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DREAMFIRE® GRILLID

 LET’S COOK TOGETHER
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DREAMFIRE KAMADOD ON LOODUD 
GRILLIENTUSIASTIDE POOLT TEISTELE 
GRILLIENTUSASTUDELE.
KÕIK MEIE GRILLID ON DISAINITUD EESTIS! 

Meie eesmärgid: jätkuvalt kasvada ja olla tugevaim bränd Eesti turul. Olla parimad grillikultuuri tutvustajad 

ning koolitada oma partnereid parimal võimalikul viisil. Iga Dreamfire partner tunneb, et ta on oluline ning tal 

on parim tugi meie meeskonna poolt. 

Meie käest ei osta Sa lihtsalt grilli. Sa satud sõpruskonda, kus iga Sinu küsimus saab vastuse ning ka kõige 
lahendamatum mure saab kiirelt lahendatud. 

Oleme tugev bränd koos kvaliteetsete parimate grillide, hea seltskonna ja veel suurema kasutajate hulgaga. 

Meiega kokkad alati koos – DREAMFIRE – Lets cook together!
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ME ARENDAME & DISAINIME
ME KASUTAME & ANNAME EDASI TEADMISI
ME TREENIME & NAUDIME
ME SAAVUTAME ALATI PARIMA
ME OLEME DREAMFIRE!
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ME AREDAME JA DISAINIME:

Saame kasutajalt tagasisidet, kuulame ja teeme täiustused. 
Kujundame oma Dreamfire® kamadod nii et naabrid vaatavad teie 
grilli ja tahavad samasugust.

Õpime oma meeskonnaga iga Dreamfire® mudelit tundma viimase 
piirini. Kasutame neid teadmisi paremaks arendamiseks ja veel 
kvaliteetsemaks tulemuseks. Kui leiame vea, siis parandame selle ja 
õpime tegema veel paremini. 

ME KASUTAME JA ANNAME EDASI TEADMISI:

Me oleme BBQ fännid, meile meeldib grillida ja õues olla. Me 
armastame head toitu ja suurepärast seltskonda. 

Koos tippkokkadega valmistame Dreamfire® kamadodel parimaid 
toite, jagame maitseid ja kogemusi. Proovime kõike alates lihast, kalast 
kuni  magustoitudeni. Teeme grillikoolitusi ja osaleme võistlustel. Meie 
tulemused räägivad enda eest.  

Me usume oma brändi ja oleme selle saadikud, Dreamfire® on 
elustiil!

ME MÜÜME JA TREENIME: 

Müüme Dreamfire® grille tunnustatud ja grillihuvilistest edasimüüjate 
juures. Koolitame teie  töötajaid ja anname neile parimad teadmised 
meie grillidest. Korraldame Dreamfire® grille tutvustava demopäeva 
teie poes, pakume parimat liha.

Meie lisavarustuse, garantii ja grilliladu asub Eestis, tagame parima ja 
kiireima lahenduse.

ME NAUDIME! ME OLEME DREAMFIRE!

Pole midagi paremat kui täiuslikult küpsetatud toit. Parim BBQ 
pärineb Dreamfire® Comfy kamadost. Parim suitsuliha ja kala on 
valmistatud meie Dreamfire® Smokey II kamado sees. Parim 
lambajalg ja seakülg pärineb meie suursugusest Dreamfire® Trendy 
MAX kamadost. Kõige paremini küpsetatud kanatiivad on tehtud 
meie Dreamfire® Trendy Home kamados ja parimad pitsad tulevad 
välja meie Dreamfire®Trendy Classicust.

Ja parimad magustoidud on alati nende õnnelike inimeste näod ning 
tänusõnad, kes on saanud oma parimat BBQ toitu Dreamfire® 
grillidelt.
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DREAMFIRE® KAMADO 
PEAB OLEMA:

• Taskukohane. See tähendab, et samas varustusastmes  
Dreamfire®  kamado on alati parim valik.

• Tugev ja kvaliteet. Meie kvaliteet peab olema alati parim!  
• Visuaalne välimus. Meie kamado peab olema midagi, mida kõik 

tahavad. Kui näete seda naabri hoovis, soovite seda.
• Lihtne juhtida ja "sõnakuulelik" - Kui küpsetad BBQ liha pikal 

perioodil, hoiab sinu grill pikka aega etteantud temperatuuri 
vahemiku ning Sinu töö on ainult õigel ajal liha grillilt lauale tõsta. 
Siibrid, tihend ja elektroonilised abimehed teevad Dreamfire®  
kamado juhtimise jalutuskäiguks pargis. 

• Kiire garantii ja varuosa menetlus - Garantiivaru on alati olemas ja 
lahendused on kiired. 

• Futuristlik ja lõbus. Iga detail peab olema konkurendist parem, 
detailid peavad olema laheda välimusega ja mugavad kasutada. 
Meie Dreamfire® kamado peab olema visuaalselt ajast ees.
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Dreamfire®

KAMADO SMOKEY II Lühikirjeldus:

Dreamfire Kamado Smokey II on uuendatud versioon populaarsest Smokey mudelist – tõeline 
innovatiivsus kamadode maailmas. Dreamfire Kamado Smokey II on disainitud tõsisele grillimise 
entusiastile, kes hindab iga väikest detaili ning ootab oma kamadolt nii parimaid materjale, kui 
ka ülimat funktsionaalsust. Dreamfire Kamado Smokey II on loodud grillifännide poolt teiste 
grillifännide jaoks. 

Dreamfire kamadode tippmudel. Elegantne disain, suurim küpsetuspind ning unikaalne 
suitsulaastu sahtel teevad Smokey 2st parima valiku oma hinnaklassis. Smokey 2 on eridisainiga 
ülemine siiber, mis muudab temperatuuri kontrolimise uskumatult lihtsaks. Kolmetasandiline 
küpsetussüsteem võimaldab teha suuremaid koguseid või erinevaid toite korraga. Kuumuse 
jagunemine grillis on ühtlane ja tagab parima tulemuse nii profi kui ka algaja kätes. Suitsulaastu 
lisamise süsteem võimaldab laastu lisada ilma suure temperatuuri kaota ning lõpptulemus on 
ühtlasem. 

Dreamfire Kamado Smokey II on sobilik terrassidele ja koduaedadesse ning see on ühtlasi kõige 
populaarsem kamado suurus. Sel grillil on võimalik valmistada näiteks ~14-16 sea sisefileed 
korraga, mis on suure pere jaoks piisav, kel käivad tihti külalised või muul põhjusel vaja 
suuremat kogust toitu korraga valmistada (12-15+ inimest). Grillil on piisavalt ruumi, et 
valmistada korraga liha, juurvilju ja muid kõrvalroogasid. Smokey II sobib ideaalselt ka 
väiksematesse restoranidesse ja baaridesse.

Dreamfire Kamado Smokey II ekstra paks keraamiline kere hoiustab efektiivselt niiskust ja suitsu, 
tänu millele jääb toit eriti pehme ja maitsev. Kere püsib väljast jahedam kui tavalisel grillil ning 
on seetõttu ka ohutum. Tänu paksule keraamikale on Dreamfire Kamado Smokey II ideaalne 
kasutamiseks kasvõi südatalvel kõva pakasega. Dreamfire Kamado Smokey II hoiab stabiilset 
temperatuuri pikki tunde ilma erilist reguleerimist vajamata – suitsuta sinki või küpseta rebitud 
liha korraga kuni 20 tundi ilma mureta. Kuna Smokey II on eriti soojusefektiivne, siis grill säästab 
võrreldes tavagrilliga kordades rohkem sütt. Grilli ovaalne kuju teeb sisemise õhuvoolu 
küpsetamise jaoks ideaalseks.

GRILLID
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Dreamfire Kamado Smokey II – Dreamfire kamado tippmudel koos 
kõikide lisadega :

Kolmetasandiline küpsetusüsteem LUX PRO – Kolm tasandit koos 
lisatasandiga kõige alumisel korrusel perfektse pruunistamise jaoks. 6 ekstra 
paksust roostevabast terasest  poolkuu resti, kaks keraamilist poolkuu 
deflektorplaati ja mugavad käepidemed kogu süsteemi tõstmiseks – see teeb 
Dreamfire Kamado Smokey II tõesti paindlikuks grilliks, kus saad kasutada 
reste ja deflektoreid mitmetes eri konfiguratsioonides.

Innovatiivne roostevabast terasest siiber – Dreamfire Kamado Smokey II 
tuleb nüüd uhiuue ülemise siibri disainiga, mis on disainitud hoidmaks 
sademeid grillist väljas ja sealjuures annab konkurentsitult parima kontrolli 
grilli üle. Siibril on kuumakindla otsikuga käepide.

Suitsutuslaastu ja -klotsi lisamise ava keres – Enam ei ole tarvis avada oma 
grilli kaant ja võtta grillist välja kogu restisüsteem, et lisada suitsutuslaastu. 
Seda saab mugavalt teha läbi spetsiaalse avause Dreamfire Kamado Smokey 
II keres. Tänu sellele püsib niiskus, suits ja kuumus grillis ja ei lähe asjatult 
kaduma.

Roostevabast terasest vaheseinaga söekorv – Dreamfire Kamado Smokey II 
komplektis sisaldub lihtsalt kasutatav vaheseinaga söekorv, tänu millele saab 
mugavalt grilli puhastada ja vana söejääki eemaldada. Lihtsalt tõsta söekorv 
grillist välja, raputa tuhk ja pisike söepuru välja ning aseta korv tagasi grilli. 
Vajadusel saad kasutada vaheseina söe eraldamiseks, et tekitada eraldi 
tsoonid küpsetamisel. 

Dreamfire Meatspotter 100 Bluetooth termomeeter – Meatspotter 100 
annab grillijale meelerahu ning võimaluse tegeleda muude asjadega samal 
ajal, kui Smokeyl valmib järjekordne maitsev toidukord. Tänu lihtsasti 
kasutatavale telefoni liidesele (Grill5,0) ja suurele taustvalgusega ekraanile 
teeb Meatspotter 100 grillimiskogemuse äärmiselt mugavaks. 6 sondi 
võimalusega saad kontrollida nii grilli temepratuuri kui ka erinevatel restidel 
toimuvat.

