná doska. Pri kameni

hrúbky 3,5 cm
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Prije montaže 
Selektirajte dijelove kamina radi lakšeg snalaženja.

! Budite pažljivi prilikom nošenja (transportiranja). 
Za ovaj postupak potrebno je 4 ili više osoba kako bi izbjegli 
moguću povredu. Obavezno koristite zaštitne rukavice. 
 
Sve elemente odložite na čvrstu podlogu. 
Obratite pozornost na rubove svih elemenata kod odlaganja,  
kako ih ne bi oštetili.

+Potrebno!!
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Prije montaže 
Selektirajte dijelove kamina radi lakšeg snalaženja.

! Budite pažljivi prilikom nošenja (transportiranja). 
Za ovaj postupak potrebno je 4 ili više osoba kako bi izbjegli 
moguću povredu. Obavezno koristite zaštitne rukavice. 
 
Sve elemente odložite na čvrstu podlogu. 
Obratite pozornost na rubove svih elemenata kod odlaganja,  
kako ih ne bi oštetili.

+Potrebno!!
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PRED INŠTALÁCIOU
Vyberte si časti krbu pre ľahšiu orientáciu.

Buďte opatrní pri manipulácií.
Pri stavbe potrebujete minimáne 4 ľudí, aby sa zabránilo poškodeniu. 
Uistite sa, že máte ochranné rukavice.
Všetky prvky rozložte na stabilný povrch.
Dávajte pozor na okraje všetkých dielov pred poškodením.

POTREBUJETE

Horný diel

Ohnisko

Dolný diel

Základy

Pracovná plocha
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Pripremite alat i materijale

1. Plastična kanta sa čistom vodom i spužva za fugiranje 
2. Plastična kanta sa čistom vodom za pripremu lijepila 
3. Mikser bušilicu za mješanje ljepila 
4. Kvalitetno fleksibilno ljepilo za vanjske radove ili šamotno brašno 
5. Libelu
6. Rabic plastičnu mrežicu 
7.Odgovarajuća zaštitna oprema

!

!

Pročitajte upute od proizvođača lijepila. Savjetujte se prije kupnje!

6. Rabic plastična mrežica 
 
Nakon sastavljanja proizvoda obavezno je dodatno ojačati (izgletati) 
sljedeće dijelove vrtnog roštilja: 
 
- zadnja stranica 
- bočne stranice 
- dimovodne kape 
- završni poklopac 

Zašto?  
Ti dijelovi najviše su izloženi vatri. Također na taj način sprječavate ulazak 
vode i vlage za vrijeme kišnog perioda.

IZVEDBE OD
KULIRA ILI ŠTOKOVANI NE 
TREBAJU DODATNU OBRADU

!

PRIPRAVTE SI NÁSTROJE A MATERIÁLY

1. Plastové vedierko s čistou vodou a špongiu na vlhčenie.
2. Plastové vedierko s čistou vodou na prípravu lepidla.
3. Hlavicu pre miešanie lepidla.
4. Vysoko kvalitné flexibilné lepidlo pre vonkajšie použitie alebo na šamot.
5. Vodováha.
6. Sieťovinu
7. Vhodné ochranné pomôcky

Prečítajte si pokyny výrobcu lepidla. 
Konzultovať pred nákupom!

- zadná strana
- boky
- komínový strop
- vrchný poklop

plastové pletivo

Tieto časti sú najviac vystavené ohňu. Môžete tak zabrániť 
vstupu vody a vlhkosti počas dažďov.

Po zostavení treba tieto časti daľej spevniť. 
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POSTUP SPÁJANIA DIELOV
Všetky prvky su zlepené 2-3 cm hrubou vrstvou lepidla.
Použite vodováhu pri lepení na určenie roviny.

Elemente spajajte prema redoslijedu na skici
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Šamotna leđa. Napust na lijevoj ili desnoj strani 21 cm Vanjska lijeva stranica od ložišta sa rupom

Svi elementi spajaju se na nanos ljepila između 2-3 cm. Obavezno koristite libelu (vaser vagu) 
pri spajanju kako bi odredili ravninu.

