


HISTORIA

Wszystko zaczęło się w 1976 roku, kiedy mała firma, Wolfgang’a Schroeter’a, produkująca stal zaczęła tworzyć 
stalowe balustrady w Barrie, w Kanadzie. W tamtym czasie nikt sobie nie wyobrażał jaka niesamowita 
przyszłość czeka firmę Wolf Steel, a ostatecznie Napoleon® Gourmet Grills. Odkąd pierwszy piec na drewno 
opuścił linię produkcyjną ponad 36 lat temu,  zaangażowanie Wolf Steel doprowadziło do tego, że odnoszą 
sukcesy we wszystkim co robią. Oryginalny piec wyróżniający się solidnymi drzwiczkami ze stali nierdzewnej, 
został wyprodukowany w zakładzie o powierzchni 95m2 . W roku 1981, narodziła się nazwa “Napoleon”, a wraz  
z nią pierwszy grill z drzwiczkami ze szkła ceramicznego, odpornego na wysokie temperatury - pierwszy 
w branży. Był to pierwszy z wielu kroków milowych dla Wolf Steel™ i w ciągu najbliższych lat, popyt na grille 
Napoleona rozrósł się na resztę Kanady, Stany Zjednoczone, Europę, aż w końcu na Polskę.



Grillowanie z dedykacją dla pasjonatów.
Firma Napoleon®, zapewnia komfort w domu od ponad 36 lat, projektując i tworząc produkty tylko 
najwyższej jakości, na które zawsze możesz liczyć.

Nowoczesna technologia, solidna konstrukcja, wyważony design i niebywała obsługa klienta są marką 
nazwy Napoleon®. Twój Grill Napoleon® został zaprojektowany, aby oferować Ci wrażenia z gotowania 
na najwyższym poziomie, i aby Twoje dania były zawsze przygotowane jak w najlepszej restauracji.
Na kolejnych stronach, odkryjesz jak proste i przyjemne jest grillowanie z produktami Napoleon®.

HISTORIA



NAPOLEON CZTERY PORY GRILLOWANIA
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Palniki Infrared 
podgrzewają mięso 
bezpośrednio “od środka” 
w wyniku czego czas 
pieczenia skraca się 
kilkukrotnie.

  980oC z Infrared
SIZLE ZONETM

  bezpośrednie

  na żeliwnej
tacy

  pośrednie

  na stalowej
tacy

  na ruszcie

  wędzenie

  węglowe

Metoda bezpośrednia 
jest podobna do 
przysmażania, tzn. 
produkt jest grillowany 
bezpośrednio nad 
źródłem ciepła

Mięso i warzywa 
gotowane na patelni, 
tracą swoje soki. Na 
żeliwnej tacy wszystko 
jest soczyste i niezwykle 
delikatne.

Potrawy nie są 
stawiane bezpośrednio 
nad źródłem ciepła, 
ale są ogrzewane 
przez obieg gorącego 
powietrza.

Gotowanie z użyciem 
nierdzewnej planchy 
jest zdrowe a przede 
wszystkim smaczne. 
Potrawy wychodzą 
chrupiące i soczyste.

Z wykorzystaniem, 
palnika Infrared, 
pieczenie na ruszcie 
odbywa się szybko, 
sprawnie i niezwykle 
smacznie.

Wędzenie na grillu 
polega na pieczeniu 
mięsa w dymie, dzięki 
czemu uzyskasz 
niepowtarzalny smak 
swoich potraw.

Tradycyjne grillowanie 
z użyciem węgla w 
grillach gazowych 
nigdy nie było tak
proste. Wystarczy 
tacka na węgiel.



NAPOLEON
¤

 EXCLUSIVE FEATURES

SYSTEM ZAPŁONOWY JETFIRETM

Innowacyjny system Napoleon JETFIRETM, pozwala na natychmiastowe 
odpalenie palników - za KAŻDYM razem!