Mitmeosaline keraamiline tulepesa – Dreamfire Kamado Smokey II on 
unikaalse mitmeosalise tulepesaga, mis on juba tehases monteeritud ning 
mugavalt metallraami sisse asetatud. Mitmeosaline tulepesa talub suuri 
temperatuurimuutuseid, tänu millele ei pea enam iial muretsema sisemise 
keraamika purunemise pärast. Metallraam teeb mugavaks tulepesa grillist välja 
tõstmise juhul, kui grilli on vaja transportida või põhjalikult puhastada.

Ekstratugevad roostevabast terasest restid – Dreamfire Kamado Smokey II 
grillil on erakordselt paksust roostevabast terasest restid paremaks soojuse 
salvestamiseks. Roostevabasid poolkuu reste on mugav puhastada ning need 
taluvad kõrgeid temperatuure. 

Roostevabad detailid – Smokey II kamadol on kõrgkvaliteetsed (304) 
roostevabast terasest osad, sealhulgas siibrid, raam, käepide ja metallvööd. 
Roostevabast terasest osad on vastupidavad ning kestavad pikki aastaid. 

Roostevabast terasest raam koos ekstra vastupidavate ratastega – 
Dreamfire Kamado Smokey II komplektis on tugev roostevab raam, millel on 
kvaliteetsed ja tugevad rattad ning suurt Smokeyt saab hõlpsasti liigutada.

Ekstra tugev tihend kere ja kaane vahel – Efektiivne vilttihend mis kestab 
pikalt ning hoiab kogu soojuse ja niiskuse grillis. 

GRILLID
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Ekstra tugev tihend kere ja kaane vahel – Efektiivne vilttihend mis kestab 
pikalt ning hoiab kogu soojuse ja niiskuse grillis. 

Puidust küljelauad riputuskonksudega – Eemaldatavad puidust küljelauad 
annavad grillile tööpinda, kuhu saab mugavalt asetada tarvikuid. Konksude 
otsa saab riputada oma tangid, labidad, laastude lisamise vahendi ja palju 
muud.

Vihmakate – Dreamfire Kamado Smokey II komplektis sisaldub kvaliteetne 
vihmakate, mis hoiab grilli puhtana ja kaitseb seda UV kiirguse, vihma, lume ja 
(õie)tolmu eest.

Suitsutuslaastu lisamise vahend ja tuharoop – Komplektis on metallist 
spetsiaalne tuharoop mugavaks tuha eemaldamiseks ning spetsiaalne 
suitsutuslaastude lisamiseks mõeldud töövahend.

Lihtne monteerida – Dreamfire Kamado Smokey II on suures osas 
eelmonteeritud pakendis, mis tähendab, et sinu tööks on vaid raami 
kokkupanek ja käepideme ja küljelauadade külge monteerimine. Kõik muu 
on sinu eest tehtud ehk grill saab kokku u 30 minutiga.

Spetsifikatsioon:

•Värv: Night Sky (Öine taevas)
•Kere välidiameeter: 56,5cm (22)
•Kere sisediameeter: 50cm (20)
•Resti diameeter: 47cm (19)
•Küpsetusala ühel tasandil: 1735 cm2
•Küpsetusala kolmel tasandil kokku LUX PRO süsteemiga: 5205 cm2
•5-aastane piiratud garantiiperiood
•Eksklusiivne sileda kerega disain

GRILLID



11

Dreamfire®

KAMADO COMFY BLACK
Lühikirjeldus:

Lase oma grillimiselamusel jõuda uutele kõrgustele koos Comfy seeriaga. Kamado Comfy 
grillid on disainitud nägema välja modernsed ja maitsekad Sinu kodu kõrval, üllatades 
samal ajal oma võimekusega. Mahlane liha, karamelliseeritud juurviljad, krõbedad 
küpsetised – Dreamfire Kamado Comfy grilliga on ainus limiit sinu enda kujutlusvõime!

Eksklusiivne kuusnurkne disain äratab tähelepanu igal terassil. Ekstra paks ja tihe  
keraamika hoiab ühtlasemalt sooja ja tagab parima tulemuse.  Roostevaba katusega 
ülemine siiber  teeb Comfy juhtimise uskumatult lihtsaks.  Grilli suurus on sobilik nii 2-le 
inimesele kui ka suuremale seltskonnale.

GRILLID

•Värv: Must
•Kere välidiameeter: 56,5cm (22)
•Kere sisediameeter: 50cm (20)
•Resti diameeter: 47cm (19)
•Küpsetusala ühel tasandil: 1735 cm2
•Küpsetusala kaheltasandil kokku LUX PRO süsteemiga: 3470 cm2
•5-aastane piiratud garantiiperiood
•Eksklusiivne kuusnurkse mustriga disain

Spetsifikatsioon:
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Dreamfire Kamado Comfy on järgmiste omaduste ja lisadega:

Eksklusiivne kuusnurkadest koosnev välidisain – nüüd rohkemates 
värvides kui eal!

Ära lepi igavate disainidega – meie oleme täiesti nõus, et grill on tagaaias 
lisaks küpsetusvahendile ka disainielement. Comfy mudelitega võib kindel olla, 
et kamado on unikaalse ja maitseka disainiga, aga samas ei anna hetkekski 
järgi kvaliteedi ega funktsionaalsuse poolelt.

Dreamfire Meatspotter 100 Bluetooth termomeeter – Meatspotter 100 
annab grillijale meelerahu ning võimaluse tegeleda muude asjadega samal 
ajal, kui Smokeyl valmib järjekordne maitsev toidukord. Tänu lihtsasti 
kasutatavale telefoni liidesele ( Grill5,0 ) ja suurele taustvalgusega ekraanile 
teeb Meatspotter 100 grillimiskogemuse äärmiselt mugavaks. 6 sondi 
võimalusega saad kontrollida nii grilli temepratuuri kui ka erinevatel restidel 
toimuvat.

Kahetasandiline küpsetussüsteem LUX PRO - Kaks tasandit, neli ekstra 
tugevast roostevabast terasest poolkuu resti, kaks keraamilist poolkuu 
deflektorplaati ja mugavad käepidemed kogu süsteemi tõstmiseks – see teeb 
Dreamfire Kamado Comfy tõesti paindlikuks grilliks, kus saad kasutada reste ja 
deflektoreid mitmetes eri konfiguratsioonides.

Dreamfire tuharoop – Teeb grillist alumisest sahtlist tuha eemaldamise 
lihtsaks. Sobib hästi ka söe segamiseks grilli sees!

Ekstratugevad roostevabast terasest restid – Dreamfire Kamado Comfy 
grillil on erakordselt paksust roostevabast terasest restid, mis käituvad 
sarnaselt malmile soojuse salvestamises. Roostevabasid poolkuu reste on 
mugav puhastada ning need taluvad kõrgeid temperatuure.

Roostevabast terasest ülemine siiber katusega – Comfy ülemisel siibril on 
pikk käepide koos kuumuskindla otsaga, mis tagab selle lihtsa ja ohutu 
kasutamise. Kvaliteetne roostevaba teras annab sellele suurepärase 
vastupidavuse ja vihmakatus teeb grilli väljas hoidmise muretuks aastaringselt. 
Olgu kui vihmane tahes õues, grill jääb seest kuivaks.

Roostevabast terasest raam koos ekstra vastupidavate ratastega – Dreamfire 
Kamado Comfy komplektis on tugev roostevab raam, millel on kvaliteetsed 
rattad, tänu millele on kamadol stiilne kodu ja seda saab hõlpsasti liigutada.

Roostevabad detailid – Comfy kamadol on kõrgkvaliteetsed 304 roostevabast 
terasest osad, sealhulgas siibrid, raam, käepide ja metallvööd. Roostevabast 
terasest osad on vastupidavad ning kestavad pikki aastaid.

Vihmakate – Dreamfire Kamado Comfy komplektis sisaldub kvaliteetne 
vihmakate, mis hoiab grilli puhtana ja kaitseb seda UV kiirguse, vihma, lume ja 
(õie)tolmu eest.

Puidust küljelauad riputuskonksudega – Eemaldatavad puidust küljelauad 
annavad grillile tööpinda, kuhu saab mugavalt asetada tarvikuid. Konksude otsa 
saab mugavalt riputada oma tangid, labidad, laastude lisamise vahendi ja palju 
muud.

Ekstra paks ja tihe keraamika – Dreamfire Kamado Comfy keraamiline kere on 
tehtud ekstra paksust ja tihedast keraamikast, mis teeb Comfy eriti vastupidavaks 
ning paremini soojust hoidvaks kui teised kamado tüüpi grillid. Paks keraamika 
hoiab grilli välispinna jahedamana ning salvestab paremini soojust ja niiskust. 

Ekstra efektiivne tihend kere ja kaane vahel – Kvaliteetne tihendamine 
tähendab, et kamado on ka aastate pärast täielikult õhukindel. Mida see 
tähendab? Tähendab, et grillis tuli kustub minutitega kui sulgeda ülemine ja 
alumine siiber – see on võrreldamatu teiste juhtivate kamado tootjatega.

GRILLID
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GRILLID

Dreamfire®

KAMADO COMFY BRICK
Lühikirjeldus:

Lase oma grillimiselamusel jõuda uutele kõrgustele koos Comfy seeriaga. Kamado Comfy 
grillid on disainitud nägema välja modernsed ja maitsekad su kodu kõrval, üllatades samal 
ajal oma võimekusega. Mahlane liha, karamelliseeritud juurviljad, krõbedad küpsetised – 
Dreamfire Kamado Comfy grilliga on ainus limiit sinu enda kujutlusvõime!

