Tiedote kevät 2018
Urheiluseurat, tapahtumien järjestäjät, torikauppiaat, koulut...
BeefEater Clubman: luotettava työjuhta tapahtumiin, toreille ja turuille
BeefEater Clubman on käytännöllinen, tehokas ja helppokäyttöinen
kaasutoiminen kaasugrilli. Se on helposti paikasta toiseen liikuteltava
avogrilli erilaisiin tapahtumiin. Grilli on nopea pystyttää, ja sen kokoontaitettavien jalkojen ansiosta
grilli menee pieneenkin tilaan. Myös isot lukittavat pyörät helpottavat tukevan Clubmanin siirtelyä ja
käsittelyä eri alustoilla kuten esimerkiksi ruohikolla.
Irrotettavan, massiiviteräksestä valmistetun ison paistolevyn alla on neljä tehokasta valurautapoltinta,
joilla kaikilla on omat säätimet. Näin voidaan esimerkiksi osalla parilaa paistaa lisää syötävää, kun
toisaalla paistolevyn alla pidetään polttimet pienemmällä lämmöllä ja siinä pidetään esimerkiksi
valmiiksi paistetut makkarat ja hampurilaiset lämpiminä.
Vankkarakenteisen Clubmanin käyttö ja puhdistus on helppoa. Sisäänrakennetun QUARTZ STARTpiezosytyttimen avulla grilli on helppo sytyttää, rasva-kuppi kerää paistorasvat ja irrotettava paistolevy
helpottaa puhdistusta ja säilytystä.
Tukeva työjuhta on pysynyt BeefEaterin mallistossa jo yli 20 vuotta, ja jatkuvan kysynnän ansiosta
BeefEater liitti klassikon myös aktiiviseen Euroopan mallistoonsa.
Teho 24 kW
Koko 152 x 52 x 83 cm
Paistopinta-ala: 92 x 56 cm
Hinnat
Clubman musta
Clubman rst

699 €
1299 €

Lisätietoja tuotteista ja lehdistön palvelua hoitaa Sini Seppälä, p. 09-8689 300.
sini.seppala@kaasuvalo.fi, www.kaasuvalo.fi, www.beefeaterbbq.com
Myymälä: Porttikaari 18, 01200 VANTAA
Verkkokauppa: www.kaasuvalo.fi/verkkokauppa
Kuvapankin linkin voi pyytää: sini.seppala@kaasuvalo.fi
BeefEater on australialainen merkki, joka on yli kolmenkymmenen vuoden ajan tehnyt aitoja aussigrillejä, ikoneiksikin kutsuttuja.
BeefEater® tuotteita myydään ympäri maailman ja niillä on hyvä maine kestävyyden ja käyttöhelppouden ansiosta. BeefEater grillit
ovat olleet Suomessa myytävänä Kaasuvalo Oy:n kautta jo vuodesta 2002.
Kaasuvalo Oy on suomalainen kolmannen polven perheyritys, jonka juuret ulottuvat aikaan, jolloin Suomessa käytettiin vielä
kaasuvaloja. Kaasuvalot sammuivat lopullisesti Helsingin katukuvasta v. 1941, mutta Helsingissä on tänä päivänä kattava maakaasun
jakeluverkko, jonka piirissä on useita tuhansia kotitalouksia, jotka käyttävät maakaasua keittämiseen. Myös pääkaupungin ravintolat
ovat ahkeria kaasun käyttäjiä. Kaasuvalo Oy on erikoistunut laitteisiin, jotka toimivat neste- ja maakaasulla, valopetrolilla,
polttoöljyllä, puilla, hiilillä tai aurinkoenergialla. Kokemuksensa ansiosta Kaasuvalo Oy lukeutuu alansa edellä kävijäksi ja
asiantuntijaksi ja tarjoaa asiakkailleen kansainvälisesti korkealaatuisia merkkituotteita sekä asennus- ja huoltopalveluita. Tuotteiden
lainaus vuokraa vastaan toimii Suurhelsingin alueella. Yritys sijaitsee Vantaan Porttipuistossa, jossa on kuluttajia palveleva
suurmyymälä ja koko maan kattavan tukkumyyntiverkoston toimisto. Verkkokauppa palvelee kaikkia asiakkaita 24/7.