Konstrukcja 
ze stali nierdzewnej

Dostępny na
propan

Boczny 
palnik

Opcjonalne 
grillowanie na 
węglu drzewnym

Szkliwiony porcelaną, 
dwustronny ruszt żeliwny 
w technologii WAVETM

LE485SB18.2 kW  
4 Palniki
68x46 cm główna powierzchnia grillowaśr. 24 cm  Boczny palnik Infrared72,1 kg

Propan

Główna powierzchnia 
do grillowania

Ruszt żeliwny WAVETM

Pokrywa górna 
LIFT BASETM

System Zapłonowy
JETFIRETM

Termometr 
Accu-ProbeTM

Możliwość grillowania 
na węglu (dostępna 
opcjonalnie taca na 
węgiel)

Boczny palnik

Boczny
palnik

Średnica
24 cm
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 EXCLUSIVE FEATURES

GRILLOWANIE INFRARED: JAK TO DZIAŁA?
Poprzez ponad tysiąc mini palników, ceramiczna powierzchnia zostaje 
rozgrzana do czerwoności.
Palniki Infrared od Napoleon® podgrzewają mięso bezpośrednio „od środka” 
w wyniku promieniowania podczerwonego. Dzięki temu skraca się czas pieczenia 
i nie ma strat energii.

LE485RSIBKP 22.2 kW  
5 Palników
68x46 cm główna powierzchnia grillowaśr. 37 cm  Boczny palnik Infrared79,8 kg

Gaz Ziemny lub Propan

Oświetlenie 
wewnętrzne

Palniki Boczne Infrared
SIZZLE ZONETM

Zintegrowany 
pojemnik na lód

Ceramiczny tylny 
palnik Infrared

Opcjonalnie w 
zabudowie

Podświetlenie pokęteł 
w technologii i-GLOW

Główna powierzchnia 
do grillowania

Czarna, porcelanowa 
pokrywa

Zintegrowany
pojemnik na
lód

Dostępny na
propan

Zintegrowane
oświetlenie wnętrza

Dostępne na gaz 
ziemny i propan

Szkliwiony porcelaną, 
dwustronny ruszt żeliwny 
w technologii WAVETM

Podświetlane pokrętła 
w technologii i-GLOW™

Boczny
palnik

Półki boczne 
ze stali 
nierdzewnej

Ceramiczny tylny 
palnik do rożna



T325SB10.4 kW  
3 Palniki
46x43 cm główna powierzchnia grillowaśr. 20 cm Boczny palnik 36,3 kg

Propan

NAPOLEON
¤

 EXCLUSIVE FEATURES

SKŁADANE BOCZNE PÓŁKI
Innowacyjna technologia pozwalająca na składanie
bocznych półek z zintegrowanym palnikiem.
System blokowania pozwala na sztywną pozycję
podczas używania palnika.

Czarna, porcelanowa
pokrywa

Czarna, porcelanowa
pokrywa

Termometr
Accu-Probe™

Składana 
boczna półka

Zintegrowany
otwieracz do
butelek

Boczny 
palnik

Dostępny na 
propan

T495SB18.4 kW  
5 Palników
72x43 cm główna powierzchnia grillowaśr. 20 cm Boczny palnik Infrared46,3 kg

Propan

Główna powierzchnia 
do grillowania

Główna powierzchnia 
do grillowania

Główna powierzchnia 
do grillowania

Boczny palnik

Zintegrowany 
otwieracz do butelek

System Zapłonowy
JETFIRETM

Składana półka boczna

Boczny
palnik

Boczny
palnik

Boczny
palnik

Średnica
20 cm

Średnica
20 cm

Średnica
20 cm



Infrared SIZZLE ZONE™
palnik boczny
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 EXCLUSIVE FEATURES

WĘDZENIE
Dla Grilli z Serii LEX możliwe jest dokupienie specjalnej wędzarki, dzięki 
której wprowadzisz swoje potrawy w nadzwyczajny smak.
Umieść mokre drewno do tuby wędzarki i połóż na lewym palniku i włącz.
Następnie połóż mięso na prawym palniku, ale nie włączaj go. Wędź tak 
przygotowane mięso przez 7 godzin.