Eksklusiivne kuusnurkne disain äratab tähelepanu igal terassil .Ekstra paks ja tihe  
keraamika hoiab ühtlasemalt sooja ja tagab parima tulemuse.  Roostevaba katusega 
ülemine siiber  teeb Comfy juhtimise uskumatult lihtsaks.  Grilli suurus on sobilik nii 2-le 
inimesele kui ka suuremale seltskonnale.

Spetsifikatsioon:
•Värv: "Tellis"
•Kere välidiameeter: 56,5cm (22)
•Kere sisediameeter: 50cm (20)
•Resti diameeter: 47cm (19)
•Küpsetusala ühel tasandil: 1735 cm2
•Küpsetusala kaheltasandil kokku LUX PRO süsteemiga: 3470 cm2
•5-aastane piiratud garantiiperiood
•Eksklusiivne kuusnurkse mustriga disain
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GRILLID

Dreamfire Kamado Comfy on järgmiste omaduste ja lisadega:

Eksklusiivne kuusnurkadest koosnev välidisain – nüüd rohkemates 
värvides kui eal!

Ära lepi igavate disainidega – meie oleme täiesti nõus, et grill on tagaaias 
lisaks küpsetusvahendile ka disainielement. Comfy mudelitega võib kindel olla, 
et kamado on unikaalse ja maitseka disainiga, aga samas ei anna hetkekski 
järgi kvaliteedi ega funktsionaalsuse poolelt.

Dreamfire Meatspotter 100 Bluetooth termomeeter – Meatspotter 100 
annab grillijale meelerahu ning võimaluse tegeleda muude asjadega samal 
ajal, kui Smokeyl valmib järjekordne maitsev toidukord. Tänu lihtsasti 
kasutatavale telefoni liidesele ( Grill5,0 ) ja suurele taustvalgusega ekraanile 
teeb Meatspotter 100 grillimiskogemuse äärmiselt mugavaks. 6 sondi 
võimalusega saad kontrollida nii grilli temepratuuri kui ka erinevatel restidel 
toimuvat.

Kahetasandiline küpsetussüsteem LUX PRO - Kaks tasandit, neli ekstra 
tugevast roostevabast terasest poolkuu resti, kaks keraamilist poolkuu 
deflektorplaati ja mugavad käepidemed kogu süsteemi tõstmiseks – see teeb 
Dreamfire Kamado Comfy tõesti paindlikuks grilliks, kus saad kasutada reste ja 
deflektoreid mitmetes eri konfiguratsioonides.

Dreamfire tuharoop – Teeb grillist alumisest sahtlist tuha eemaldamise 
lihtsaks. Sobib hästi ka söe segamiseks grilli sees!

Ekstratugevad roostevabast terasest restid – Dreamfire Kamado Comfy 
grillil on erakordselt paksust roostevabast terasest restid, mis käituvad 
sarnaselt malmile soojuse salvestamises. Roostevabasid poolkuu reste on 
mugav puhastada ning need taluvad kõrgeid temperatuure.

Roostevabast terasest ülemine siiber katusega – Comfy ülemisel siibril on 
pikk käepide koos kuumuskindla otsaga, mis tagab selle lihtsa ja ohutu 
kasutamise. Kvaliteetne roostevaba teras annab sellele suurepärase 
vastupidavuse ja vihmakatus teeb grilli väljas hoidmise muretuks aastaringselt. 
Olgu kui vihmane tahes õues, grill jääb seest kuivaks.

Roostevabast terasest raam koos ekstra vastupidavate ratastega – Dreamfire 
Kamado Comfy komplektis on tugev roostevab raam, millel on kvaliteetsed 
rattad, tänu millele on kamadol stiilne kodu ja seda saab hõlpsasti liigutada.

Roostevabad detailid – Comfy kamadol on kõrgkvaliteetsed 304 roostevabast 
terasest osad, sealhulgas siibrid, raam, käepide ja metallvööd. Roostevabast 
terasest osad on vastupidavad ning kestavad pikki aastaid.

Vihmakate – Dreamfire Kamado Comfy komplektis sisaldub kvaliteetne 
vihmakate, mis hoiab grilli puhtana ja kaitseb seda UV kiirguse, vihma, lume ja 
(õie)tolmu eest.

Puidust küljelauad riputuskonksudega – Eemaldatavad puidust küljelauad 
annavad grillile tööpinda, kuhu saab mugavalt asetada tarvikuid. Konksude otsa 
saab mugavalt riputada oma tangid, labidad, laastude lisamise vahendi ja palju 
muud.

Ekstra paks ja tihe keraamika – Dreamfire Kamado Comfy keraamiline kere on 
tehtud ekstra paksust ja tihedast keraamikast, mis teeb Comfy eriti vastupidavaks 
ning paremini soojust hoidvaks kui teised kamado tüüpi grillid. Paks keraamika 
hoiab grilli välispinna jahedamana ning salvestab paremini soojust ja niiskust. 

Ekstra efektiivne tihend kere ja kaane vahel – Kvaliteetne tihendamine 
tähendab, et kamado on ka aastate pärast täielikult õhukindel. Mida see 
tähendab? Tähendab, et grillis tuli kustub minutitega kui sulgeda ülemine ja 
alumine siiber – see on võrreldamatu teiste juhtivate kamado tootjatega.
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GRILLID

Dreamfire®

KAMADO COMFY BLUE
Lühikirjeldus:

Lase oma grillimiselamusel jõuda uutele kõrgustele koos Comfy seeriaga. Kamado 
Comfy grillid on disainitud nägema välja modernsed ja maitsekad su kodu kõrval, 
üllatades samal ajal oma võimekusega. Mahlane liha, karamelliseeritud juurviljad, 
krõbedad küpsetised – Dreamfire Kamado Comfy grilliga on ainus limiit sinu enda 
kujutlusvõime!

Eksklusiivne kuusnurkne disain äratab tähelepanu igal terassil .Ekstra paks ja tihe  
keraamika hoiab ühtlasemalt sooja ja tagab parima tulemuse.  Roostevaba katusega 
ülemine siiber  teeb Comfy juhtimise uskumatult lihtsaks.  Grilli suurus on sobilik nii 2-le 
inimesele kui ka suuremale seltskonnale.

Spetsifikatisoon:
•Värv: Sinine
•Kere välidiameeter: 56,5cm (22)
•Kere sisediameeter: 50cm (20)
•Resti diameeter: 47cm (19)
•Küpsetusala ühel tasandil: 1735 cm2
•Küpsetusala kaheltasandil kokku LUX PRO süsteemiga: 3470 cm2
•5-aastane piiratud garantiiperiood
•Eksklusiivne kuusnurkse mustriga disain
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GRILLID

Dreamfire Kamado Comfy on järgmiste omaduste ja lisadega:

Eksklusiivne kuusnurkadest koosnev välidisain – nüüd rohkemates 
värvides kui eal!

Ära lepi igavate disainidega – meie oleme täiesti nõus, et grill on tagaaias 
lisaks küpsetusvahendile ka disainielement. Comfy mudelitega võib kindel olla, 
et kamado on unikaalse ja maitseka disainiga, aga samas ei anna hetkekski 
järgi kvaliteedi ega funktsionaalsuse poolelt.

Dreamfire Meatspotter 100 Bluetooth termomeeter – Meatspotter 100 
annab grillijale meelerahu ning võimaluse tegeleda muude asjadega samal 
ajal, kui Smokeyl valmib järjekordne maitsev toidukord. Tänu lihtsasti 
kasutatavale telefoni liidesele ( Grill5,0 ) ja suurele taustvalgusega ekraanile 
teeb Meatspotter 100 grillimiskogemuse äärmiselt mugavaks. 6 sondi 
võimalusega saad kontrollida nii grilli temepratuuri kui ka erinevatel restidel 
toimuvat.

Kahetasandiline küpsetussüsteem LUX PRO - Kaks tasandit, neli ekstra 
tugevast roostevabast terasest poolkuu resti, kaks keraamilist poolkuu 
deflektorplaati ja mugavad käepidemed kogu süsteemi tõstmiseks – see teeb 
Dreamfire Kamado Comfy tõesti paindlikuks grilliks, kus saad kasutada reste ja 
deflektoreid mitmetes eri konfiguratsioonides.

Dreamfire tuharoop – Teeb grillist alumisest sahtlist tuha eemaldamise 
lihtsaks. Sobib hästi ka söe segamiseks grilli sees!

Ekstratugevad roostevabast terasest restid – Dreamfire Kamado Comfy 
grillil on erakordselt paksust roostevabast terasest restid, mis käituvad 
sarnaselt malmile soojuse salvestamises. Roostevabasid poolkuu reste on 
mugav puhastada ning need taluvad kõrgeid temperatuure.

Roostevabast terasest ülemine siiber katusega – Comfy ülemisel siibril on 
pikk käepide koos kuumuskindla otsaga, mis tagab selle lihtsa ja ohutu 
kasutamise. Kvaliteetne roostevaba teras annab sellele suurepärase 
vastupidavuse ja vihmakatus teeb grilli väljas hoidmise muretuks aastaringselt. 
Olgu kui vihmane tahes õues, grill jääb seest kuivaks.

Roostevabast terasest raam koos ekstra vastupidavate ratastega – Dreamfire 
Kamado Comfy komplektis on tugev roostevab raam, millel on kvaliteetsed 
rattad, tänu millele on kamadol stiilne kodu ja seda saab hõlpsasti liigutada.

Roostevabad detailid – Comfy kamadol on kõrgkvaliteetsed 304 roostevabast 
terasest osad, sealhulgas siibrid, raam, käepide ja metallvööd. Roostevabast 
terasest osad on vastupidavad ning kestavad pikki aastaid.

Vihmakate – Dreamfire Kamado Comfy komplektis sisaldub kvaliteetne 
vihmakate, mis hoiab grilli puhtana ja kaitseb seda UV kiirguse, vihma, lume ja 
(õie)tolmu eest.

Puidust küljelauad riputuskonksudega – Eemaldatavad puidust küljelauad 
annavad grillile tööpinda, kuhu saab mugavalt asetada tarvikuid. Konksude otsa 
saab mugavalt riputada oma tangid, labidad, laastude lisamise vahendi ja palju 
muud.

