


Барбекю-мангал UNO — 

багатофункціональний мангал 

із бездоганною естетикою

UNO — сучасний круглий мангал з поверхнею для смаження. 


Практичний кулінарний інструмент, укладений в елегантний корпус, 

виготовлений з високоякісних матеріалів за сучасними технологіями. 



UNO легко трансформується з барбекю в мангал для шампурів, очаг 


для казанка або чашу для вогню. А із встановленим дерев'яним столом 

UNO можна перетворити на повноцінну обідню зону.
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UNO — творець атмосфери 

та незамінний кулінарний помічник
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Конструкція мангалу UNO

Поверхня для смаження 


з полімерним покриттям

Основа-попілозбірник із системою 


вентиляції вогнища та герметичним дном

Ніжки поверхні для смаження, 


що самоцентруються

Еліптична чаша з цільного шматка 


металу з вентиляційними отворами
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Дві моделі — дві філософії

UNO Переносний 

компактний гриль

Стаціонарний 

високий гриль

UNO
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UNO
Компактний барбекю-мангал, призначений для приготування 


їжі, сидячи навколо вогнища. Легко трансформується в чашу 


для вогню. Може бути укомплектований двома чохлами 


для зручного транспортування.

UNO products
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Творець

атмосфери
Головне завдання UNO — створювати тепло та затишок.  

Відкритий вогонь, його магія, притягує оточуючих, 


а UNO лише підкреслює красу полум'я, укладаючи 


його у бездоганну форму.
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Особливості UNO

Характеристики

Класична модель круглого мангалу, що поєднує в собі безліч функцій. 


Містка топка, встановлена на герметичний попілозбірник, утворює чашу 


для вогню. За допомогою спеціальних знімних ручок можна встановлювати 


та знімати поверхню для смаження, навіть коли вона нагріта. Легко переноситься 


у двох спеціальних чохлах та міститься у багажник легкового автомобіля.

Вага мангалу 20 кг

Покриття поверхні для смаження Багатошарове органічне

Матеріал поверхні для смаження Вуглецева сталь

Матеріал корпусу мангалу Сталь

Діаметр поверхні для смаження 60 см

Висота (із встановленою поверхнею для смаження) 45 см
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UNO
Стаціонарний великий барбекю-мангал, 70 см заввишки. Призначений 


для приготування їжі стоячи навколо вогнища. У поєднанні з додатковими 

аксесуарами та круглим дерев'яним столом, UNO+ перетворюється 


на справжню професійну кухню або обідню зону для чотирьох осіб.

UNO products
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Кулінарний 

інструмент
Процес приготування на UNO настільки простий 


та цікавий, що всі оточуючі бажають взяти участь. 


Як тільки спалахує вогонь у топці UNO, мангал 


миттєво стає центром тяжіння, запрошуючи всіх 


гостей поринути в кулінарний процес.
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Особливості UNO

Збільшена модель круглого мангалу UNO. Призначена для стаціонарного встановлення. 

Відрізняється збільшеною висотою та великою поверхнею для смаження. Дозволяє 

комфортно готувати їжу для восьми осіб одночасно. UNO+ із встановленим дерев'яним 

столом перетворюється на повноцінну обідню зону.

Характеристики

Вага мангалу 26 кг

Покриття поверхні для смаження Багатошарове органічне

Матеріал поверхні для смаження Вуглецева сталь

Матеріал корпусу мангалу Сталь

Діаметр поверхні для смаження 70 см

Висота (із встановленою поверхнею для смаження) 70 см



Покриття поверхні 

та корпусу UNO
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Корпус грилю може бути покритий чорною 


термостійкою кремній органічною фарбою 


або може бути штучно заіржавлений.



Штучне іржавіння корпусу надає йому 


гарного рудого кольору і забезпечує високу 


утилітарність. Такий гриль зовсім не схильний 


до атмосферних впливів і не змінює свій 


зовнішній вигляд протягом багатьох років.

На поверхню для смаження нанесено 


багатошарове полімерне органічне покриття, 


що має антипригарні властивості. Це покриття 


складається із суміші натуральних олій, 


полімеризованих у високотемпературних печах.
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UNO accessories

UNO Table
Знімний круглий стіл для барбекю мангалу UNO+. 