Prednja ploča Postavite šamotne pločice bez ljepila

Lijeva, zadnja i desna strana Zadnja ploča do ruba. Lijevo i desno raspodijeliti napust

+Potrebno!!

Ľavá zadná a pravá strana Zadný panel pritlačiť natesno k okrajom.

Poukladajte šamot (bez lepenia)

Vonkajšia ľavá strana ohniska.

Predná plocha

Presah zadného panelu za šamotom, po stranách je 21cm
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Zaobljena glava ( okrenutni  obrnuto u odnosu na donju ) Šamotna unutarnja stranica sa rupom

Ponovite postupak            na desnoj strani7 8 Šamotna bolta

Dekor (raspodijelite napuste na ljevoj i desnoj strani)

Predná časť. (hrubou stranou dole) Vnútorná ľavá strana ohniska.

Predná stranaOpakujte postup 7 a 8 aj na pravej strane

Vrchnú časť dopasujte rovnomerne.
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Postavite držače za poklopac Poklopac

Obavezno ojačati (izgletati) gornji dio roštilja. 

Nakon što postavite kamin treba proći  
minimalno 48 sati prije postavljanja  

opreme i prve upotrebe.

IZVEDBE OD
KULIRA ILI ŠTOKOVANI NE 
TREBAJU DODATNU OBRADU

!

Postavte držiaky  komínu. komín

Po zostavení treba všetky 
tieto časti daľej spevniť. 

Po postavení krbu treba počkať 
minimálne 48h pred prvým použitím.
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Montáž, použití a správná údržba grilu
Návod k montáži
Gril je výrobek, který se používá výhradně venku a nesmí být montován v uzavřených prostorách. Místo, 
kde se instaluje gril, musí být vzdáleno nejméně 3 m od okolních domů, stromů nebo křovin. 
 
K spojení dílů používejte kvalitní flexibilní lepidla. K instalaci šamotových kachliček v topeništi používejte 
speciální šamotová žáruvzdorná pojidla. Věnujte pozornost návodu, který je přiložen k pojidlu.

Pozor! Některé modely jsou kromě fólie zamotány i páskou. Při otevírání palety odstraňte pásky připevňují-
cí obal, dávejte pozor, aby jednotlivé části nespadly, protože by mohly poškodit věci či zranit osoby. 

1. Před začátkem montáže zkontrolujte počet součástí.
2. Je nutné vyrobit pevný betonový podklad, který může vydržet tíhu grilu. 

Pokud výrobek instalujete na terasu, musí odborník v každém případě prověřit nosnost. 
Stojan postavte na zcela rovný podklad, abyste zamezili posunu. 

3. Součásti vzájemně slepte podle číselných značek na obrázku.
 
Doplňkové příslušenství (mřížka) se nesmí lepit.

Poté, co spojíte všechny součásti, musí uběhnout minimálně 48 hodin před prvním použitím.

Nedoporučujeme instalaci grilu na dlaždice a hotové betonové desky.
Neopírejte ani nelepte součásti na zdi, montážní konstrukce apod. 
Gril nesmíte přilepit k podlaze, protože by se tak znemožnila tepelná roztažnost.

Někdy se můžou objevit bílé skvrny způsobené hydroxidem vápenatým, který se na povrchu spojí s oxi-
dem uhličitým ze vzduchu. K odstranění tohoto estetického nedostatku stačí očistit postižené místo vodou 
a měkkým kartáčkem. Postup je někdy potřeba opakovat vícekrát. Květy „bílé skvrny“ nemají žádný vliv na 
mechanické vlastnosti součástí.

Různá tonalita (úroveň zbarvení) součástí ze stejného materiálu není důvodem k reklamaci, protože kvůli 
přírodnímu zbarvení použitých materiálů jsou možné rozdíly v barvě.