Ekstra paks ja tihe keraamika – Dreamfire Kamado Comfy keraamiline kere on 
tehtud ekstra paksust ja tihedast keraamikast, mis teeb Comfy eriti vastupidavaks 
ning paremini soojust hoidvaks kui teised kamado tüüpi grillid. Paks keraamika 
hoiab grilli välispinna jahedamana ning salvestab paremini soojust ja niiskust. 

Ekstra efektiivne tihend kere ja kaane vahel – Kvaliteetne tihendamine 
tähendab, et kamado on ka aastate pärast täielikult õhukindel. Mida see 
tähendab? Tähendab, et grillis tuli kustub minutitega kui sulgeda ülemine ja 
alumine siiber – see on võrreldamatu teiste juhtivate kamado tootjatega.
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GRILLID

Dreamfire®

KAMADO COMFY GRAY
Lühikirjeldus:

Lase oma grillimiselamusel jõuda uutele kõrgustele koos Comfy seeriaga. Kamado 
Comfy grillid on disainitud nägema välja modernsed ja maitsekad su kodu kõrval, 
üllatades samal ajal oma võimekusega. Mahlane liha, karamelliseeritud juurviljad, 
krõbedad küpsetised – Dreamfire Kamado Comfy grilliga on ainus limiit sinu enda 
kujutlusvõime!

Eksklusiivne kuusnurkne disain äratab tähelepanu igal terassil .Ekstra paks ja tihe  
keraamika hoiab ühtlasemalt sooja ja tagab parima tulemuse.  Roostevaba katusega 
ülemine siiber  teeb Comfy juhtimise uskumatult lihtsaks.  Grilli suurus on sobilik nii 2-le 
inimesele kui ka suuremale seltskonnale.

Spetsifikatisoon:

•Värv: Hall
•Kere välidiameeter: 56,5cm (22)
•Kere sisediameeter: 50cm (20)
•Resti diameeter: 47cm (19)
•Küpsetusala ühel tasandil: 1735 cm2
•Küpsetusala kaheltasandil kokku LUX PRO süsteemiga: 3470 cm2
•5-aastane piiratud garantiiperiood
•Eksklusiivne kuusnurkse mustriga disain
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GRILLID

Dreamfire Kamado Comfy on järgmiste omaduste ja lisadega:

Eksklusiivne kuusnurkadest koosnev välidisain – nüüd rohkemates 
värvides kui eal!

Ära lepi igavate disainidega – meie oleme täiesti nõus, et grill on tagaaias 
lisaks küpsetusvahendile ka disainielement. Comfy mudelitega võib kindel olla, 
et kamado on unikaalse ja maitseka disainiga, aga samas ei anna hetkekski 
järgi kvaliteedi ega funktsionaalsuse poolelt.

Dreamfire Meatspotter 100 Bluetooth termomeeter – Meatspotter 100 
annab grillijale meelerahu ning võimaluse tegeleda muude asjadega samal 
ajal, kui Smokeyl valmib järjekordne maitsev toidukord. Tänu lihtsasti 
kasutatavale telefoni liidesele ( Grill5,0 ) ja suurele taustvalgusega ekraanile 
teeb Meatspotter 100 grillimiskogemuse äärmiselt mugavaks. 6 sondi 
võimalusega saad kontrollida nii grilli temepratuuri kui ka erinevatel restidel 
toimuvat.

Kahetasandiline küpsetussüsteem LUX PRO - Kaks tasandit, neli ekstra 
tugevast roostevabast terasest poolkuu resti, kaks keraamilist poolkuu 
deflektorplaati ja mugavad käepidemed kogu süsteemi tõstmiseks – see teeb 
Dreamfire Kamado Comfy tõesti paindlikuks grilliks, kus saad kasutada reste ja 
deflektoreid mitmetes eri konfiguratsioonides.

Dreamfire tuharoop – Teeb grillist alumisest sahtlist tuha eemaldamise 
lihtsaks. Sobib hästi ka söe segamiseks grilli sees!

Ekstratugevad roostevabast terasest restid – Dreamfire Kamado Comfy 
grillil on erakordselt paksust roostevabast terasest restid, mis käituvad 
sarnaselt malmile soojuse salvestamises. Roostevabasid poolkuu reste on 
mugav puhastada ning need taluvad kõrgeid temperatuure.

Roostevabast terasest ülemine siiber katusega – Comfy ülemisel siibril on 
pikk käepide koos kuumuskindla otsaga, mis tagab selle lihtsa ja ohutu 
kasutamise. Kvaliteetne roostevaba teras annab sellele suurepärase 
vastupidavuse ja vihmakatus teeb grilli väljas hoidmise muretuks aastaringselt. 
Olgu kui vihmane tahes õues, grill jääb seest kuivaks.

Roostevabast terasest raam koos ekstra vastupidavate ratastega – Dreamfire 
Kamado Comfy komplektis on tugev roostevab raam, millel on kvaliteetsed 
rattad, tänu millele on kamadol stiilne kodu ja seda saab hõlpsasti liigutada.

Roostevabad detailid – Comfy kamadol on kõrgkvaliteetsed 304 roostevabast 
terasest osad, sealhulgas siibrid, raam, käepide ja metallvööd. Roostevabast 
terasest osad on vastupidavad ning kestavad pikki aastaid.

Vihmakate – Dreamfire Kamado Comfy komplektis sisaldub kvaliteetne 
vihmakate, mis hoiab grilli puhtana ja kaitseb seda UV kiirguse, vihma, lume ja 
(õie)tolmu eest.

Puidust küljelauad riputuskonksudega – Eemaldatavad puidust küljelauad 
annavad grillile tööpinda, kuhu saab mugavalt asetada tarvikuid. Konksude otsa 
saab mugavalt riputada oma tangid, labidad, laastude lisamise vahendi ja palju 
muud.

Ekstra paks ja tihe keraamika – Dreamfire Kamado Comfy keraamiline kere on 
tehtud ekstra paksust ja tihedast keraamikast, mis teeb Comfy eriti vastupidavaks 
ning paremini soojust hoidvaks kui teised kamado tüüpi grillid. Paks keraamika 
hoiab grilli välispinna jahedamana ning salvestab paremini soojust ja niiskust. 

Ekstra efektiivne tihend kere ja kaane vahel – Kvaliteetne tihendamine 
tähendab, et kamado on ka aastate pärast täielikult õhukindel. Mida see 
tähendab? Tähendab, et grillis tuli kustub minutitega kui sulgeda ülemine ja 
alumine siiber – see on võrreldamatu teiste juhtivate kamado tootjatega.
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GRILLID

Dreamfire®

KAMADO TRENDY HOME
(STAND ALONE)

Lühikirjeldus:

Dreamfire®Kamado Trendy Home on ideaalne valik väiksematele peredele või 
gruppidele. Trendy pakub kõrgklassi funktsionaalsust enneolematult sõbraliku hinna 
juures, mis teeb mudeli ideaalseks valikuks enamikele kodukasutajatele.

Tänu oma suurusele, sobib Trendy Home ka lauapealseks eraldiseisvaks grilliks. Mugavalt 
kasutatav roostevaba ülemine siiber teeb temperatuuri hoidmise ülimalt lihtsaks. 
Hoolimata oma väikesest suurusest, suudab Home teha kõike seda, mida üks kvaliteetne 
keraamiline grill suutma peab.

Spetsifikatsioon: 
•Värv: Tumeroheline
•Küpsetusala diameeter: 37cm (14,5)
•Grilli välidiameeter: 43cm (17)
•Garantii kuni 2 aastat
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GRILLID

Dreamfire Trendy Home lauapealse mudeli komplekti kuuluvad : 

Ekstratugev roostevabast terasest rest – Dreamfire® Kamado Trendy Home 
grillil on erakordselt paksust roostevabast terasest rest, mis käitub sarnaselt 
malmile soojuse salvestamises. Antud restil on äärmiselt pikk eluiga tänu 
paksule materjalile. Roostevabasid reste on mugav puhastada ning need ei 
paindu ega sula.

Roostevabad detailid – Trendy Home kamadol on kõrgkvaliteetsed 304 
roostevabast terasest osad, sealhulgas siibrid, raam, käepide ja metallvööd. 
Roostevabast terasest osadega ei pea muretsema, et kamadol läheks juba 
mõne kuuga metallosad rooste.

Ekstra paks ja tihe keraamika – Dreamfire® Kamado Trendy Home 
keraamiline kere on tehtud ekstra paksust ja ekstra tihedast keraamikast, mis 
teeb Trendy Home eriti vastupidavaks ning paremini soojust hoidvaks kui 
teised kamado tüüpi grillid. Paks keraamika hoiab ka grilli välispinna 
jahedamana kui metallist grillidel, mis teeb omakorda kamado ka ohutumaks 
grillitüübiks.

Ekstra efektiivne tihend kere ja kaane vahel – Kvaliteetne tihendamine 
tähendab, et kamado on ka aastate pärast täielikult õhukindel. Mis see 
tähendab? Tähendab, et grillis tuli kustub minutitega kui sulgeda ülemine ja 
alumine siiber – see on võrreldamatu teiste juhtivate kamado tootjatega.

Suur valik lisatarvikuid saadaval – Dreamfire® pakub palju erinevaid 
lisatarvikuid Dreamfire® Kamado Trendy Home mudelile, mis teevad grillimise 
elamuse veelgi paremaks: küpsetusüsteemid, termomeetrid, katted jm.

Dreamfire®

KAMADO TRENDY HOME
(UPGRADE KIT)

Lisades juurde Trendy Home „upgrade“ komplekti lisandub sinu kamadole :

Puidust küljelauad riputuskonksudega – Eemaldatavad puidust küljelauad 
annavad grillile tööpinda, kuhu saab mugavalt asetada tarvikuid. Konksude 
otsa saab mugavalt riputada oma tangid, labidad, laastude lisamise vahendi ja 
palju muud.

