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GerMann s.r.o.  je spoločnosť na 
Slovensku, ktorý prináša inakosť v oblasti grillovania. Zažite 
grilovanie úplne inak!

Barbeque Smoker®  si jednoducho zamilujete. Miesto 
klasického grilovania pripravujte mäso na barbeque griloch. 
Podstata prípravy barbeque je umiestnenie zdroja tepla tak, 
aby nebol priamo pod mäsom. Práve takto sa docieli pomalá 
príprava pri relatívne nízkej teplote. Kvalitná oceľ o hrúbke 6 
mm, ktorá udržiava v griloch konštatne rozloženú teplotu a 
oddelený komorový systém vám pomôže pripraviť 
nezabudnutelný pokrm.


Hoci sú mekkou barbeque Spojené štáty, čoraz viac ľudí v 
Európe si uvedomuje, že príprava mäsa a atmosféra spojená 
s barbeque je jednoducho nezameniteľná. 


Náša spoločnosť  bazíruje na priamej spolupráci s nemeckým 
výrobcom Barbeque Smoker® ako aj na priamej dodávke 
grilov z Nemecka pre slovenských zákazníkov. 

Našou filozofiou je inakosť a preto ako prví, prinášame na 
Slovensko jedinečné Barbeque Smoker Trailers - prívesné 
barbeque grily, ktoré odteraz nemôžu chýbať na rôznych 
spoločenských podujatiach. Prineste na vinobranie, hody, 
festival, jarmok barbeque miesto klasického grilovania. Mäso, 
ktoré nim pripravíte si ľudia zamilujú.

Veríme, že vám náš katalóg poslúži, vybrať si to pravé pre 
vás.

Vitajte u GerMann s.r.o.

Grily, ktoré ponúkame našim zákazníkom získali od TÜV GS - 
značku, ktorá potvrdzuje prvotriednu kvalitu a bezpečnosť 
grilov pre zákazníka. 

www.germann.sk
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Rýchle vysvetlenie využitia 
Metódy grilovania

Barbeque (100-130°C) 
Oheň sa nachádza v oddelenej, postranne umiestnenej, ohniskovej komore. Babequeujete na nízkej teplote (90-160°C, ideálné 
rozpätie je 100-130°C). Nechajte dekel na ohniskovej komore otvorený na 2/3 a vychutávajte si jedinečný výsledok, s 
perfektnou chuťou a enormnou šťavnatosťou mäsa. Nie je nutné žiadne obracanie ani zmena plohy.


Nepriame grilovanie (160-180°C) 
Rovnako ako pri barbeque je ohnisko umiestnené v postrannej komore. Jedlo však dusíte pri vysokej teplote a zatvorenom 
dekli na ohniskovej komore.


Grilovanie (160-300°C) 
Žiar (drevo alebo drevené uhlie) sa nachádza priamo pod grilovaným jedlom a tým ho pečie pri vysokej teplote. Pri takomto 
grilovaní je nevyhnutné obracanie, ako aj zmena polohy grilovaného jedla.


Varenie  
Áno, aj varenie je možné. Umiestnite jednoducho hrniec alebo panvicu na varnú platňu JOE’s Barbeque Smoker, na grilovací 
rošt do grilovacej alebo ohniskovej komory. Ďaľšia možnosť varenia je zavesenie hrnca na otočné rameno nad ohnisko 
(ohnisková komora).


Údenie 
Žiar je v ohniskovej komore. Pri údení je však potrebné zavriet dvierka, ktoré regulujú prieduch vzduchu na ohniskovej komore. 
Tým docielime vzik silného dymenia. Vhodným výberom dreva dosiahneme dokonalú chuť a intenzitu údenia.  


Vyhotovenie 

Oceľová platňa 5,0 mm (strieborná edícia)

Konštrukčné telo a kolesá sú vyrábané rovnako z 5,00 mm hrubej ocele. Zozvárané a následne vybrúsené. Je to navhodnejšia 
alternatíva pre spracovanie ocelovej rúry.


Oceľová rúra je s hrúbkou steny 6,35 mm. Dekle sú precízne vyrezávané z vysokokvalitných oceľových rúr. To zabezpečuje 
tesnosť a stabilitu dekla na komore. Rovnako sú aj kolesá grilu vyrezávané z oceľových rúr, aby sa zachovala pevnosť a 
nepoddajnosť kolies.  


Nasadenie JOE’s Barbeque Smoker

Začiatočník      Pokročilý        Profesionál
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Všetky JOE’s Barbeque Smoker sú ručne vyrábané 
zo 6,35 mm hrubostennej oceľovej rúry, respektíve 
5,0 mm oceľového plechu.


