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• Decorative table grill made of high-quality matt Cromagan® with square grill plate
• Ideal for healthy, low-fat grilling at home
• Ribbed grill area 27 x 27 cm
• Variable temperature setting with LED lighting
• Cast aluminium plate with non-stick coating and integrated heater element; 

dishwasher-safe
• Removable drip tray made of Cromargan®; dishwasher safe
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WMF Lono Table grill Quadro

Product highlights:

Specifications & Packaging data

Square is cool. With the elegant WMF Lono table grill quadro you 
can conjure up a delicious healthy meal for a small family in a flash. 
Sitting snugly on the table, it‘s an invitation to sit down together and 
enjoy a delicious indoor barbecue no matter what the weather is like. 
Fish, meat or vegetables? Most importally it´s healthy. The non-stick 
plate means no fat is needed. With 1,250 watts of output, what you 
put on the grill is heated in a flash. Your favourite meal, ready to serve 
in an instant.

Decorative table grill in compact size for small families.

 state: 2018 03
 All prices are RRP‘s (incl. VAT) of WMF consumer electric GmbH. 
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79,99 €

220-240 V~, 50-60 Hz, 1050-1250 Watts

Cromargan® matt

284x352x80

3,6

322x120x396

4,30

WMF High Performance

Specifikace a údaje o obalu
Číslo výrobku: Délka kabelu (m):

Kód EAN: Velikost spotřebiče Š×H×V (mm):

CMMF: Čistá hmotnost (kg) cca:

Kusů/karton: Velikost kartonu Š×H×V (mm):

Spotřeba energie: Hrubá hmotnost (kg) cca:

Barva:

Stolní gril WMF Lono Quadro

Hlavní výhody:
• Dekorativní stolní gril vyrobený z vysoce kvalitní nerezové oceli Cromagan® 

s čtvercovou grilovací deskou
• Ideální pro zdravé a nízkotučné grilování v pohodlí domova
• Žebrovaná plocha na grilování 27 x 27 cm
• Variabilní teplotní nastavení s LED osvětlením
• Hliníková deska s nepřilnavým povrchem a zabudovaným topným tělesem; 

vhodná do myčky
• Odnímatelný odkapávač tuku vyrobený z nerezové oceli Cromargan®; vhodný 

do myčky

Společné stolování

Dekorativní stolní gril v kompaktní velikosti 
pro malé rodiny.

Čtverec je v kurzu. S elegantním stolním grilem WMF Lono Quadro 
vykouzlíte mrknutím oka výborné a zdravé jídlo pro malou rodinu.
Zůstaňte pohodlně usazení kolem stolu, Gril Lono Quadro vás zve 
ke společnému posezení za doprovodu po domácku připravených, 
lahodných grilovaných pokrmů bez ohledu na počasí. Je libo 
rybu, maso nebo zeleninu? Nejdůležitější je, že je vše zdravé. Díky 
nepřilnavé desce není nutné přidávat tuk. S výkonem 1 250 wattů 
připravíte během krátké chvilky vše, co umístíte na gril. Své oblíbené 
jídlo můžete servírovat v jediném okamžiku.
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220-240 V~, 50-60 Hz, 1050-1250 wattů

Matná nerezová ocel Cromargan®