Roostevabast terasest raam koos ekstra vastupidavate ratastega – 
Dreamfire Kamado Comfy komplektis on tugev roostevab raam, millel on 
kvaliteetsed rattad, tänu millele on kamadol stiilne kodu ja seda saab hõlpsasti 
liigutada.
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GRILLID

Dreamfire®

KAMADO TRENDY CLASSIC

Lühikirjeldus:

Dreamfire kamado Trendy Classic on oma hinnaklassis ja suuruses parim valik. Ekstra tihe ja 
paks keraamika tagab ühtlase küpsetustulemuse ning parema soojuse hoidmise. Ülemine 
roostevabast terasest siiber tagab uskumatult lihtsa temperatuuri kontrolli.  Roostevabast 
terasest tugev alusraam koos ratastega teeb grilli liigutamise erakordselt mugavaks

Dreamfire® Kamado Trendy Classic on ideaalne enamikele peredele ja keskmistele kuni 
suurtele gruppidele. Trendy seerias on meie kõige populaarsemad kamadod tänu oma 
äärmiselt heale hinna-kvaliteedi suhtele. Trendy pakub kõrgklassi funktsionaalsust 
enneolematult sõbraliku hinna juures.

Spetsifikatisoon:

•Värv: Tumeroheline
•Küpsetusala diameeter: 48cm (19)
•Grilli välidiameeter: 56cm (22)
•Garantii kuni 2 aastat
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GRILLID

Siin on mõned Trendy Classic funktsionaalsused ja lisad:

Ekstratugev roostevabast terasest rest – Dreamfire® Kamado Trendy Classic 
grillil on erakordselt paksust roostevabast terasest rest, mis käitub sarnaselt 
malmile soojuse salvestamises. Antud restil on äärmiselt pikk eluiga tänu 
paksule materjalile. Roostevabasid reste on mugav puhastada ning need 
taluvad kõrgeid kuumusi. 

Roostevabad detailid – Trendy Classic kamadol on kõrgkvaliteetsed 304 
roostevabast terasest osad, sealhulgas siibrid, raam, käepide ja metallvööd. 
Roostevabast terasest osad kestavad aastaid ning sinu kamado on alati 
laitmatu välimusega.

Puidust küljelauad riputuskonksudega – Eemaldatavad puidust küljelauad 
annavad grillile tööpinda, kuhu saab mugavalt asetada tarvikuid. Konksude 
otsa saab mugavalt riputada oma tangid, labidad, laastude lisamise vahendi ja 
palju muud.

Ekstra paks ja tihe keraamika – Dreamfire® Kamado Trendy Classic 
keraamiline kere on tehtud ekstra paksust ja ekstra tihedast keraamikast, mis 
teeb Trendy Classic eriti vastupidavaks ning paremini soojust hoidvaks kui 
teised kamado tüüpi grillid. Paks keraamika hoiab ka grilli välispinna 
jahedamana kui metallist grillidel, mis teeb omakorda kamado ka ohutumaks 
grillitüübiks.

Ekstra efektiivne tihend kere ja kaane vahel – Kvaliteetne tihendamine 
tähendab, et kamado on ka aastate pärast täielikult õhukindel. Mis see 
tähendab? Tähendab, et grillis tuli kustub minutitega kui sulgeda ülemine ja 
alumine siiber – see on võrreldamatu teiste juhtivate kamado tootjatega

Roostevabast terasest raam koos ekstra vastupidavate ratastega – 
Dreamfire Kamado Comfy komplektis on tugev roostevab raam, millel on 
kvaliteetsed rattad, tänu millele on kamadol stiilne kodu ja seda saab hõlpsasti 
liigutada.

Suur valik lisatarvikuid  – Dreamfire® pakub palju erinevaid lisatarvikuid 
Dreamfire® Kamado Trendy Classic mudelile, mis teevad grillimise elamuse 
veelgi paremaks: küpsetusüsteemid, termomeetrid, katted, malmrestid ja palju 
muud. 
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GRILLID

Dreamfire®

KAMADO TRENDY MAX

Lühikirjeldus:

Dreamfire kamado Trendy Max on oma hinnaklassis ja suuruses parim valik. Kui sulle 
meeldib valmistada suuri lihatükke ja tahad oma terassil omada tõelist iludust, on Max 
sulle õige valik. Ekstra tihe ja paks keraamika tagab ühtlase küpsetustulemuse ning 
parema soojuse hoidmise. Roostevabast terasest tugev alusraam koos ratastega teeb 
suure grilli liigutamise erakordselt mugavaks.

Dreamfire Kamado Trendy Max on ideaalne valik  restoranidele, väiketootjatele ja 
suurtele gruppidele. Trendy Max pakub kõrgklassi funktsionaalsust enneolematult 
sõbraliku hinna juures. Tänu suurele grillmise alale saab küpsetada suuremõõdulisi liha ja 
kalatooteid, samuti röstida või grillida suuremat kogust lihtsa vaevaga.

Spetsifikatisoon:

•Värvus : Tumeroheline
•Küpsetusala diameeter: 61cm (24)
•Grilli välimine diameeter: 68.5cm (27)
•Garantii kuni 2 aastat
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Siin on mõned Trendy Max funktsionaalsused ja lisad:

Ekstratugev roostevabast terasest rest – Dreamfire® Kamado Trendy Max 
grillil on erakordselt paksust roostevabast terasest rest, mis käitub sarnaselt 
malmile soojuse salvestamises. Antud restil on äärmiselt pikk eluiga tänu 
paksule materjalile. Roostevabasid reste on mugav puhastada ning need 
taluvad kõrgeid kuumusi. 

Roostevabad detailid – Trendy Max kamadol on kõrgkvaliteetsed 304 
roostevabast terasest osad, sealhulgas siibrid, raam, käepide ja metallvööd. 
Roostevabast terasest osad kestavad aastaid ning sinu kamado on alati 
laitmatu välimusega.

Puidust küljelauad riputuskonksudega – Eemaldatavad puidust küljelauad 
annavad grillile tööpinda, kuhu saab mugavalt asetada tarvikuid. Konksude 
otsa saab mugavalt riputada oma tangid, labidad, laastude lisamise vahendi ja 
palju muud.

Ekstra paks ja tihe keraamika – Dreamfire® Kamado Trendy Max 
keraamiline kere on tehtud ekstra paksust ja ekstra tihedast keraamikast, mis 
teeb Trendy Max eriti vastupidavaks ning paremini soojust hoidvaks kui teised 
kamado tüüpi grillid. Paks keraamika hoiab ka grilli välispinna jahedamana kui 
metallist grillidel, mis teeb omakorda kamado ka ohutumaks grillitüübiks.

Ekstra efektiivne tihend kere ja kaane vahel – Kvaliteetne tihendamine 
tähendab, et kamado on ka aastate pärast täielikult õhukindel. Mis see 
tähendab? Tähendab, et grillis tuli kustub minutitega kui sulgeda ülemine ja 
alumine siiber – see on võrreldamatu teiste juhtivate kamado tootjatega.

Roostevabast terasest raam koos ekstra vastupidavate ratastega – 
Dreamfire Kamado Comfy komplektis on tugev roostevab raam, millel on 
kvaliteetsed rattad, tänu millele on kamadol stiilne kodu ja seda saab hõlpsasti 
liigutada.

Suur valik lisatarvikuid  – Dreamfire® pakub palju erinevaid lisatarvikuid 
Dreamfire® Kamado Trendy Classic mudelile, mis teevad grillimise elamuse 
veelgi paremaks: küpsetusüsteemid, termomeetrid, katted, malmrestid ja palju 
muud. 

GRILLID
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DREAMFIRE® TRENDY HOME ECO KÜPSETUSSÜSTEEM

Kirjeldus:

Dreamfire Trendy Home ECO küpsetussüsteemi abil saad küpsetada liha ja teisi tooteid madalal temperatuuril pikema 
aja jooksul.Keraamiline hajutajaplaat hoiab otsese kuumuse lihast eemal ning tänu sellele ei teki kõrbemise ohtu ning 
lõpptulemus on mõnus ja mahlane. ECO küpsetussüsteemiga viid Trendy Home grillil küpsetamise uuele tasemele.

Komplekti kuulub: 

• 1 Keraamiline kuumusehajutaja plaat
• 1 Roostevabast terasest plaadi ja resti hoidik.

Sobib Dreamfire® mudelitega: Trendy Home

DREAMFIRE® KÜPSETUSSÜSTEEM LUX PRO 
Kirjeldus:

Dreamfire® küpsetussüsteem LUX PRO on kaheastmeline toiduvalmistamise süsteem (4 vastupidavat poolkuu ekstra 
paksust roostevabast terasest resti, 2 keraamilist poolkuu kuumuse hajutajat ja mugavad käepidemed).

Keraamiline kuumusehajutaja blokeerib tulekoldest otse tuleva kuumuse ja võimaldab küpsetada tooteid ilma otsese 
kuumuseta ( BBQ liha, suitsusink jne )

Eriti paksud  roostevabast terasest restid muudavad LUX PRO mitmekülgsemaks kui kunagi varem. Saate küpsetada 
korraga kahel tasandil, et saada rohkem ruumi või muuta oma grillimisala kaheks tsooniks.

Kasutage erinevaid kombinatsioone otsese kuumuse, poolkuumuse või aeglase rösti jaoks. 
Dreamfire®küpsetussüsteemiga LUX PRO ei ole teie toiduvalmistamine kunagi igav ja saate kasutada kümneid 
erinevaid grillimisvõimalusi.

Sobib Dreamfire® mudelitega : Trendy Classic ja kõik Comfy mudelid

Lisaks sobib teistele 21“ kamadodele.

KÜPSETUSSÜSTEEMID
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DREAMFIRE® KÜPSETUSSÜSTEEM LUX PRO MAX

Kirjeldus:

Dreamfire® küpsetussüsteem LUX PRO Max on kaheastmeline toiduvalmistamise süsteem (4 vastupidavat poolkuu ekstra 
paksust roostevabast terasest resti, 2 keraamilist poolkuu kuumuse hajutajat ja mugavad käepidemed).