Oceľové rúry, z ktorých sú JOE’s Barbeque Smoker 
vyrábané, prichádzajú priamo z USA k nemeckému 
výrobcovi.


Kolesá zhotovené z oceľovej rúry majú oveľa lepšiu 
stabilitu ako kolesá, ktoré by boli vyrábané z železnej 
pásoviny.


JOE’s Barbeque Smoker sú lakerníkom pieskované z 
dôvodu, aby boli odstránené možné nečistoty. 
Pieskovanie prispieva aj k lepšej prilnavosti a držaniu 
ohňuvzdorného nátera počas dlhých rokov.  


JOE’s Barbeque Smoker sú lakované ohňuvzdornými 
farbami od nemeckých výrobcov.


JOE’s Barbeque Smoker disponujú masívnymi 
nerezovými roštami a stabilným ohniskovým boxom, 
resp. komorou.


JOE’s Barbeque Smoker sú vybavené s nerezovými 
teplomermi z USA.

JOE’s Barbeque Smoker 

Znaky kvality



JOE’s grily a ohniská
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JOE’s Half Barrel, JOE’s Firepit, JOE’s Campfire


Príslušenstvo k ohniskám


JOE’s 16’' Litte Joe a JOE’s 16''Sloppy Joe
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JOE’s Half 

JOE’s Barbeque & Grill

JOE’s Firepit

JOE’s Campfire

Či už ich využitie ako 
ohnisko alebo gril - všetko je 
možné.

Grily sú vyrábané z masívnej 
ocele.


Tieto produkty prinesú 
radosť do vášho života.


Masívne ohnisko s obručou pre otočné rameno.

Miery (D x Š):

Produkt:

Číslo tovaru:


80 x 36 cm 
JOE’s Firepit 
JS-33610

Miery (D x Š):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo tovaru:


Pripravujte si vaše jedlo v štýle starého divokého západu alebo ho jednoducho 
využívajte ako ohnisko. JOE’s Barbeque ponúka Campfire s otočným ramenom pre 
hrniec a grilovacím roštom s nereze. 

70 x 122 cm 
42kg 
ca. 50cm

JOE’s Campfire 
JS - 33600

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo tovaru:


Gril na priame grilovanie s masívnej nerezovej ocele a odnimatelnými nohami. 

91 x 55 x 78 
cm 
42kg 
75 x 40 cm

JOE’s Half Barrel 
JS - 33640
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Upínanie na rošt pre JOE’s Firepit

Rošt priem. 50cm pre JOE’s Firepit

JOE’s

16'' Sloppy Joe


Masívne otočné rameno, na ktoré je možné zavesiť 
takmer všetko. Rameno možno uchytiť aj s 
roštovým upinaním. 

Produkt:

Číslo tovaru:


Otočné rameno 
JS-33609
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S týmto masívnym upínačom v kombinácii s 
nerezovým grilovacím roštom a otočným ramenom 
môžete JOE’s Firepit ako gril k priamemu grilovaniu 
alebo vareniu využívať.

Produkt:

Číslo tovaru:


Upínanie 
JS-33607

Otočné rameno pre JOE’s Firepit

Nerezový rošt s priemerom 50 cm. 

Produkt:

Číslo tovaru:


Nerezový rošt 
JS-2912

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia plocha:

Produkt: 

Čislo tovaru:


Najmenší JOE’s Barbeque Smoker je určený na priame 
grilovanie alebo údenie. S osvedčeným systémom vetrania 
zažijete jedinečné grilovanie. 

80 x 55 x 109 cm 
45kg 
39 x 40 cm

Little Joe  
JS - 33655

JOE’s 16'' Little Joe


Potrebujete mieto pre jedneho človeka naviac, tak 
potom Sloppy Joe je ten pravý. Zhotovený 
osvedčenou kvalitou, drží masívna oceľ teplo 
konštatne rozložné v grilovacej komore. Tento 
model obsahuje port na teplomer, odtok na masť a 
nerezový rošt. Teplomer a predná odkladacia 
plocha sú k dostaniu ako dodatočné príslušenstvo. 