Dostępne na
gaz ziemny 
i propan

Zintegrowany
pojemnik na
lód

Boczny palnik

Palnik tylny
i boczny Infrared

Ruszt żeliwny ze
stali nierdzewnej WAVE™

Podwójna 
stal nierdzewna

LEX485RSIB22.2 kW  
5 Palników
68x46 cm główna powierzchnia grillowa24x37 cm boczny palnik Infrared36,3 kg

Gaz Ziemny lub Propan

Główna powierzchnia 
do grillowania

Główna powierzchnia 
do grillowania

Główna powierzchnia 
do grillowania

Palniki Boczne Infrared
SIZZLE ZONETM

Ceramiczny tylny 
palnik Infrared

Podświetlane pokrętła 
w technologii 
i-GLOW™

Boczny
palnik

Boczny
palnik

Boczny
palnik

Średnica
24 cm

Średnica
24 cm

Średnica
37 cm

Dodatkowy moduł 
kuchenny (na zamówienie)

Podświetlane pokrętła 
w technologii i-GLOW™
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GRILLOWANIE Z WYKORZYSTANIEM ROŻNA 
Pozwala samodzielnie przygotować soczyste a zarazem rumiane mięso
Użyj rożna do grillowania  dużych kawałków mięsa, np.: pieczeń, drób 
albo udziec jagnięcy. Mięso będzie bardziej soczyste i smaczniejsze.

BILEX485RB 18.4 kW

BILEX605RBI 24.5 kW

Podświetlane pokrętła 
w technlogii i-GLOWTM

Termometr 
AccuProbeTM

Ruszt ze stali 
nierdzewnej WAVETM

Tylny palnik Infrared

System zapłonowy
JETFIRETM

Pokrywa górna 
LIFT BASETM
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 EXCLUSIVE FEATURES

SMAK WĘGLA W GRILLU GAZOWYM
W asortymencie Napoleona, mamy dla Ciebie specjalną tacę na węgiel 
drzewny, dzięki której w każdej chwili możesz zamienić Grill Gazowy 
na Grill Węglowy. 

Wbudowany
termometr
AccuProbeTM

Palniki boczne 
Infrared SIZZLE ZONE™

Dostępny na
gaz ziemny 
i propan

Podstawka 
z ukrytymi 
kółkami

Konstrukcja i system ze stali 
nierdzewnej

Wygodne półki boczne 
z wbudowanym pojemnikiem 
na lód ze stali nierdzewnej, 
chromowe zawieszki na 
ręczniki i sztućce

Ekskluzywna, 
wysokoprofilowa pokrywa 
LIFT EASETM z uchwytem,
wykończenia chromowane

PRO600RSIB27.7 kW  
6 Palników
90x43 cm główna powierzchnia grillowa24x37 cm boczny palnik Infrared127,9 kg

Gaz Ziemny lub Propan

Ruszt żeliwny WAVETM

Boczne palniki Infrared 
SIZZLE ZONETM

Elektryczny System 
Zapłonowy

Płyty ze stali 
nierdzewnej

Tylny palnik Infrared

Zintegrowany 
pojemnik na lód

Główna powierzchnia 
do grillowania

Boczny
palnik
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DWUPOZIOMOWE PŁYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ
Dwupoziomowe płyty ze stali nierdzewnej, równomiernie rozprowadzają ciepło 
podczas grillowania oraz utrudniają przyleganie tłuszczu do swojej powierzchni.

P500RSIB24.2 kW  
6 Palników
71x45 cm główna powierzchnia grillowa24x37cm Boczny palnik Infrared99,3 kg

Gaz Ziemny lub Propan

Ruszt ze stali 
nierdzewnej WAVETM

Boczne palniki Infrared 
SIZZLE ZONETM

Elektryczny System 
Zapłonowy 

Dwupoziomowe płyty 
ze stali nierdzewnej

Tylny palnik Infrared

Mocne, obrotowe
kółka

Główna powierzchnia 
do grillowania

Boczny
palnik

Palnik boczny 
Infrared 
SIZZLE ZONE™

4 Palniki ze stali
nierdzewnej
z systemem zapłonowym
JETFIRE™

Lekka i bezpieczna pokrywa grilla 
LIFT-EASETM wraz z termometrem 
AccuProbeTM

Dostępny na
gaz ziemny 
i propan

Wygodne, 
składane  
półki boczne 

Solidna
podstawa
z kółkami
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 EXCLUSIVE FEATURES

SOLIDNY SYSTEM GRILLOWANIA ZE STALI NIERDZEWNEJ
Kontrola palników z wysokich temperatur do niskich i z automatycznym 
przemieszczaniem się - szybkim lub wolnym z technologią WAVETM

PRO500RSIB24.2 kW  
6 Palników
71x45cm główna powierzchnia grillowa24x37cm Boczny palnik Infrared99,3 kg