Keraamiline kuumusehajutaja blokeerib tulekoldest otse tuleva kuumuse ja võimaldab küpsetada tooteid ilma otsese 
kuumuseta ( BBQ liha, suitsusink jne). Eriti paksud  roostevabast terasest restid muudavad LUX PRO Max  
mitmekülgsemaks kui kunagi varem. Saate küpsetada korraga kahel tasandil, et saada rohkem ruumi või muuta oma 
grillimisala kaheks tsooniks.

Kasutage erinevaid kombinatsioone otsese kuumuse, poolkuumuse või aeglase rösti jaoks. 
Dreamfire®küpsetussüsteemiga LUX PRO ei ole teie toiduvalmistamine kunagi igav ja saate kasutada kümneid erinevaid 
grillimisvõimalusi.

Sobib Dreamfire® mudelitega : Trendy Max

Lisaks sobib teistele 27´´  kamadodele 

DREAMFIRE® KRAAMILINE KUUMUSEHAJUTAJA JALGADEGA XL
Kirjeldus:

Dreamfire® keraamilist jalgadega kuumusehajutajat on hea kasutada, kui soovite toiduvalmistamise ajal rohkem 
stabiilsust. Saate seda kasutada kamado grilli paljudes erinevates kohtades. Kasutage seda tuleringil jalad allpool ja teil on 
suurepärane pitsaplaat. Keerake jalad ülesse, asetage sellele grillrest ning teil on suure pinnaga kuumusehajutaja kus 
valmistada maitsvat BBQ liha. 

Mõõdud: läbimõõt 44cm, kõrgus 6cm.

KÜPSETUSSÜSTEEMID | HAJUTAJAD JA RESTID
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DREAMFIRE® MALMIST KÜPSETUSREST L

Kirjeldus:

Portselanist emailitud malmrestid on mittenakkuvad, kergesti puhastatavad ja jagavad soojust paremini kui ükski teine 
rest. Tänu malmi suurepärastele soojuse akumulatsiooni- ja juhtivusomadustele saate seda resti kasutada suurepäraste 
grillijälgede saavutamiseks. Samuti saab malmrestil küpsetada suuremaid lihatükke saavutades krõbeda pinna ning 
täiuslikult pehme ja mahlase liha. 

Mõõdud: läbimõõt 47cm

Sobib Dreamfire mudelitega: Trendy Classic, Comfy sari ja Smokey II

Lisaks sobib kõigile L suuruses kamadodele.

DREAMFIRE® KRAAMILINE KUUMUSEHAJUTAJA JALGADEGA L

Kirjeldus:

Dreamfire® keraamilist jalgadega kuumusehajutajat on hea kasutada, kui soovite toiduvalmistamise ajal rohkem 
stabiilsust. Saate seda kasutada kamado grilli paljudes erinevates kohtades. Kasutage seda tuleringil jalad allpool ja teil 
on suurepärane pitsaplaat. Keerake jalad ülesse, asetage sellele grillrest ning teil on suure pinnaga kuumusehajutaja kus 
valmistada maitsvat BBQ liha. 

Mõõdud: läbimõõt 33cm kõrgus 4cm

HAJUTAJAD JA RESTID
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DREAMFIRE® MALMIST KÜPSETUSREST S

Kirjeldus:

Portselanist emailitud malmrestid on mittenakkuvad, kergesti puhastatavad ja jagavad soojust paremini kui ükski teine 
rest. Tänu malmi suurepärastele soojuse akumulatsiooni- ja juhtivusomadustele saate seda resti kasutada suurepäraste 
grillijälgede saavutamiseks. Samuti saab malmrestil küpsetada suuremaid lihatükke saavutades krõbeda pinna ning 
täiuslikult pehme ja mahlase liha.

Mõõdud : läbimõõt 32cm

Sobib Dreamfire mudelitega: Trendy Home

Lisaks sobib kõigile S suuruses kamadodele.

DREAMFIRE® MALMIST POOLKUU REST L

Kirjeldus:

Portselanist emailitud malmrestid on mittenakkuvad, kergesti puhastatavad ja jagavad soojust paremini kui ükski teine 
rest. Tänu malmi suurepärastele soojuse akumulatsiooni- ja juhtivusomadustele saate seda resti kasutada suurepäraste 
grillijälgede saavutamiseks. Samuti saab malmrestil küpsetada suuremaid lihatükke saavutades krõbeda pinna ning 
täiuslikult pehme ja mahlase liha.

Kasutage poolkuu resti Lux Pro süsteemiga ning kombineerige oma küpsetussüsteemil erinevaid võimalusi. 

Mõõdud: 46,5*24*1,5cm

Sobib Dreamfire® mudelitega: Trendy Classic, Comfy sari, Smokey II

Lisaks sobib teistele L mõõdus kamadodele. 

RESTID
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DREAMFIRE® MALMIST POOLKUU  KAHEPOOLNE KÜPSETUSPLAAT L

Kirjeldus:

Portselanist emailitud malmrestid on mittenakkuvad, kergesti puhastatavad ja jaotavad soojust paremini kui ükski teine. 
Kahepoolne plaat on ühelt poolt mustriga ning teiselt poolt sile. Mustriga pool annab toidule grillijälje ning sobib 
röstimiseks, samas kui siledal poolel on hea küpsetada mereande vüi köögivilja. Restil on hea küpsetada väiksemaid 
tooteid, mis muidu kipuvad resti vahedest läbi kukkuma.

Mõõdud: 46,5*24*1,5cm

Sobib Dreamfire® mudelitega: Trendy Classic, Comfy sari, Smokey II

Lisaks sobib kõigile L mõõdus kamadodele.

DREAMFIRE®  KÕRGENDUSREST M

Kirjeldus:

Kõrgendusresti abil saad teha oma kamadole spetsiaalse lisaresti, mis võimaldab korraga teha veel rohkem tooteid. 
Resti jalad on spetsiaalse sälguga et resti paigalpüsimine oleks võimalikult stabiilne. Kõrgendusrest annab su grillile u 
30% lisapinda. Samas saad kõrgendusresti kasutada ka toidu jahutamiseks. Rest on roostevabast metallist ning seda on 
kerge puhastada. 

Mõõdud: laius 28 * kõrgus 8 cm

Sobib kõigi Dreamfire mudelitega ning teiste kamado grillidega.

RESTID
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DREAMFIRE®  KÕRGENDUSREST L

Kirjeldus:

Kõrgendusresti abil saad teha oma kamadole spetsiaalse lisaresti, mis võimaldab korraga teha veel rohkem tooteid. 
Resti jalad on spetsiaalse sälguga et resti paigalpüsimine oleks võimalikult stabiilne. Kõrgendusrest annab su grillile u 
30% lisapinda. Samas saad kõrgendusresti kasutada ka toidu jahutamiseks. Rest on roostevabast metallist ning seda on 
kerge puhastada.

Mõõtmed : läbimõõt 39cm ja kõrgus 10cm

Sobib Dreamfire mudelitele: Trendy classic, Comfy series, Smokey II, Trendy Max

Lisaks sobib kõigile L, XL ja XXL  mõõdus kamadodele

DREAMFIRE®  KERAAMILINE PITSAKIVI 37CM

Kirjeldus:

Jaotab kuumuse ühtlaselt kogu grilli ulatuses ja imab endasse pitsast järelejäänud niiskuse. Aitab saavutada täiusliku 
krõbeda pitsapõhja, säilitades samal ajal kogu maitse ja aroomi. Tänu keraamilisele pitsakivile koos Dreamfire® grilliga 
on igaühel võimalik oma kodus mugavalt restoranikvaliteediga pitsasid küpsetada! Suurepärane aksessuaar ka pirukate, 
kookide või muude küpsetiste küpsetamiseks.

Sobib Dreamfire®mudelitega: Trendy Classic, Trendy Max, kõik Comfy mudelid, Smokey 2 

Lisaks kõigile L, XL ja XXL kamadodele

RESTID JA TARVIKUD
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DREAMFIRE® RIBIKÜPSETAMISE REST

Kirjeldus:

See rest annab võimaluse küpsetada korraga suurema koguse ribisid või lihatükke.. Samuti aitab see teil valmistada 
mitmesuguseid teisi tooteid suuremal kogusel, kui te ei soovi neid otse grillimispinnale asetada. Samuti on ribirest 
suurepärane tööriist suitsutatud toodete valmistamisel.

Mõõdud: pikkus 40 * laius 17 * kõrgus 12cm

Sobib Dreamfire mudelitega: Trendy Classic, Trendy Max, kõik Comfy mudelid, Smokey 2

Lisaks sobib kõigile kamadodele suuruses L, XL ja XXL 

DREAMFIRE® MEATSPOTTER 100 BLUETOOTH TERMOMEETER (2 SONDI)

Kirjeldus:

Meie Bluetooth-termomeeter Meatspotter 100 annab teile meelerahu oma igapäeva toimetustes, kuni grillid teie eest 
toitu valmistavad. Kui toit on valmis või grilli temperatuur on teie eelseadistatud vahemikust väljas, annab telefoni 
rakendus teile sellest teada. Lihtsalt kasutatav rakendus Grill5,0  ja suure taustvalgustusega ekraani sümbioos muudavad 
teie grillimiskogemuse mugavamaks kui kunagi varem. Meatspotter 100-ga on kaasas 2 temperatuuri sondi, kuid 
valmidus on olemas kuuele sondile.Tee oma toiduvalmistamine lihtsaks ja lõbusaks meie Dreamfire®Meatspotter 100 
abil.

Kui õues olemine on ilma tõttu ebameeldiv siis saad Dreamfire Meatspotter 100 kasutada ka oma tavalises koduahjus, 
jälgimaks nii toidu sisetemperatuuri kui ka reaalset ahjutemperatuuri. Seega on Meatspotter tubli ja nutikas abimees ka 

igas koduköögis.