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia plocha:

Produkt:

Číslo tovaru:


115 x 55 x 145 
cm 
85kg 
74 x 39 cm 
Sloppy Joe 



JOE’s Barbeque Smoker®
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Strieborná edícia

     (5,0 mm oceľový plech)

Záhradné a terasové modely

     (Oceľová rúra s 6,35 mm hrubou stenou)

Poľný voz/vagón

     (Oceľová rúra s 6,35 mm hrubou stenou)

Gastronomické a cateringové modely

     (Oceľová rúra s 6,35 mm hrubou stenou)

Model so spätným prúdením 

     (Oceľová rúra s 6,35 mm hrubou stenou)

Profesionálne vozíkové modely

     (Oceľová rúra s 6,35 - 8 mm hrubou stenou)



16'' Tradition

Tento model spomedzi JOE’s Barbeque Smoker by sa dal označiť aj ako úvodný. Je 
vyrobený z 0.5mm hrubého plechu, vybavený prednou a spodnou odkladacou 
mriežkou, 2 nerezovými grilovacími roštami, ktoré sa nachádzajú v grilovacej komore. 
Veľkú pomoc pri grilovaní predstavuje JOE’s Original 3’' nerezový teplomer, vďaka 
ktorému máte vždy prehľad o teplote v grilovacej komore. 16'' Tradition obsahuje vo 
svojej výbave odkvapkávacie vedro ako aj kutáč. V ohniskovej komore je bez 
grilovacieho nadstavca.   

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo tovaru:


150 x 80 x 152 
cm 
110kg 
74 x 39 cm

16'' Tradition 
JS - 33750

Komín

Grilovacia komora s roštami

Box pre oheň

Prostredníctvom ohňa vyrobené 
teplo a dym preníkajú ťahom do 
grilovacej komory, v ktorej sú 
rovnomerne rozložné.

Schématické znázornenie fungovania…
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Strieborná edícia
JOE’s Barbeque Smoker®



16'' Classic s varnou platňou

16’'Classic je rovnako zhotovený z 5,0 mm hrubého oceľového plechu a ponúka 
dodatočne varnú platňu nad ohniskovým boxom a dva nerezové rošty v grilovacom 
boxe. 

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo tovaru:


150 x 80 x 152 
cm 
130kg 
74 x 39 cm 
40 x 39 cm

16'' Classic 
JS - 337 51

16'' Texas Classic

16''Texas Classic je predĺžená a kompletne prezváraná verzia oproti 16''Classic. Tento 
model má väčšiu grilovaciu komoru ale aj ohniskový box. Pred otvorom ohniskového 
boxu sa nachádza dodatočná odkladacia mriežka, ktorú oceníte pri používaní varnej 
platne.  

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo tovaru:


195 x 85 x 165 cm 
170kg 
100 x 39 cm 
48 x 39 cm

16'' Texas Classic 
JS - 33752
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20'' Texas Classic

20''Texas Classic disponuje rovnakým vybavením ako 16'' Texas Classic, avšak 
priemer rúry grilovacej komory je 50 cm. Táto veľkosť umožnuje grilovanie veľkého 
množstva mäsa naraz.

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo tovaru:


195 x 95 x 180 cm 
240kg 
98 x 49 cm 
48 x 49 cm

20'' Texas Classic 
JS - 33753
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Komín

Grilovacia komora s roštami

Box pre oheň

Prostredníctvom ohňa vyrobené 
teplo a dym preníkajú ťahom do 
grilovacej komory, v ktorej sú 
rovnomerne rozložné.

Schématické znázornenie fungovania…

JOE’s Barbeque Smoker®

Táto línia grilov je výsledkom toho, čo sme sa naučili počas 
dlhoročnej spolupráce s grilovacími tímami, BBQ fanušíkmi 
ako aj keteringovými profíkmi. Dozvedeli sme sa z prvej 
ruky, čo funguje a čo nie. Sme presvedčení, že funkcionalita 
vyznačuje produkt. Precíznosť pri výrobe a hrúbka stien 
garantujú enormne dlhú životnosť a spoľahlivosť.


Rafinovanosť JOE’s Barbeque Smoker je dvojkomorový 
systém, ktorý umožňuje šetrný grilovací čas. 

Pri teplote od 90 do 130°C sa bude mäso dopekať tak, že 
tuk z neho sa nebude dostávať do ohniska a horieť - zdravá 
grilovacia pochúťka pre celú rodinu. 

16'' Wild West

Barbeque Smoker na najvyššej úrovni kvality! Grilovanie, nepriame grilovanie, údenie a 
varenie je s týmto grilovacím systémom možné. Vykurovanie sa prevádza s bukový/ 
ovocným alebo dreveným uhlím. Hrúbka stien pri týchto modeloch je 6,35mm. 