Gaz Ziemny lub Propan

Ruszt żeliwny WAVETM

Boczne palniki Infrared 
SIZZLE ZONETM

Elektryczny System 
Zapłonowy

Podwójne płyty ze
stali nierdzewnej

Tylny palnik Infrared

Zintegrowany 
pojemnik na lód

Główna powierzchnia 
do grillowania

Boczny
palnik

Podświetlane pokrętła 
w technologii i-GLOW™

Ekskluzywna, 
wysokoprofilowa pokrywa 
LIFT EASETM z uchwytem,
wykończenia chromowanePalniki boczne 

Infrared SIZZLE ZONE™

Podstawa z ukrytymi 
blokowanymi kółkami

Wygodne półki boczne 
z wbudowanym pojemnikiem 
na lód ze stali nierdzewnej, 
chromowe zawieszki na ręczniki 
i sztućce

Opcjonalne rożno z 
przeciwwagą i dwoma 
szpikulcami.

Cztery palniki ze stali 
nierdzewnej

Dostępny na gaz ziemny 
i propan
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WIELE PRZYJEMNOśCI Z GRILLOWANIA
Profesjonalny przenośny Grill Gazowy który z pewnością zadowoli apetyt każdego 
i zaimponuje zawodowstwem. Oferuje innowacyjną,  ergonomiczną konstrukcję z rączkami 
do bezpiecznego transportu i łatwego grillowania. Grill turystycznyny stworzonych jest dla 
ludzi lubiących wygodę i łatwość w używaniu, jego małe wymiary pozwalają zmieścić go 
wszędzie.

Termometr 
AccuProbeTM

Porcelanowo-żeliwny
ruszt

System Zapłonowy
JETFIRETM

Składane nogi

Powierzchnia
grillowania

1840 cm2

Składane nogi

Porcelanowo-żeliwny ruszt

Pokrywa chroniąca przed 
wiatrem, utrzymująca 
ciepło z zewnątrz

Termometr AccuProbeTM

Powierzchnia 
grillowania 1840 cm2
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Duże wodoszczelne 
koła

Składane nogi

Duże podwójne półki

System Zapłonowy
JETFIRETM

Powierzchnia
grillowania

1840 cm2

Duże wodoszczelne koła

Duże podwójne półki

Składane nogi

System Zapłonowy 
JETFIRE™

Wymiary Grilla złożonego pionowo 
112cm x 53cm 93cm
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W KOMFORCIE MOBILNOśCI
Profesjonalny przenośny Grill Gazowy który z pewnością zadowoli apetyt każdego 
i zaimponuje zawodowstwem . Oferuje innowacyjną,  ergonomiczną konstrukcję 
z rączkami do bezpiecznego transportu i łatwego grillowania. Grill turystyczny stworzony 
jest dla ludzi lubiących wygodę i łatwość w używaniu, jego małe wymiary pozwalają 
zmieścić go wszędzie.

Powierzchnia
grillowania

720 cm2

Termometr 
AccuProbeTM

Porcelanowo-żeliwny
ruszt

System Zapłonowy
JETFIRETM

Boczne uchwyty do 
łatwego przenoszenia

Opcjonalnie możliwość 
domontowania wózka 
z półkami i uchwytami 
np. na butlę.

Termometr AccuProbeTM

Boczne uchwyty do 
łatwego przenoszenia
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Powierzchnia
grillowania

720 cm2

Zintegrowany 
otwieracz butelek

Duże odporne na 
warunki atmosferyczne 
koła

Stylowa zasłona na 
butlę

Duże zdejmowane 
półki z uchwytami na  
akcesoria Zintegrowany otwieracz 

butelek

Duże półki z uchwytami na 
akcesoria

Duże odporne na 
warunki atmosferyczne 
koła

Stylowa zasłona na butlę
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POJEMNIK NA POPIÓŁ
Wyjmowany pojemnik na popiół ma nie tylko jedno zastosowanie.
Służyć on możę także do szybkiego rozpalenia grilla!
Wypełnij grill węglem a do pojemnika papier/rozpałkę.
Podpal pojemnik i zamontuj do grilla. 
Węgiel rozpali się do czerwoności w mgnieniu oka.

