
Plinski žari 400 
Plinski žar ELP 410 

namizni ali z nogami 

Velikost žara je 40 x 40 cm.

PLOŠČA NAMIZNI Z NOGAMI

železna:

 

Plinski žar ELP 410 namizni ali z 
nogami  - globoka plošča 

Plinski žar ELP 430 
namizni 
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Velikost žara je 40 x 45 cm.

PLOŠČA NAMIZNI Z NOGAMI

železna :

teflonirana :

nerjaveča :

Velikost žara je 40 x 45 cm.

V kompletu dobite pokrov in pribor za peko.

Žar je spodaj zaščiten proti vetru.

Regulacija plina z gumbom.

PLOŠČA NAMIZNI  Z NAOGAMI

železna :

nerjaveča:

http://www.elplin.si/images/stories/plinski_zari/400/plinski-zar-ELP-410-z-nogami-globoka-plosca.jpg


Plinski žari 400 s kuhalnikom
Plinski žar ELP 430 s 

kuhalnikom namizni ali z 
nogami 

Plinski žar ELP 410 s 
kuhalnikom namizni 

Plinski žar ELP 410 z kuhalnikom na vozičku
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Velikost žara je 40 x 45 cm.

V kompletu dobite še posodico za olje in pribor za peko.

Žar je spodaj zaščiten proti vetru.

PLOŠČA NAMIZNI Z NOGAMI

železna plošča:

nerjaveča plošča:

Velikost žara je 40 x 45 cm.

NAMIZNI Z NOGAMI

železna plošča:

teflonirana plošča:

nerjaveča plošča:

http://www.elplin.si/images/stories/plinski_zari/400_s_kuhalnikom/plinski-zar-ELP-410-s-kuhalnikom-z-nogami.jpg


Žar plošča 400 

   

Velikost žara je 40 x 45 cm.

PLOŠČA NIZKA GLOBOKA

železna plošča:

teflonirana plošča:

nerjaveča plošča:

Plinski žar 400 na vozi kuč

Plinski žar ELP 410 na vozičku 

Plinski žar ELP 410 na vozičku - 
globoka plošča

Velikost žara je 40 x 40 cm. Žar je spodaj zaš iten protič  

vetru. Regulacija plina z gumbom. 

železna ploš a:č

Plinski žar ELP 420 na vozičku 
Plinski žar ELP 430 na vozičku 
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Velikost žara je 40 x 45 cm.

železna plošča:

teflonirana plošča:

nerjaveča plošča:



Velikost žara je 40 x 45 cm. Žar je spodaj zaš iten protič  

vetru.Regulacija plina z gumbom. 

železna ploš a:č

teflonirana ploš a:č

Plinski žari 600 
Plinski žar ELP 610 namizni 

Plinski žar ELP 610 namizni -  
globoka plošča 

Belvi d.o.o. Koper 4

Velikost žara je 40 x 45 cm. Obroba je odstranljiva. 

Žar je spodaj zaščiten proti vetru.

železna plošča:   

teflonirana plošča:    

nerjaveča plošča:

Velikost žara je 60 x 45 cm. 

PLOŠČA NAMIZNA Z NOGAMI

železna plošča:

teflonirana plošča:

nerjaveča plošča: ,

Velikost žara je 60 x 40 cm.

PLOŠČA NAMIZNA Z NOGAMI

železna plošča:



Plinski žar ELP 610 namizni -  
dvojna plošča 

Plinski žar ELP 630 namizni 
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Velikost žara je 60 x 45 cm.

PLOŠČA NAMIZNA Z NOGAMI

železna plošča:

Velikost žara je 60 x 45 cm.

Žar je spodaj zaš iten proti vetru. Regulacija plina z gumbom.č

PLOŠČA    NAMIZNI   Z NOGAMI

železna plošča:

nerjaveča plošča:



Žar plošča 600 

   

Velikost žara je 60 x 45 cm.

PLOŠČA NIZKA GLOBOKA

železna plošča:

teflonirana 

plošča:

nerjaveča 

plošča:

Plinski žar 600 na vozi kuč
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Plinski žari 800 
Plinski žar ELP 810 namizni 

Žar plošča 800 
   Velikost žara je 80 x 50 cm.

PLOŠČA NIZKA GLOBOKA

železna:

nerjaveča 

Plinski žari 1000 
Plinski žar ELP 1000 namizni 
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Velikost žara je 60 x 45 cm. 

PLOŠČA NAMIZNA Z NOGAMI

železna plošča:

teflonirana plošča:

nerjaveča plošča: ,

Velikost žara je 60 x 45 cm. 

PLOŠČA NAMIZNA Z NOGAMI

železna plošča:

teflonirana plošča:

nerjaveča plošča: ,



Plinski LADIJSKI ŽAR 

 

Izdelan je iz najkvalitetnejše nerjavne pločevine.
Možna je montaža na vse vrste plovil. 

Velikost žara je 45 x 35 cm.

nerjaveča plošča:

 

Plinski pekač za kostanj 
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Velikost žara je 40 x 40 cm.

V kompletu dobite pokrov.

Žar je spodaj zaščiten proti vetru.

železna plošča:   



Gorilniki
Gorilnik kotlovni Gorilnik kotlovni z varovanjem 

Gorilnik kotlovni z obročem Gorilnik kotlovni z obročem in 
varovanjem 

Gorilnik 250 Gorilnik S Gorilnik 400 

Gorilnik 500 Gorilnik dvojni 
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http://www.elplin.si/images/stories/gorilniki/kotlovni_gorilniki/gorilnik-kotlovni.jpg
http://www.elplin.si/images/stories/gorilniki/kotlovni_gorilniki/gorilnik-kotlovni-z-varovanjem.jpg
http://www.elplin.si/images/stories/gorilniki/gorilniki/gorilnik-250.jpg
http://www.elplin.si/images/stories/gorilniki/gorilniki/gorilnik-S.jpg
http://www.elplin.si/images/stories/gorilniki/gorilniki/gorilnik-dvojni.jpg


 Kotliček litoželezni 

Belvi d.o.o. Koper

Velikosti žara je 40 x 45 cm.

kotliček 7l:

kotliček 12l:
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