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AHOS — виробнича компанія, що спеціалізується на виготовленні круглих 


мангалів, столів гриль та чаш для вогню.

Виготовляючи AHOS, ми приділяємо особливу увагу якості продукції, постійно вдосконалюючи 


виробничий процес та впроваджуючи нові технології.



Виробництво AHOS знаходиться в Україні. Ми є найтехнологічнішим підприємством, що виготовляє 


круглі мангали, столи гриль та чаші для вогню у своїй країні, а наше виробництво орієнтоване 


на створення конкурентної експортної продукції, яка перевершує кращі світові аналоги.



Зараз ми маємо досвід експорту продукції AHOS до Північної Америки, Швейцарії, Франції, Німеччини, 


Іспанії, Литви, Латвії, Японії, Росії, Казахстану та Грузії, і постійно прагнемо розширити цей список.

Ми прагнемо зробити грилі AHOS світовим еталоном якості та дизайну. 


Наша мета — створення виробів із бездоганною ергономікою та естетикою.

Про нас

+38(050) 916 35 00info@ahos.mewww.ahos.me



Щастя — це займатися улюбленою 

справою в компанії однодумців. 



Хороша компанія та чуттєві 


задоволення є фундаментальними 

аспектами філософії AHOS.

Ідея AHOS — це предмет, 
що створює щастя.
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приручити його тепло, зробити 


вогнище центром тяжіння уваги!

Метою AHOS є 
підкреслити красу 
справжнього 
відкритого вогню,



Всі гості можуть взяти участь 


у приготуванні їжі, а сам процес 


має бездоганну естетику.



Планча AHOS з високою теплоємністю 

забезпечує глибоке рівномірне 

просмаження продуктів, що готуються.

AHOS — кулінарний 
інструмент.
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Лінійка грилів AHOS, в основі конструкції яких лежить сталева 

півсфера, виготовлена з цільного шматка металу. У всіх грилях 


цієї лінійки використано нержавіючу сталь, натуральне дерево 


або камінь. Всі грилі Inspiration оснащені подвійною топкою.

Колекції — 1/3

Колекція AHOS Inspiration
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01
AHOS Inspiration
Преміум гриль у лінійці AHOS.



Корпус грилю являє собою півсферу, виготовлену 


з цільного шматка металу. Чаша встановлюється 


на конічні шліфовані нержавіючі ніжки.

01. Ahos Inspiration — Ahos Inspiration collection
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Вага мангалу 100 кг

Висота мангалу 64 см

Покриття корпусу мангалу Термостійке кремній-органічне

3-х шарове покриття

Матеріал корпусу мангалу Сталь S235JR

Покриття поверхні для смаження 4-х шарове полімерне органічне 
покриття

Матеріал поверхні для смаження Вуглецева сталь

Внутрішній діаметр поверхні для смаження 48 см

Зовнішній діаметр поверхні для смаження 93 см

Характеристики

AHOS Inspiration відрізняється від інших грилів гарячою плитою зі збільшеною теплоємністю, 

подвійною топкою, яка знижує теплове навантаження з корпусу гриля, та елегантними ручками 


з нержавіючої сталі.

Особливості

01. Ahos Inspiration — Ahos Inspiration collection
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02
AHOS Inspiration 
+ Desk
Бездоганний комплект, який може трансформуватися 


у гриль-стіл, барбекю або чашу для вогню.



Гриль стіл дозволить комфортно розмістити компанію 


із восьми осіб.

02. Ahos Inspiration + desk — Ahos Inspiration collection
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Вага мангалу 170 кг

Висота мангалу 64 см

Покриття корпусу мангалу Термостійке кремній-органічне

3-х шарове покриття

Матеріал корпусу мангалу Сталь S235JR

Покриття поверхні для смаження 4-х шарове полімерне органічне 
покриття

Матеріал поверхні для смаження Вуглецева сталь

Зовнішній діаметр стільниці 155 cм

Внутрішній діаметр поверхні для смаження 48 см

Зовнішній діаметр поверхні для смаження 93 см

Характеристики

Дорогі натуральні матеріали виготовлення столу, елегантні нержавіючі кронштейни 


та транспортувальні ручки, що поєднують різні текстури: поліровану дзеркальну сталь 


та матово-блискучу поверхню, отриману методом склоструминної обробки, та лаконічний 


дизайн гриля, — все це створює неперевершене відчуття краси та якості.

Особливості

02. Ahos Inspiration + desk — Ahos Inspiration collection
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03
AHOS Inspiration 
High
Високий преміум гриль в лінійці AHOS.