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo tovaru:


150 x 80 x 157 cm 
140kg 
74 x 39 cm 
40 x 39 cm

16'' Wild West 
JS - 33910

Záhradné modely
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Produkt: 

Čislo tovaru:


Rošt 16’' Wild West 
JS - 2902



16'' Special

Najviac predávaný model pre Vás a Vašu záhradu. Všetko, čo si želáte je s týmto 
perfektným a krásnym Joe’s Barbeque Smoker dodávané. Predná odkladacia mriežka, 
teplomer, masívné železné kolesá, varná platňa nad ohniskovým boxom, odkladacia 
mriežka na drevo, uško pre otočné závesné rameno a veľa iného. 

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo 
tovaru:


150 x 80 x 157 cm 
160kg 
74 x 39 cm 
40 x 39 cm

16'' JOE’s Special 
JS - 33900

16'' Longhorn

Predĺžené prevedenie obľúbeného Joe’s Special s veľkou grilovacou plochou a 
ohniskovým boxom ponúka viac priestoru pre jedlo a prílohy. Táto masívne zozváraná 
verzia obsahuje dodatočne dve predné odkladcie plochy a veľké úložisko pre horiace 
drevo.  

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo tovaru:


195 x 85 x 165 cm 
200kg 
100 x 39 cm 
40 x 39 cm

16'' Longhorn 
JS - 33950

14



20'' Longhorn

Zvädčšená verzia obľúbenej 16’'Longhorn s priemerom ca.508 mm ponúka 
dostatočné miesto pre stejk, pečené, ryby, krídielka a iné jedlá.  

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo 
tovaru:


195 x 85 x 180 cm 
250kg 
100 x 49 cm 
49 x 49 cm

20'' Longhorn 
JS - 33954

20'' Championship Longhorn

XXL verzia Longhornu s extra veľou grilovacou plochou (130 cm) a priemerom rúry 20'' 
ponúka veľké množstvo miesta. Prevažovadlo uľahčuje otváranie dverí na grilovacej 
komore, vybevený dvoma teplomermi a veľkou rukoveťou na ohniskovej komore. 

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo tovaru:


215 x 95 x 190 cm 
265kg 
130 x 49 cm 
59 x 49 cm

20'' Championship Longhorn 
JS - 33955
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Prostredníctvom ohňa vyrobené 
teplo a dym preníkajú ťahom do 
grilovacích komôr, v ktorých sú 
rovnomerne rozložné.

Grilovacia komora s roštami

JOE’s Barbeque Smoker®

Poľný voz

Box pre oheň/ 
ohnisková komora

Vertikálna grilovacia 
komora s roštami, v 
ktorej je teplota 
prirodzene 
diferencovaná. V 
hornej časti je teplota 
nižšia ako v spodnej 
časti

Komín

16''Chuckwagon

So svojou dodatočnou vertikálnou grilovacou komorov ponúka dostatočný 
priestor pre usporiadanie veľkých akcií. Veľká ohnisková komora umožnuje 
jemné ovládanie teploty.  

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo tovaru:


200 x 90 x 200 cm 
260kg 
95 x 39 cm 
59 x 39 cm 
+ 5 roštov s 
priemerom 39 cm

20'' Longhorn 
JS - 33954

Multitalent medzi JOE’s Barbeque Smoker s dodatočnou 
vertikálnou komorou pre grilovanie a údenie, ktorá ponúka 
dostatok priestoru na grilovanie pre veľké spoločenské akcie. S 
Chuckwagon, resp. poľným vozom dokážete pripravovať 
súčasne veľa porcií naraz alebo rôzne jedlá pri rôznych 
teplotách. Taktiež komora slúži aj na zahrievanie jedla, aby 
nevychladlo. Veľká ohnisková komora umožňuje perfektné 
riadenie teploty, čo prisieva k rôznorodosti prípravy jedla (rýb, 
zeleniny, príloh). 

Schématické znázornenie fungovania…
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20''Chuckwagon

20’’Chuckwagon je veľmi dobrý na využite pre živnostneskú oblasť. Či už ho 
využijete vo svojej reštauračnej záhrade alebo v hotely, nikdy vás nesklame. 
Rovnako je vhodný na cateringové akcie, firemné oslavy. Grilovací priestor, 
ktorý ponúka, je práve ideálny na tieto využitia. Z dôvodu grilovacej a údiacej 
komory, ho možno využívať na prípravu rôznych jedál pri rozličných teplotách. 