Použití a správná údržba
 
Tento gril je určen pouze k přípravě jídla a ne jako ohniště k topení. Proto nesmí být používán k spalování 
odpadu (domácího nebo zahradního) či jiných nevhodných materiálů. Také není určen pro použiti v uzavře-
ných prostorách. Během používání jej nepřemisťujte.

UPOZORNĚNÍ!
K zapálení nikdy nepoužívejte alkohol, topný olej ani jiné prostředky!
Používejte pouze prostředky k zapálení ohně, které jsou v souladu s normou EN 1860-3.
 
SKaždý proces hoření se musí dít pomalu a postupně, vyhýbejte se silným krátkodobým plamenům. 
Nikdy nepoužívejte gril během deštivého počasí. Vlhkost, která vznikla následkem klimatických fak-
torů, může při konstrukci grilu při náhlém zahřátí způsobit poškození dílů.

CZ
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Během používání nenechávejte gril bez dozoru; vždy jej používejte velmi opatrně. 

Při přikládání a při přípravě jídla na grilu vždy používejte správný příbor, zástěru a rukavice, chránící před 
horkem, dlouhé vidličky a lopatky k otáčení masa. Před čištěním grilu počkejte, až se ochladí. Nepoužívejte 
vodu k rychlému uhašení ohně nebo žáru v topeništi.

Používejte dřevěné uhlí, dřevo nebo brikety na gril. 

Preporučeno punjenje

Grily topeniště šíře do 
65 cm

Mini grily s topeništěm 
do šíře 110 cm

Grily s topeništěm do 
šíře 200 cm

Doba potřebná k 
přípravě žáru

2.5 kg 5 kg 7.5 kg 30-40 min

•	 Nepřikládejte další množství na gril, dokud předchozí plnění zcela neshořelo.
•	 K zapálení používejte třísky. 
•	 Postupně přikládejte, abyste se vyhnuly náhlému zahřátí topeniště.
•	 Vždy přikládejte uprostřed topeniště, později rozprostřete žár po celém topeništi.
•	 Přehnané přiložení může poškodit jednotlivé díly.

POZOR!
DĚTI A ZVÍŘATA NESMÍ STÁT V BLÍZKOSTI GRILU, ZVLÁŠTĚ NE BĚHEM JEHO POUŽÍVÁNÍ

Následkem náhlých změn teploty v topeništi je možné, že se objeví mikropraskliny. Tyto mikropraskliny 
nejsou nedostatkem výrobku a nikterak neohrožují stabilitu konstrukce.

Pro lepší ochranu konstrukce před atmosférickými vlivy během zimního období nebo období, během  
kterého gril nepoužíváte, je potřeba jej ochránit nepromokavým materiálem.

•	 Topeniště udržujte čisté.
•	 Používejte kartáč k čištění grilu s dlouhou dřevěnou násadou, olověnými štětinami a struhadlem k od-

stranění zaschlé špíny.
•	 Po odstranění hrubých zbytků můžete gril očistit i obyčejnou houbičkou namočenou v teplé vodě.

NEPŘEBÍRÁ SE ŽÁDNÁ ZODPOVĚDNOST A NEPŘIZNÁVÁ SE ŽÁDNÁ ZÁRUKA V PŘÍPADĚ NEDO-
DRŽENÍ NÁVODU V TOMTO DOKUMENTU. 
Záruka předpokládá výměnu jednotlivých součástí s vadou,  a NE CELÉHO GRILU.

Připomínku nebo dotaz můžete adresovat na e-mail: bmb@bmb.hr
K oznámení reklamace je nutno přiložit:   
1.	 kopii účtenky
2.	 fotografii poškození
3.	 fotografii celého výrobku

Poznámka:
Rozměry jsou přibližné a mohou se měnit. 
 
Redukce použitých obalů na nejmenší možnou míru je jedním z nejvýznamnějších způsobů snížení  
negativního vlivu obalů na životní prostředí. Části obalu, karton, polystyren a plastovou fólii musíte odnést do sběrné-
ho dvora na recyklaci. Nevyhazujte do odpadu.

CZ
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