Гриль є півсферою, виготовленою з цільного 


шматка металу, встановленою на конічні 


шліфовані нержавіючі ніжки.

03. Ahos Inspiration High — Ahos Inspiration collection
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Вага мангалу 105 кг

Висота мангалу 94 см

Покриття корпусу мангалу Термостійке кремній-органічне

3-х шарове покриття

Матеріал корпусу мангалу Сталь S235JR

Покриття поверхні для смаження 4-х шарове полімерне органічне 
покриття

Матеріал поверхні для смаження Вуглецева сталь

Внутрішній діаметр поверхні для смаження 48 см

Зовнішній діаметр поверхні для смаження 93 см

Характеристики

AHOS Inspiration відрізняється від решти грилів гарячою плитою зі збільшеною теплоємністю, 

подвійною топкою, яка знижує теплове навантаження з корпусу гриля, та елегантними ручками 


з нержавіючої сталі.



Висота грилю становить 94 см, що дозволяє комфортно готувати їжу, стоячи навколо вогнища.

Особливості

03. Ahos Inspiration High — Ahos Inspiration collection
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04
AHOS Inspiration 
High + Desk
Бездоганний комплект, який може трансформуватися 


у гриль-стіл або барбекю.



Гриль стіл дозволить комфортно розмістити компанію 


з восьми людей, стоячи навколо вогнища або сидячи 


на барних стільцях.

04. Ahos Inspiration High + desk — Ahos Inspiration collection
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Вага мангалу 175 кг

Висота мангалу 94 см

Покриття корпусу мангалу Термостійке кремній-органічне

3-х шарове покриття

Матеріал корпусу мангалу Сталь S235JR

Покриття поверхні для смаження 4-х шарове полімерне органічне 
покриття

Матеріал поверхні для смаження Вуглецева сталь

Зовнішній діаметр стільниці 155 cм

Внутрішній діаметр поверхні для смаження 48 см

Зовнішній діаметр поверхні для смаження 93 см

Характеристики

Дорогі натуральні матеріали виготовлення столу, елегантні нержавіючі кронштейни 


та транспортувальні ручки, що поєднують різні текстури: поліровану дзеркальну сталь 


та матово-блискучу поверхню, отриману методом склоструминної обробки, та лаконічний 


дизайн гриля, — все це створює неперевершене відчуття краси та якості.

Особливості

04. Ahos Inspiration High + desk — Ahos Inspiration collection
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05
AHOS Bowl
Компактний гриль з лінійки Inspiration 


з півсферичним корпусом, виготовленим 


із цільного шматка металу, та подвійною топкою.



Чаша грилю встановлена на конічних ніжках 


із шліфованої нержавіючої сталі. Знімна топка 

забезпечує легке очищення гриля від попелу.

05. Ahos Bowl — Ahos Inspiration collection
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Вага мангалу 27 кг

Висота мангалу 53 см

Покриття корпусу мангалу Термостійке кремній-органічне

3-х шарове покриття

Матеріал корпусу мангалу Сталь S235JR

Покриття поверхні для смаження 4-х шарове полімерне органічне 
покриття

Матеріал поверхні для смаження Вуглецева сталь

Зовнішній діаметр поверхні для смаження 54 см

Характеристики

Характерна риса AHOS Bowl — це комбінована поверхня для смаження, що складається 


з двох частин: цільної планчі та решітки гриль.

Особливості

05. Ahos Bowl — Ahos Inspiration collection
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06
AHOS Desk
Великий круглий стіл для гриля, який дозволяє 

комфортно розмістити до восьми людей. Складається 


зі сталевого каркасу з чотирма знімними стільницями.

06. Ahos desk — Ahos Inspiration collection
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Матеріал столу Ясен/граніт

Матеріал кронштейнів Полірована нержавіюча сталь

Внутрішній діаметр 100 см

Зовнішній діаметр 155 см

Характеристики

Стіл встановлюється на гарячу поверхню грилю за допомогою 

масивних кронштейнів із полірованої нержавіючої сталі.



Доступні стільниці з натурального темного та світлого дерева 


та кам'яні стільниці із сірого або чорного граніту.

Особливості

06. Ahos desk — Ahos Inspiration collection



Корпус грилю може бути покритий чорною 


термостійкою кремній органічною фарбою або може 


бути штучно заiржавлений.



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.

Покриття поверхні 
та корпусу AHOS
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Колекції — 2/3

Лінійка класичних грилів AHOS, що включає моделі 


середнього і великого розміру та різної висоти. 


Усі грилі Sphere комплектуються знімним зольним 


відром для спрощеного чищення топки.