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo tovaru:


215 x 90 x 215 cm 
260kg 
100 x 49 cm 
59 x 49 cm 
+ 5 roštov s 
priemerom 49 cm

20'' Chuckwagon 
JS - 33820



JOE’s Barbeque Smoker®

Od veľkosti 20 zólov je tu ešte u Smoker-rodiny dodatočná 
zvláštnosť. Je nim totiž cateringový systém. Tento špeciálny 
systém regulácie prietoku vzduchu slúži k tomu, aby 
teplota v grilovacej komore bola stohovito rovnomerne 
udržiavaná. A ako nám už samotný názov “catering” 
prezrádza, je tento gril koncipovaný pre veľké množstvo 
prípravy jedál.


Všetky dôležité technické a funkčné elementy 
20’’Chuckwagon by ste márne hľadali na povrchu. Sú totiž 
ukryté vo vnútri. 


Ceteringové modely (6,3 mm hrubá stena)
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20’’Chuckwagon  Catering

20’'Chuckwagon Catering je určený pre oblasť podnikania. S jedinečným 
deliacim systémom tepla, horizontálnou i vertikálnou grilovacou a údiarenskou 
komorou viete pripravovať naraz niekoľko rozličných jedál pri rozdielnych 
teplotách.     

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo tovaru:


215 x 90 x 215 cm 
360kg 
100 x 49 cm 
59 x 49 cm 
+ 5 roštov s 
priemerom 49 cm

20'' Chuckwagon Catering 
JS - 33821



24'' Chuckwagon Catering

Solídne spracovanie 6,35 mm hrubej oceľovej rúry, jedinenčný deliaci systém tepla s 
grilom v komore a konvektnej rúry. Vybavený špeciálnym náterom farby, ktorá je 
pripravená zniesť teplotu viac ako 850°. Závažie na dekle grilovacej komory umožňuje 
ľahkú manipuláciu s deklom komory. Ideálna kontrola teploty pomocou Dual Damping 
systému, nerezových teplomerov v oboch grilovacích komorách. Uzamykanie komôr.  

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo 
tovaru:


240 x 100 x 220 cm 
600kg 
119 x 59 cm 
60 x 59 cm 
+ 5 kruhových 
roštov s priem. 59 
cm

24'' Chuckwagon Catering 
JS - 33824

24'' Extended Catering Smoker

Vybavený s dvomi dverami do grilovacej komory, deliacim systémom tepla, dvomi 
roštovými úrovňami v horizontálnej a 3 roštovými úrovňami vo vertikálnej grilovacej 
komore. Možnosť uzamykania komôr.

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo tovaru:


310 x 100 x 220 cm 
695kg 
180 x 59 cm 
60 x 59 cm 
+ 4 kruhové rošty 
s priem. 59 cm

24'' Extended Catering Smoker 
JS - 33825
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JOE’s Barbeque Smoker®

Do slovenčiny preložený “Reverse Flow” by sa dal voľne 
označiť ako spätný tok. To je totiž podstata tohto grilu. Z 
ohniskovej komory prúdi teplo a dym pod masívnu platňu 
až po koniec grilovacej komory, kde následne stúpa nahor 
a pokračuje späť cez celú grilovaciu komoru až ku komínu, 
cez ktorý sa postupne dostáva prirodzenou cestou von z 
grilovacej komory. Spätný chod tepla a dymu urdžiava 
horúci vzduch, ktorý oceníte pri príprave jedla. 


Model so spätným ťahom (6,3 mm hrubá stena)

Teplo a dym prúdia pod masívnou platňou až na koniec grilovacej 
komory, kde následne stúpajú nahor. V grilovacej komore sa 
rovnomerne rozložia a nakoniec prúdia komínom von.

Grilovacia komora vybavená 
masívnou platňou pre spätný 
chod dymu a tepla.

16'' Reverse Flow Smoker

16’'Reverse Flow Smoker je principiálne 16’’Langhorn. Líši sa iba v tom, že má v 
grilovacej komore masívnu platňu, pod ktorou prúdi teplo a dym až na koniec komory, 
kde následne stúpa nahor a vracia sa spätným ťahom cez grilovaciu komoru až ku 
komínu. Výhoda tohto grilu je, že má možnosť premontovania komína. Takže vie 
poslúžiť ako klasický 16’’Langhorn. 

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo 
tovaru:


195 x 85 x 180 cm 
210kg 
100 x 39 cm 
48 x 39 cm 

16''Reverse Flow Smoker 
JS - 33951



20’'Chuckwagon Catering Smoker Trailer


20’'Chuckwagon Catering Smoker Trailer ponúka optimálne nasadenie do mobility pre 
barbeque cateringových akcií a podujatí. 