Pojemnik na popiół

Ergonomiczne zawiasy

Termometr 
AccuProbeTM

Solidny, żeliwny ruszt

Składana boczna półka

Solidna stalowa kratka

Składana i wygodna 
półka boczna
(NK22CK-C)

Maksymalnie odchylana
pokrywa

“Zimny” uchwyt 
do otwierania 
pokrywy

Termometr AccuProbeTM oraz 
otwory do regulacji dopływu 
powietrza

Pokryta porcelaną 
pokrywa na 
solidnych 
zawiasach

Dyfuzor ciepła
ze stali 
nierdzewnej

Wyjmowany 
pojemnik 
na popiół

Regulowana 
wysokość

Solidne, stalowe 
palenisko

Wyloty powietrza

Wodoodporne 
kółka z 
zabezpieczeniami
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WIESZAK ZE STALI NIERDZEWNEJ AKCESORIA DO 
GRILLOWANIA FIRMY NAPOLEON 
Niestandardowe i wygodne rozwiązanie, ten wieszak idealnie pasuje do Twojego grilla.
Teraz swoje ulubione akcesoria masz zawsze pod ręką podczas grillowania.

Pojemnik na popiół

„Zimny” uchwyt
pokrywy

Termometr 
AccuProbeTM

Termometr 
AccuProbeTM

Solidny, żeliwny ruszt

Możliwość zawieszenia
pokrywy

Solidna stalowa kratka Pokryta porcelaną
pokrywa na 
ergonomicznych 
zawiasach

Podwójne otwory 
wentylacyjne

Stalowa półka

Duże wodoodporne 
koła

Wyjmowany pojemnik
na popiół

Dyfuzor ciepła
ze stali nierdzewnej

Stalowy ruszt węglowy

Ruszt na zawiasach

Podwójna pokrywa
„Zimny” uchwyt z osłoną 
termiczną



ORYGINALNE AKCESORIA NAPOLEON®
W asortymencie Napoleona, mamy dla Ciebie akcesoria idealne do Twojego Grilla. 
Wszystkie produkty są objęte gwarancją i stworzone z materiałów najwyższej jakości.

AKCESORIA DO CODZIENNEGO GRILLOWANIA

Stojak na kurczak + WOK
56020

Termometr
61004

Deska z drewna klonowego
67033

WOK
56025

Podnośnik do rusztu
62121

Rozpalacz do węgla
67800

Stojak do pieczenia kurczaka
56021

Deska z drewna cedrowego
55005

Rurka do wędzenia
67011

Zestaw narzędzi
70019



ORYGINALNE AKCESORIA NAPOLEON®
W asortymencie Napoleona, mamy dla Ciebie akcesoria idealne do Twojego Grilla. 
Wszystkie produkty są objęte gwarancją i stworzone z materiałów najwyższej jakości.

AKCESORIA DODATKOWE

Fartuch
62135

Pokrowiec Deluxe
/Pro600/P600/ 63181

Pokrowiec
/485/ 63489

Pokrowiec na grill węglowy
63910

Pokrowiec
/325/ 63326

Pokrowiec
/410/ 63410



ORYGINALNE AKCESORIA NAPOLEON®
W asortymencie Napoleona, mamy dla Ciebie akcesoria idealne do Twojego Grilla. 
Wszystkie produkty są objęte gwarancją i stworzone z materiałów najwyższej jakości.

AKCESORIA CZYSZCZĄCE

Zestaw do czyszczenia
10100

Skrobak
62118

Pasta
10231

Szczotki
70007

Ścierak
62002

Szczotka czyszcząca
62035



Termometr 
AccuProbeTM

Uchwyt LIFT EASETM

Tylny palnik Infrared 
ze stali nierdzewnej

Boczna półka ze zintegrowanym 
uchwytem na narzędzia

Solidny system do grillowania 
ze stali nierdzewnej

Blokowane kółka 
EASY ROLLTM

Duże szafki w prawie 
wszystkich modelach

System zapłonowy 
JETFIRETM

Boczne palniki Infrared

Wyjmowany ruszt ze stali 
nierdzewnej

Pokrętła EASY SETTM

Solidna konstrukcja

Uniwersalny uchwyt 
na rożen

Pojemnik na lód



SKLEP INTERNETOWY

Dystrybutor na Polskę:
DMD Marketing 
ul. Sierakowska 8
05-080 Izabelin

Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub towarowe są własnością Napoleon® Grills i 
zostały użyte za okazaniem zgody właściciela