Колекція AHOS Sphere
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01
AHOS Sphere
Класичне виконання грилю Sphere з діаметром 


поверхні 78 см та висотою 75 см.



Така висота гриля дозволяє комфортно готувати 


їжу, стоячи навколо вогнища.

01. Ahos sphere — Ahos sphere collection
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Вага мангалу 60 кг

Висота мангалу 75 см

Влаштування полегшеного чищення від попелу Є

Покриття корпусу мангалу Термостійке кремній-органічне

3-х шарове покриття

Матеріал корпусу мангалу Сталь S235JR

Покриття поверхні для смаження 4-х шарове полімерне органічне 
покриття

Матеріал поверхні для смаження Вуглецева сталь

Внутрішній діаметр поверхні для смаження 36 см

Зовнішній діаметр поверхні для смаження 78 см

Характеристики

Гриль AHOS Sphere оснащений знімним попілозбірником, також гриль може бути 

укомплектований допоміжним столом із натурального дерева.

Особливості

01. Ahos sphere — Ahos sphere collection
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02
AHOS Sphere 
Low
Низьке виконання гриля Sphere з діаметром 


поверхні 78 см та висотою 40 см.



Така висота гриля дає кращий огляд полум'я 


і дозволяє використовувати його як чашу для вогню, 


або готувати їжу сидячи навколо вогнища.

02. Ahos sphere low — Ahos sphere collection
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Характеристики

Вага мангалу 42 кг

Висота мангалу 40 см

Влаштування полегшеного чищення від попелу Є

Покриття корпусу мангалу Термостійке кремній-органічне

3-х шарове покриття

Матеріал корпусу мангалу Сталь S235JR

Покриття поверхні для смаження 4-х шарове полімерне органічне 
покриття

Матеріал поверхні для смаження Вуглецева сталь

Внутрішній діаметр поверхні для смаження 36 см

Зовнішній діаметр поверхні для смаження 78 см

Як і решта моделей цієї лінійки, гриль AHOS Sphere Low оснащений 


знімним попілозбірником, також гриль може бути укомплектований 


допоміжним столом з натурального дерева.

Особливості

02. Ahos sphere low — Ahos sphere collection
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03
AHOS Big Sphere 
+ Desk
Великий універсальний гриль 75 см заввишки 


та з поверхнею для смаження діаметром 100 см. 



Така висота грилю дозволяє комфортно готувати 


їжу стоячи біля вогнища, або перетворити його 


на повноцінну обідню зону з просторим столом, що 

дозволяє комфортно розмістити до восьми людей.

03. Ahos Big Sphere + Desk — Ahos sphere collection
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Вага мангалу 165 кг

Висота мангалу 75 см

Влаштування полегшеного чищення від попелу Есть

Покриття корпусу мангалу Термостойкое кремний-органическое 

3-х слойное покрытие

Матеріал корпусу мангалу Сталь S235JR

Покриття поверхні для смаження 4-х слойное полимерное органическое 
покрытие

Матеріал поверхні для смаження Углеродистая сталь

Внутрішній діаметр поверхні для смаження 48 см

Зовнішній діаметр стільниці 155 см

Зовнішній діаметр поверхні для смаження 100 см

Характеристики

Унікальна форма топки грилю AHOS Big Sphere розподіляє тепло вниз від осередку, зігріваючи 

ноги. Завдяки цьому обідати сидячи за столом гриль комфортно навіть у холодну погоду.

Особливості

03. Ahos Big Sphere + Desk — Ahos sphere collection
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04
AHOS Big Sphere 
High
Високий гриль AHOS з великою поверхнею 


для смаження. Висота грилю — 100 см, діаметр 


поверхні для смаження — 100 см.



Гриль укомплектований знімним зольним відром 


для спрощення очищення чаші від попелу.

04. Ahos Big Sphere High — Ahos sphere collection
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Вага мангалу 100 кг

Висота мангалу 100 см

Влаштування полегшеного чищення від попелу Є

Покриття корпусу мангалу Термостійке кремній-органічне

3-х шарове покриття

Матеріал корпусу мангалу Сталь S235JR

Покриття поверхні для смаження 4-х шарове полімерне органічне 
покриття

Матеріал поверхні для смаження Вуглецева сталь

Внутрішній діаметр поверхні для смаження 48 см

Зовнішній діаметр поверхні для смаження 100 см

Характеристики

Унікальна форма чаші-топки обумовлює найкращий розподіл тепла 


по поверхні для смаження, забезпечуючи її рівномірніше прогрівання. 



Додатково гриль може бути укомплектований знімною допоміжною 


поверхнею із натурального дерева.