Служить допоміжною робочою поверхнею під час 


приготуванні їжі на барбекю-мангалі, та може бути 


використаний як повноцінна обідня зона.
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Особливості UNO Table

Конструкція столу являє собою чотири масивні стільниці 


з клена, з'єднані між собою сталевими кронштейнами 


із спеціальним посиленням. На поверхню дерев'яних елементів 

нанесене п'ятишарове захисне полімерне лакове покриття.

Характеристики

Матеріал Клен з просоченням водовідштовхувальним лаком

Зовнішній діаметр 110 см

Товщина 2,1 см
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UNO Grill

UNO accessories

Решітка гриль, що встановлюється в центрі 


поверхні для смаження, не віднімаючи її корисну 


площу. Дозволяє готувати їжу безпосередньо 


над відкритим вогнем чи вугіллям.

Характеристики

Матеріал Вуглецева сталь із покриттям

Діаметр 25 см

Товщина 6 мм
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UNO Kazan

UNO accessories

Кільця для встановлення казанка, що кріпляться 


в центрі поверхні для смаження, не віднімаючи 


її корисну площу. Дозволяє розмістити чайник 


або казанок у центрі вогнища, в місці найбільшої 

концентрації тепла.

Характеристики

Матеріал Вуглецева сталь із покриттям

Діаметр 25 см

Товщина 6 мм
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UNO Stand

UNO accessories

Підставка для UNO Kazan та UNO Grill, 


для встановлення цих аксесуарів на висоті 


12 см від поверхні для смаження. Дозволяє 


підкидати дрова до вогнища, не знімаючи 


решітку гриль або казанок.

Характеристики

Висота 10 см

Матеріал Вуглецева сталь із покриттям

Діаметр 25 см

Товщина 6 мм
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UNO Shamp

UNO accessories

Насадка для шампурів, що встановлюється 

безпосередньо на чашу для вогню. Дозволяє 

перетворити барбекю UNO на класичний мангал.

Характеристики

Матеріал Вуглецева сталь із покриттям

Діаметр 52 см

Товщина 2 мм
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UNO Cap

UNO accessories

Кришка для грилів UNO та UNO+. Вона дозволяє 

захистити поверхню для смаження від бруду, 


вологи та пилу, а також запобігає їх проникненню 


у чашу для вогню та попілозбірник.

Характеристики

Покриття Атмосферостійка порошкова фарба

Диіметр UNO — 60 см; UNO+ — 70 см

Товщина 1.5 мм
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UNO Case

UNO accessories

Два чохли для зручного транспортування 


та зберігання грилю UNO. Виготовлені 


зі спеціальної жароміцної та водостійкої тканини. 


Щільно закриваються змійкою та затяжкою.

Характеристики

Матеріал зовні Вологостійка сумкова тканина "Оксфорд"

з прогумованою мембраною

Розмір чохла для ніжки 42 см35 см

Матеріал всередині Вогнестійкий протипожежний брезент

Розмір великого круглого чохла 20 см64 см
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UNO Case

UNO accessories

Чохол для зберігання грилю UNO+. Виготовлений 


зі спеціальної жароміцної та водостійкої тканини. 


Захищає гриль від бруду та негативного атмосферного 

впливу. Зроблений за розміром грилю та застібається 

зручною змійкою.

Характеристики

Матеріал зовні Вологостійка сумкова тканина "Оксфорд"

з прогумованою мембраною

Матеріал всередині Вогнестійкий протипожежний брезент

Розмір 70 см70 см
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UNO Case    Table

UNO accessories

Чохол для зберігання грилю UNO+Table. Виготовлений 


зі спеціальної жароміцної та водостійкої тканини. 


Захищає гриль та дерев'яний стіл від бруду 


та негативного атмосферного впливу. Зроблений 


за розміром грилю та застібається зручною змійкою.

Характеристики

Матеріал зовні Вологостійка сумкова тканина "Оксфорд"

з прогумованою мембраною

Матеріал всередині Вогнестійкий протипожежний брезент

Розмір 70 см110 см
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