TARVIKUD| TERMOMEETRID
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DREAMFIRE® MEATSPOTTER 100 BLUETOOTH TERMOMEETRI
LISASOND

Kirjeldus:

Lisasond Dreamfire® Meatspotter 100 jaoks. Lihtne puhastada. Kuumakindel kaabel.

Mõõdud: Φ2mm x 106mm.

DREAMFIRE® VOLDITAV KIIRTERMOMEETER

Kirjeldus:

Dreamfire®volditav kiirtermomeeter on üks kiireimaid ja täpsemaid kokkupandavaid termomeetreid turul. Toidu 
temperatuuri täpseks lugemiseks kulub vaid mõni sekund. Meatspotter Foldable'i reiting on iP68, mis tähendab, et see 
sobib suurepäraselt kasutamiseks mis tahes ilmaga.

Tänu kompaktsele disainile on seda lihtne kaasa võtta ja see töötab kohe karbist välja võttes. Lihtsalt keerake sond 
välja, sisestage anduri ots toidu sisse ja saate täpse tulemuse hetkega. Volditaval kiirtermomeetril on taustvalgustuse 
funktsioon, mis muudab selle kasutamise olenemata valgustingimustest lihtsamaks. Kui olete lõpetanud, lihtsalt keerake 
sond tagasi ja termomeeter lülitub automaatselt välja.

Mõõdud: 155mm x 44mm x 24m

TERMOMEETRID
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DREAMFIRE® ALUMIINIUMIST PITSALABIDAS PUIDUST KÄEPIDEMEGA

Kirjeldus:

Alumiiniumist pitsalabidas on iga väliköögi „must be“ abivahend. Valmistage pitsasid, küpsetisi, leiba nagu 
professionaalne kokk. Dreamfire®alumiiniumist pitsalabidal on mugav puidust käepide ja seda on lihtne pitsa või mõne 
muu küpsetatud toidu alla libistada. Pikk puidust käepide hoiab teid kenasti kuumusest eemal. Sobib kasutamiseks ka 
väiksemates pitsaahjudes

Mõõdud:

Pikkus koos käepidemega: 65,5cm

Alumiiniumist osa laius: 30cm

DREAMFIRE® GRILLI ALUNE TULEKINDEL KAITSEMATT

Kirjeldus:

Hoia oma terass puhas ja grilli ohutult. Tulekindel kaitsematt Dreamfire mitte ainult ei näe stiilne välja, vaid on ka väga 
funktsionaalne! Asetage see matt oma grilli alla ja te ei pea muretsema tuha, rasvatilkade või halvimal juhul kuumade 
süte pärast. Tulekindel kaitsematt hoiab teie grilli ümbruse puhta ja ohutuna. 

Mõõdud: diameeter  92cm

GRILLTARVIKUD
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DREAMFIRE® KUUMAKINDEL GRILLKINNAS

Kirjeldus:

Dreamfire® kuumakindlad grillikindad on hädavajalikud kõigile grillmeistritele. Kindad kaitsevad teid ja 
silikoontekstuur muudab kõik grillimistarvikud hõlpsasti tõstetavaks.

Dreamfire® kindad pakuvad kuumakindlust kuni 650°C. Need hoiavad ära põletused ja kaitsevad käsi kuumade 
tarvikute käsitsemisel. Kinnastel on 100% puuvillane vooder ning need on tihedalt õmmeldud ja mugavad. 

Kinda pikkus 27cm

DREAMFIRE® KUUMAKINDEL GRILLKINNAS (PIKK)

Dreamfire® ekstra pikad kuumakindlad grillikindad on hädavajalikud kõigile grillmeistritele. Kindad kaitsevad teid ja 
silikoontekstuur muudab kõik grillimistarvikud hõlpsasti tõstetavaks.

Dreamfire® kindad pakuvad kuumakindlust kuni 650°C. Need hoiavad ära põletused ja kaitsevad käsi ja käsivart 
kuumade tarvikute käsitsemisel. Kinnastel on 100% puuvillane vooder ning need on tihedalt õmmeldud ja mugavad. 

Kinda pikkus 34cm

GRILLTARVIKUD
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DREAMFIRE® ROOSTEVABAD RESTITANGID

Kirjeldus:

Spetsiaalsed grillresti tõstmise tangid, mis on loodud teie Dreamfire® grilli kuumade restide, poolkuude ja muude 
tarvikute tõstmiseks ilma käsi põletamata. Restitangidega on võimalik tõsta ka kõiki tavaliste söegrillide reste ning neid 
on mugav kasutada ka restorani köögis kuumade nõude käsitlemisel. 

Mõõdud: pikkus 20cm

DREAMFIRE® ROOSTEVABA GRILLI PUHASTAMISE HARI SAFE
(PUDELIAVAJAGA)

Kirjeldus:

Dreamfire® uus roostevabast terasest grillihari Safe teeb teie grilli puhastamise lihtsaks. Nüüd saate oma grillrestid 
kiiresti ja ohutult puhastada. Väikeste harjaosade lahtitulemise pärast muretseda pole vaja, kuna metallhari on ühes 
tükis ning metalli eraldumise ohtu ei ole. Harja teisel pool on kaabits raskema mustuse jaoks.  Eriti 
mulitfunktsionaalseks muudab harja aga tagumises otsas olev pudeliavaja. 

Mõõdud: pikkus 45cm

GRILLTARVIKUD
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DREAMFIRE® TUHAROOP

Kirjeldus:

Spetsiaalne grillitööriist mille abil saab eemaldada tuha ja söejäägid alumise siibri kaudu. Samuti on 
sellega mugav segada sütt. 

Pikkus 30cm

DREAMFIRE® PUIDUST LÕIKELAUD RIPUTUSAUGUGA

Kirjeldus:

Dreamfire® puidust lõikelaud on ümberpööratav ja seda saab kasutada mõlemalt poolt. Suurus on sobilik enamikule 
kamadoküljelaudadele, mis tagab mugava töökoha kohe grilli serval. Dreamfire®®® puidust lõikelaua mõõdud on 30x 
40cm ja paksus 2cm. 

Mõõdud: 30cm*40cm*2cm

GRILLTARVIKUD
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DREAMFIRE® SUURETÜKILINE LEPASÜSI 50L

Kirjeldus:

Dreamfire® suurtükiline lepasüsi on valmistatud sobima nii koduseks kasutamiseks kui ka restoranidele. Dreamfire® 
lepasüsi sobib ideaalselt grillimiseks ja suitsutamiseks ning on valmistatud kõrgeimate standardite järgi. Dreamfire® 
lepasüsi sobib ideaalselt nii väiksematele kui ka suurematele grillidele ja suitsutajatele. Süsi on 100% looduslik ega 
sisalda täiendavaid lisaaineid, seega on see täiesti ohutu toiduvalmistamiseks ja seda saab kasutada ka otse söel 
küpsetamiseks. Suured tükid hõlbustavad temperatuuri kontrollimist kogu küpsetusprotsessi vältel ja põlevad tunduvalt 
kauem. Dreamfire® lepasüsi süttib kiiresti ning grill on töövalmis 5-10 minutiga.  Dreamfire® lepasüsi annab välja 
mõnusa suitsuse BBQ maitse ja puhta suitsuse aroomi . Samuti tekitab Dreamfire lepasüsi põlemisel minimaalselt tuhka.

DREAMFIRE® SUURETÜKILINE TAMMESÜSI 8KG

Kirjeldus:

Dreamfire suuretükiline tammesüsi on valmistatud nii koduseks kasutamiseks kui ka restoranidele. Tänu tamme suurele 
tihedusele kestab see peaaegu kaks korda kauem kui lepasüsi ja annab kasutajale vajadusel kõrgemaid temperatuure 
(kuni +400°C). Keskmise suurusega kamados saab sellega suitsutada rohkem kui 20 tundi, ilma et oleks vaja uut sütt 
lisada.

Tänu suurele tükile on kamado juhtimine lihtne ning süsi kestab väga pikka aega. See toodab väga vähe tuhka ja süttib 
kergesti. Dreamfire® tammesüsi on 100% looduslik ja ei sisalda keemilisi koostisosi, tänu millele annab see Sinu toidule 
naturaalse suitsuse BBQ maitse.

SÜSI, SUITS JA TARVIKUD
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DREAMFIRE® PREMIUM KANADA TAMMEKLOTSID SUITSUTAMISEKS
600G

Kirjeldus:

Dreamfire® premium Kanada tamme suitsuklotsid sobivad suurepäraselt suitsutamiseks ja BBQ valmistamiseks. 

Kanada tammeklotsid sobivad suurepäraselt sea-, kana-, veise- või lambaliha suitsetamiseks. Lihale jätavad keskmise 
suitsumaitse ja õrna magusa maitse tagaplaanile.

Kasutamine: 

Leotage klotse vees u tund enne kasutamist. Süüdake süsi ja lisage 4-6 klotsi suitsutamise alguses. Sõltuvalt 
suitsutamise intensiivsusest saab klotse suitsutamise ajal juurde lisada. 

Üks kott: 0.6kg

DREAMFIRE® ÕUNAKLOTSID SUITSUTAMISEKS 2KG

Kirjeldus:

Dreamfire® õunapuu klotsid  sobivad suurepäraselt suitsutamiseks ja BBQ valmistamisks. Valmistatud Eestis, 
100% õunapuu.

Õunaklotsid annavad mõnusa keskmise tugevusega suitsu ning ilusa värvuse. Ideaalne igat tüüpi liha ja kala jaoks. 

Kasutamine: 

Leotage klotse külmas vees umbes 1 tund enne suitsetamist. Süüdake süsi ja lisage 3-4 klotsi otse sütele. Parima 
tulemuse saavutamiseks asetage need erinevatesse kohtadesse, et suits hakkaks ühtlaselt levima. Sõltuvalt 
suitsutamise intensiivsusest saab klotse suitsutamise ajal juurde lisada.