Особливості

04. Ahos Big Sphere High — Ahos sphere collection
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05
AHOS Big Sphere 
High + Desk
Високий гриль із просторим столом. 


Висота грилю — 100 см, діаметр столу — 155 см.



Призначений для приготування їжі стоячи 


навколо столу або сидячи на барних стільцях. 


Великий розмір столу дозволить комфортно 

розміститися компанії із восьми осіб.

05. Ahos Big Sphere High + Desk — Ahos sphere collection
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Характеристики

Вага мангалу 170 кг

Висота мангалу 100 см

Влаштування полегшеного чищення від попелу Есть

Покриття корпусу мангалу Термостойкое кремний-органическое 

3-х слойное покрытие

Матеріал корпусу мангалу Сталь S235JR

Покриття поверхні для смаження 4-х слойное полимерное органическое 
покрытие

Матеріал поверхні для смаження Углеродистая сталь

Внутрішній діаметр поверхні для смаження 48 см

Зовнішній діаметр стільниці 155 см

Зовнішній діаметр поверхні для смаження 100 см

Унікальна форма чаші-топки обумовлює найкращий розподіл тепла 


по поверхні для смаження, забезпечуючи її рівномірніше прогрівання.



Стіл може бути виготовлений з натурального дерева різних відтінків 


або граніту сірого та чорного кольорів.

Особливості

05. Ahos Big Sphere High + Desk — Ahos sphere collection
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06
AHOS Big Sphere 
Low
Низьке виконання грилю Big Sphere з діаметром 

поверхні 100 см та висотою 40 см.



Така висота гриля дає кращий огляд полум'я 


і дозволяє використовувати його як чашу для вогню, 


або готувати їжу сидячи навколо вогнища.

06. Ahos Big Sphere Low — Ahos sphere collection
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Вага мангалу 75 кг

Висота мангалу 40 см

Влаштування полегшеного чищення від попелу Є

Покриття корпусу мангалу Термостійке кремній-органічне

3-х шарове покриття

Матеріал корпусу мангалу Сталь S235JR

Покриття поверхні для смаження 4-х шарове полімерне органічне 
покриття

Матеріал поверхні для смаження Вуглецева сталь

Внутрішній діаметр поверхні для смаження 48 см

Зовнішній діаметр поверхні для смаження 100 см

Характеристики

Як і інші моделі цієї лінійки, гриль AHOS Big Sphere Low оснащений знімним 


попілозбірником. Також гриль може бути укомплектований допоміжним столом 


із натурального дерева. 



Великий отвір топки та містка чаша забезпечують відмінний вигляд відкритого вогню.

Особливості

06. Ahos Big Sphere Low — Ahos sphere collection
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Колекції — 3/3

Лінійка чаш для вогню AHOS. Головною особливістю чаш 


для вогню є багатофункціональна поверхня для смаження, 


що складається з рашітки гриль, планчі та підставки для казанка.

Колекція AHOS Fire Pit
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01
AHOS Fire Pit 
600
Компактна чаша для вогню з планчою, решіткою 


гриль та приладнанням для встановлення казанка.



Містка чаша для вогню діаметром 60 см і висотою 


40 см. Зі встановленим диском, чаша перетворюється 


на багатофункціональний гриль.

01. Ahos Fire Pit 600 — Ahos Fire Pit collection
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Вага мангалу 25 кг

Висота мангалу 40 см

Покриття корпусу мангалу Термостойкое кремний-органическое 

3-х слойное покрытие

Матеріал корпусу мангалу Сталь S235JR

Покриття поверхні для смаження 4-х слойное полимерное органическое 
покрытие

Матеріал поверхні для смаження Углеродистая сталь

Зовнішній діаметр поверхні для смаження 60 см

Характеристики

01. Ahos Fire Pit 600 — Ahos Fire Pit collection



36

02
AHOS Fire Pit 

850
Велика чаша для вогню з планчою, решіткою гриль 


та приладнанням для установки казанка.



Містка чаша для  вогню діаметром 85 см і висотою 


40 см. Зі встановленим диском чаша перетворюється 


на багатофункціональний гриль.

02. Ahos Fire Pit 850 — Ahos Fire Pit collection



37

Характеристики

Вага мангалу 50 кг

Висота мангалу 40 см

Покриття корпусу мангалу Термостойкое кремний-органическое 

3-х слойное покрытие

Матеріал корпусу мангалу Сталь S235JR

Покриття поверхні для смаження 4-х слойное полимерное органическое 
покрытие

Матеріал поверхні для смаження Углеродистая сталь

Зовнішній діаметр поверхні для смаження 85 см

02. Ahos Fire Pit 850 — Ahos Fire Pit collection
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