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 


Čislo tovaru:


425 x 165 x 215 cm 
610kg 
100 x 49 cm 
59 x 49 cm 
+ 4 kruhové rošty 
s priem. 49 cm

20'' Chuckwagon Catering 
Smoker Trailer 

JS - 20SMT
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Odnímatelná 
svetelná jednotka

Posuvné nosníky
Odpérovaná náprava

Doska nad  box na 
materiál

Hliníkový box s roťahovacím stolom, 
sklápatelný, výškovo nastaviteľná vzpera, 
ideálny na uloženie dreveného uhlia

Koliesko na zaistenie 
polohy 

Brzda proti zbehu 

JOE’s Barbeque Smoker®

Profesionálne vozíkové modely 

 (6,3 mm hrubá stena)

JOE’s Barbeque Smoker Trailer sú solídne prepracované a 
špeciálne určené na podnikateľské aktivity. Vozíky 
disponujú inovatívnou funkcionalitou, mobilitou, vyspelým 
dizajnom. Využite naše dlhoročné skúsenosti a nechajte si 
vyrobiť JOE’s Barbeque Smoker podľa Vašich predstáv.



Vybavený s dvomi dvermi na horizontálnej komore, deliacim systémom tepla, dvomi 
roštovými úrovňami v horizontálnej a 3 roštovými úrovňami vo vertikálnej grilovacej 
komore. Možnosť uzamykania komôr. Prívesný vozíkový BBQ gril je vhodná na rôzne 
spoločenské akcie. Výrobca je pripravený plniť v rámci technickej normy želanie 
zákazníka v prípade špeciálnych požiadaviek.  

24''Chuckwagon Catering Smoker Trailer

Solídné spracovanie 6,35 mm hrubej oceľovej rúry, jedinenčný deliaci systém tepla s 
grilom v komore a konvektnej rúry. Vybavený špeciálnym náterom farby, ktorá je 
pripravená zniesť teplotu viac ako 850°. Závažie na dekle grilovacej komory umožňuje 
ľahkú manipuláciu s deklom komory. Ideálna kontrola teploty pomocou Dual Damping 
systému, nerezových teplomerov v oboch grilovacích komorách. Uzamykanie komôr. 
Prívesný vozíkový BBQ gril je vhodná na rôzne spoločenské akcie. Výrobca je 
pripravený plniť v rámci technickej normy želanie zákazníka v prípade špeciálnych 
požiadaviek. 

Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 
plocha:

Produkt: 

Čislo tovaru:


434 x 165 x 245 cm 
975kg 
165 x 59 cm 
60 x 59 cm 
+ 4 kruhové rošty 
s priem. 59 cm

24'' Chuckwagon Catering 
JS - 33824

24''Extended Catering Smoker Trailer


Miery (D x Š x V):

Váha:

Grilovacia 

Produkt: 

Čislo tovaru:


515 x 163 x 245 cm 
975kg 
180 x 59 cm 
60 x 59 cm 
+ 4 kruhové rošty 
s priem. 59 cm

24'' Extended Catering Smoker 
JS - 33825
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30''Extended Catering Smoker Trailer 

                                     s dvojnápravou

Tohto času najväčší prívesný vozíkový BBQ gril JOE’s Barbeque Smoker Trailer, s 
hranatou vertikálnou údiarenskou komorou, ktorá slúži aj ako priestor na udržiavanie 
jedla v teplom stave, a jednou 2,5 metrovou dlhou grilovacou komorou ponúka 
dostatok grilovacej plochy pre prípravu veľkého množstvo jedla. Unikátny systém 
delenia tepla a oddelená ohnisková komora umožnuje prípravu rôznorodého jedla 
naraz.  

Miery (D x Š x V):

Váha:


Grilovacia plocha:

Produkt: 


Čislo tovaru:


624 x 200 x 220 cm 
2200kg

30''Extended Catering Smoker 
Trailer 
JS - 30EXSMT

Profík Smoker 

pre rozličné 

podujatia a 

oslavy.

30’'Extended Catering Smoker Trailer zatvorený
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Grilovacia komora: 6 zásuviek s 18 nerezovými roštami GN1/1, pri 
cenovej prirážke 10 zásuviek s 30 nerezovými roštami GN1/1

Hranatá vertikálna komora: 6 zásuviek s 12 nerezovými roštami 
GN1/1, 65 cm x 74,5 cm každá zásuvka.

Celková grilovacia plocha štandardnej výbavy ca.4,7qm

Celková grilovacia plocha rozšírenej verzii ca.6,06 qm



24''Triple Door Championship Train Trailer 

                     individuálne prispôsobená výroba


24’'Championship Train Trailer vás okúzli svojim vzhľadom a štýlom westernovej 
lokomotívy. Tento prepychový exemplár je vybavený tým najlepším, čo ponúka výrobca  
zo svojej výrobnej technológie. Radi vám poskytneme viac informácií k individuálnemu 
prispôsobeniu podľa želania. 