Üks kott: 2kg

SÜSI JA SUITSUTAMINE
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DREAMFIRE® KIRSIKLOTSID SUITSUTAMISEKS 2KG

Kasutamine: 

Dreamfire® kirsipuu klotsid  sobivad suurepäraselt suitsutamiseks ja BBQ valmistamisks. Valmistatud Eestis, 100% 
kirsipuu. Kirsiklotsid annavad mõnusa keskmise tugevusega suitsu ning ilusa värvuse. Soovitame kana ja kala juurde. 

Kasutamine: 

Leotage klotse külmas vees umbes 1 tund enne suitsetamist. Süüdake süsi ja lisage 3-4 klotsi otse sütele. Parima 
tulemuse saavutamiseks asetage need erinevatesse kohtadesse, et suits hakkaks ühtlaselt levima. Sõltuvalt suitsutamise 
intensiivsusest saab klotse suitsutamise ajal juurde lisada.

Üks kott: 2kg

DREAMFIRE® LEPAKLOTSID SUITSUTAMISEKS 2KG

Kirjeldus:

Dreamfire® lepapuu klotsid  sobivad suurepäraselt suitsutamiseks ja BBQ valmistamisks. Valmistatud Eestis, 100% 
lepapuu. Lepaklotsid annavad korraliku tugevusega suitsu ning ilusa värvuse. Kasutada saab kõikide lihade ja kaladega. 
Klassikaline suitsutamise puit.  

Kasutamine: 

Leotage klotse külmas vees umbes 1 tund enne suitsetamist. Süüdake süsi ja lisage 3-4 klotsi otse sütele. Parima 
tulemuse saavutamiseks asetage need erinevatesse kohtadesse, et suits hakkaks ühtlaselt levima. Sõltuvalt suitsutamise 
intensiivsusest saab klotse suitsutamise ajal juurde lisada.

Üks kott: 2kg

SÜSI JA SUITSUTAMINE
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DREAMFIRE® TAMMEKLOTSID SUITSUTAMISEKS 2KG

Kirjeldus:

Dreamfire® tammepuu klotsid  sobivad suurepäraselt suitsutamiseks ja BBQ valmistamisks. Valmistatud Eestis, 100% 
tammepuu. Tammeklotsid annavad tugeva suitsu ning ilusa värvuse. Soovitame kasutada liha ja kana juurde, proovi ka 
köögiviljadega. 

Kasutamine: 

Leotage klotse külmas vees umbes 1 tund enne suitsetamist. Süüdake süsi ja lisage 3-4 klotsi otse sütele. Parima 
tulemuse saavutamiseks asetage need erinevatesse kohtadesse, et suits hakkaks ühtlaselt levima. Sõltuvalt suitsutamise 
intensiivsusest saab klotse suitsutamise ajal juurde lisada.

Üks kott: 2kg

DREAMFIRE® VISKIVAADI KLOTSID SUITSUTAMISEKS 2KG

Kirjeldus:

Suitsutamiseks sobilikud viskivaatide tükid. Kasutage seda toidule tugeva ja kergelt magusa maitse andmiseks 
suitsutamise ajal. Kasutage kana, sealiha või ulukiliha jaoks.

Kasutamine: 

Leotage kuivatatud tükke külmas vees umbes 1 tund enne suitsetamist. Süüdake süsi ja  lisage söele tükid. Parima 
tulemuse saavutamiseks asetage need erinevatesse kohtadesse, et suitsutada ühtlaselt. Mõnusa ja suitsuse tulemuse 
saamiseks alustage umbes 2-3 tükist. Vajadusel saab klotse juurde lisada.

Üks kott: 2kg

SÜSI JA SUITSUTAMINE
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DREAMFIRE® VEINIVAADI KLOTSID SUITSUTAMISEKS 2KG

Kirjeldus:

Dreamfire® veinivaadi  tükid suitsutamiseks. Jätab toidule tugeva ja intensiivse suitsumaitse. Kasutage tugevama 
maitsega liha, ulukiliha ja veiseliha jaoks. 

Kasutamine: 

Leotage kuivatatud tükke külmas vees umbes 1 tund enne suitsetamist. Süüdake süsi ja  lisage söele tükid. Parima 
tulemuse saavutamiseks asetage need erinevatesse kohtadesse, et suitsutada ühtlaselt. Mõnusa ja suitsuse tulemuse 
saamiseks alustage umbes 2-3 tükist. Vajadusel saab klotse juurde lisada.

Üks kott: 2kg

DREAMFIRE® RUMMIVAADI KLOTSID SUITSUTAMISEKS 2KG

Kirjeldus:

Dreamfire rummivaadi tükid suitsutamiseks. Annavad toidule keskmise tugevusega suitsumaitse ja nõrgalt magusa 
alatooni. Soovitame  kasutada igat liiki lihade puhul, eriti hea sealiha suitsutamiseks. 

Kasutamine:

Leotage kuivatatud tükke külmas vees umbes 1 tund enne suitsetamist. Süüdake süsi ja  lisage söele tükid. Parima 
tulemuse saavutamiseks asetage need erinevatesse kohtadesse, et suitsutada ühtlaselt. Mõnusa ja suitsuse tulemuse 
saamiseks alustage umbes 2-3 tükist. Vajadusel saab klotse juurde lisada.

Üks kott: 2kg

SÜSI JA SUITSUTAMINE
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DREAMFIRE® LEPAPLANK SUITSUTAMISEKS/GRILLIMISEKS 40CM

Kirjeldus:

Dreamfire® lepaplank on umbes 15-25cm lai, 40cm pikk ja  2,5-3cm paksune. See on valmistatud kuivast lepapuust ja 
sobib suurepäraselt kala grillimiseks igat tüüpi grillidel, tuues toidule mõnusa suitsumaitse. Tänu oma paksusele saab 
seda korduvalt kasutada.

Kasutamine: 

Leotage planku külmas vees umbes 1 tund enne kasutamist. Laske grill korralikult kuumaks, ja asetage grillile 
küpsetusrest. Kuumus peab olema nii suur, et plank süttiks/hakkaks suitsu ajama. 

Mõõdud: pikkus 40cm*laius 20cm*paksus 3cm

DREAMFIRE® SEEDRIPLANK SUITSUTAMISEKS/GRILLIMISEKS 25CM

Kirjeldus:

Dreamfire®eriti paks seedriplank. Ideaalne kala ja väikeste lihalõikude küpsetamiseks. Plank hakkab põlema alt ja 
toimib kuumuse suunajana, andes samal ajal teie roale mõnusa suitsuse maitse! Tänu oma paksusele saab seda 
korduvalt kasutada.

Kasutamine: 

Leotage planku külmas vees umbes 1 tund enne kasutamist. Laske grill korralikult kuumaks, ja asetage grillile 
küpsetusrest. Kuumus peab olema nii suur, et plank süttiks/hakkaks suitsu ajama.

Mõõdud: pikkus 25cm*laius 20cm*paksus 2,5cm

SÜSI JA SUITSUTAMINE
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DREAMFIRE® GRILLIKATE L

Kirjeldus:

Kaitseb sinu kamadot  vihma, tuule, tolmu ja mustuse eest. Mugav ja lihtne kasutada. UV-kaitsega, et pakkuda pikemat 
eluiga. Lihtsasti puhastatav.

Sobib grillidele mille läbimõõt on 45-62cm

GRILLIKATTED

DREAMFIRE® GRILLIKATE S

Kirjeldus:

Kaitseb sinu kamadot  vihma, tuule, tolmu ja mustuse eest. Mugav ja lihtne kasutada. UV-kaitsega, et pakkuda pikemat 
eluiga. Lihtsasti puhastatav.

Sobib grillidele mille läbimõõt kuni 45cm 
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DREAMFIRE® GRILLIKATE XL

Kirjeldus:

Kaitseb sinu kamadot  vihma, tuule, tolmu ja mustuse eest. Mugav ja lihtne kasutada. UV-kaitsega, et pakkuda pikemat 
eluiga. Lihtsasti puhastatav

Sobib grillidele mille läbimõõt on 63 -74 cm

GRILLIKATTED
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DREAMFIRE® TEKSARIIDEST TASKUGA PÕLL

Kirjeldus:

Dreamfire®teksariidest põll on ideaalne grillimiseks ja niisama kokkamise jaoks. See on valmistatud paksust (300 g/m²) 
teksariidest, mis kaitseb teie riideid toidu valmistamise ajal. Põllel on reguleeritav kaelapael, vöö ja suured taskud. 
Unisex disain muudab selle ideaalseks nii meestele kui naistele. Avarad esitaskud võimaldavad teil hõlpsasti kaasas 

kanda kõike, mida toidu valmistamisel vajate, nt telefoni.

DREAMFIRE®  KERGE TUULEJOPE LUKU JA TASKUTEGA

Kirjeldus:

Dreamfire® softshell on kerge, ilmastiku- ja tuulekindel. See hoiab sind kuivas ja soojana, kui väljas pole just ideaalne 

ilm. Must värv ei näita plekke ja see näeb suurepäraselt välja kõigi grillmeistrite seljas .

DREAMFIRE® LET`S COOK TOGETHER
TÕELISE GRILLMEISTRI GARDEROOB
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DREAMFIRE® NOKAMÜTS

Kirjeldus:

Kas väljas on päikesepaisteline või vihmane ilm, Dreamfire® nokamüts aitab hoiab teid õnnelikuna. Must värv on 
stiilne ja seda saab kanda igal ajal, eriti grilli taga toimetades. Suurust saab reguleerida tagumisest rihmast. 

DREAMFIRE® LET`S COOK TOGETHER
TÕELISE GRILLMEISTRI GARDEROOB
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POEM FOR DREAMFIRE®

When you are Trendy, that means you are a cool

Smokey or Comfy means you are not fool

Either you Classic or sometimes a Max

Under your Home, just grill and relax

When grilling is done, you are happy and blessed

Let Dreamfi re help, but how, you might guess

Whatever you cook, or whatever desire

Always stay cool, and use a Dreamfi re
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Edelgran OÜ

Veerme 23

Tallinn 11625

Estonia

Kliendideenindus:

 info@dreamfiregrill.com

+372 53 269 289

www.dreamfiregrill.com