Produkt: 

Čislo tovaru:


24'' Triple Door Championship Train Trailer 
JS - 33826
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Jednoduchá preprava! 

So špeciálne vyrobeným 
dvojnápravovým prívesným 
vozíkom ste neustále mobilní a 
bezpečne zaistení na cestách. 
Radi vám poskytneme viac 
informácií k indivduálnej výrobe 
a podmienkach.

Prineste na podujatie štýl Westernu



JOE’s Barbeque Smoker® originál príslušenstvo 
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JOE’s Barbeque Smoker originálne príslušenstvo

  

JOE’s Barbeque Smoker plachty na zakrytie


JOE’s Barbeque Smoker grilovacie rošty a náhradné diely
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JOE’s Barbeque Smoker®

Originál príslušenstvo
Aby sa vytvorila cesta k optimálnemu výsledku, existujú vo svete barbeque nespočetné časti píslušenstva. 
Niektoré z nich sú nevyhnutnosťou, iné zasa luxusom. V ktorej kategórii by ste sa chceli pohybovať vy?


Zásuvka na uhlie do 
ohniskovej komory na 
priame grilovanie

Zásuvka na uhlie do 
grilovacej komory na 
priame grilovanie

Držiak deklu pre 
ohniskovú komoru

Gumový plášť na 
kolesá

Plachta na 
zakrytie griluÚdiarenská 

vertikálna prídavná 
komora (slúži i ako 
udržiavateľ tepla pre 
pokrm)

Postranný drevený 
stôl. Ideálny na 
pokladanie 
pripravovaného 
jedla.

Otočné rameno slúži 
na zavesenie hrnca 
alebo kotlíka. 

Konvekčná platňa do 
ohniskovej komory zaručí 
optimálné rozdelenie tepla a 
zabráňuje úderu plameňa do 
grilovacej komory

26



Konvekčná platňa

Držiak na dvierka

Otočné závesné rameno

Produkt:


Masívné otočné rameno na zavesenie gulášového kotlíka alebo hrnca. Ideálne na 
varenie.

Táto masívna konvekčná platňa zaručuje optimálne rozdelenie tepla a zabraňuje 
preniknutiu ohňa do grilovacej komory.

S masívnym držiakom na dvierka nastavíte jednoducho ale zato pevne polohu dvierok na 
ohniskovej komore a tým ovplyvníte množstvo tepla a dymu, ktoré prúdia do grilovacej 
komory. Stabilná konštrukcia so špirálovým držadlom, vyhotovený v dvoch veľkostiach.
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Číslo tovaru:   JS-2816   


Masívny držiak (malý) 
so špirálovým držiakom

Tradition -  Classic

Wild West - Special


Produkt:


Číslo tovaru:   JS-2819   


Masívny držiak (veľký) 
so špirálovým držiakom

Chuckwagon

Longhorn


Produkt:


Číslo tovaru:   JS-8016 

Otočné rameno 

Produkt:


Číslo tovaru:   JS-2830   


Konvekčná platňa  
pre 16''Barbeque 
Smoker


Produkt:


Číslo tovaru:   JS-2831  


Konvekčná platňa 
pre 20''Barbeque 
Smoker




Odkvapové vedro

Originál nerezový teplomer 3''

Produkt:


Bimetálný teplomer od 10-260°. 

Odkvapové vedro, pozinkované, objem 1,5l. Slúží na zadržiavanie odkvapu z grilovacej 
komory.

JOE’s údiarenská komora určená pre 16'' Tradition, Classic, Texas, Special, Longhorn 
bez teplomeru a bez odkvapového vedra.

Číslo tovaru:   JS-2838  


Prídavná údiarenská komora 
16'' Tradition, Classic, Texas, 
Special, Longhorn

 

Produkt:


Číslo tovaru:   JS-3000

Nerezový teplomer 3'' 

Produkt:


Číslo tovaru:   JS-2824  


Odkvapové vedro 1,5l 
 

Prídavná údiarenská vertikálna komora

Zásuvka na uhlie  do ohniskovej komory

Zásuvka na uhlie do grilovacej komory

Produkt:


Masívna zásuvka na priame grilovanie, resp. na vykúrenie 
JOE’s Barbeque Smoker brigetami alebo dreveným uhlím. 
Rovanko vhodný do ohniskovej komory pre modely 16’' 
Chuckwagon a väčšie. (55 x 28 x 8 cm)

Určená pre JOE’s Barbeque Smoker 16'' a  20''

Číslo tovaru:   JS-2832  


Varná platňa 
pre Barbeque 
Smoker 16''


Produkt:


Číslotovaru:  JS-2837

JOE’s Zásuvka na uhlie do grilovacej komory 

Produkt: Zásuvka na uhlie do 
ohniskovej komory pre model 
16''Longhorn (37 x 28 x 8 cm)


Číslo tovaru:   JS-2841  


Varná platňa s výrezom 16''a 20''

Varná platňa 
pre Barbeque 
Smoker 20''


JS-2833


Produkt: Zásuvka na uhlie do 
ohniskovej komory pre model 
16’’JSP/WW/TRAD. (31 x 28 x 
8 cm)


Číslo tovaru:   JS-2839  
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Plášť na koleso

Postranný stôl

Produkt:


Tento solídný postranný stôl pre všetky Joe’s Barbeque Smoker rozširuje Vašu 
pracovnú a odkladaciu plochu. Stôl je vyrobený z masívnej drevenej dosky(80 x 45 cm)

Plášť z gumy (pár) pre 16’’kolesá, šírka 

Masívný kutáč 8mm prevedenie, dĺžka 65 cm

Číslo tovaru:   JS-2812  


Kutáč  

Produkt:


Číslo tovaru:   JS-2821

Joe’s postranný stôl 
pre 16’' Tradition, 
Classic, Joe’s Special


Produkt:


Číslo tovaru:   JS-2823  


Plášť na koleso 
 

Kutáč

Plachta na zakrytie

Produkt:

Plachta na zakrytie

Joe’s postranný stôl 
pre Longhorn, 
Chuckwagon


JS-2842

Joe’s Barbeque Smoker plachta 

pre 16’’ Special, Tradition, Classic

Číslo tovaru: JS-2813


pre 16’’ Langhorn, Texas Classic 

Číslo tovaru: JS-2811 

pre 20’’ Langhorn, Texas Classic 

Číslo tovaru: JS-2843 

pre 20’’ Championship Longhorn 

Číslo tovaru: JS-2825

Produkt: Joe’s Barbeque Smoker plachta 

pre 16’’ Chuckwagon

Číslo tovaru: JS-2814


pre 20’’ Chuckwagon/Catering 

Číslo tovaru: JS-2826 

pre 24’’ Chuckwagon/Catering 

Číslo tovaru: JS-2827 

pre 24’’ Extended Catering 

Číslo tovaru: JS-2828 

pre 24’’ Extended Body (Trailer/
Vozík) 

Číslo tovaru: JS-2828



Produkt:

Nerezový rošt 

                     Tradition/Special/Longhorn

Nerezový rošt 

pre 16’’ Special, Tradition, Classic

Číslo tovaru: JS-2901


pre 16’’ Langhorn, Texas Classic 

Číslo tovaru: JS-2903 

Nerezový rošt 

                     Chuckwagon/CS-Longhorn

Pre horizontálnu grilovaciu komoru

Nerezový rošt 

pre 16’’ Special, Tradition, Classic

Číslo tovaru: JS-2902


pre 16’’ Langhorn, Texas Classic 

Číslo tovaru: JS-2904 

Do ohniskovej komory Produkt:

Produkt: Nerezový rošt 

pre 16’’ Chuckwagon

Číslo tovaru: JS-2905


pre 20’’ Championship Longhorn

Číslo tovaru: JS-2910 

pre 20” Chuckwagon 
Číslo tovaru: JS-2911 

Pre horizontálnu grilovaciu komoru

Pre vertikálnu údiarenskú komoru Produkt:

Do ohniskovej komory

Nerezový rošt 

pre 16’’ Chuckwagon (kruh)

Číslo tovaru: JS-2907 

pre 20” Chuckwagon (kruh) 
Číslo tovaru: JS-2912 

Produkt: Nerezový rošt 

pre 16’’ Chuckwagon

Číslo tovaru: JS-2906
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Rošt do ohňa

Produkt:
Rošt do ohňa 

pre 16’’ Tradition/Classic/Special

Číslo tovaru: JS-2920


pre 16’’ Longhorn

Číslo tovaru: JS-2921 

pre 16’’ Chuckwagon

Číslo tovaru: JS-2922 

pre 20’’ Longhorn/Chuckwagon 

Číslo tovaru: JS-2823 

pre 24’’ Chuckwagon Cat./
Extended

Číslo tovaru: JS-2829



www.germann.sk

Odporúčané tituly a kolekcie
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