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BeefEater Discovery 1000RS – sarja tukevia kaapistollisia kaasugrillejä
•
•

BeefEater on tänä vuonna entistä parempi Discovery 1000RS-sarjan myötä.
BeefEaterien salaisuus on sen tehokkaissa polttimoissa ja hyvin suunnitellussa
lämmönjakojärjestelmässä.

Kaasuvalon maahantuomia BeefEater Discovery 1000RS-sarjan kaasugrillejä tukevalla kaapistolla on saatavana neljällä tai
viidellä valurautapolttimolla varustettuna. BeefEater-kaasugrillien valtti on niiden tehokkaissa polttimoissa, joiden päällä
on irrotettavat ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruskituslevyt, jonka ansiosta grillien lämmönjakokyky on
erinomainen. Lisäksi grillien ruskistuslevy suojaa poltinta ruoan rasvoilta. Tehokkaiden polttimoiden ansioista grilli on
myös helppo pitää puhtaana, mikä pidentää grillin käyttöikää.
Paistopintana posliiniemaloidut, valurautaiset parilat. Posliiniemaloiduissa osissa emalointi on imeytetty koko valun läpi.
Täten grillattaessa ei tarvita paljon paistorasvaa eikä ruoka silti pala kiinni paistopintaan. Paistopinnat on myös laskettu
likemmäksi polttimoita. Posliiniemaloinnin ansiosta paistopinta ei myöskään ruostu ja lohkeile helposti.
Grilliosan alla paistopinnan levyinen ulosvedettävä rasvapelti helppoon puhdistukseen.
BeefEater Discovery 1000RS grillit on valmistettu laadukkaista materiaaleista; runko pulverimaalattua terästä, tulipesä
emaloitua terästä, sivupöydät, kuvun pääliosa ja ovet ruostumatonta terästä. Korkean kuvun ansiosta grilli toimii
epäsuoran grillauksen aikana uunin tavoin kierrättäen lämpöä. Kuvussa suuri ikkuna lämpömittarilla.
BeefEaterissa tehokas kannellinen sivukeitin on kokonaan upotettu sivupöydän sisään. Kun sivukeitin ei ole käytössä, se
tarjoaa täysin tasaisen laskutason. Upotus antaa myös sivukeittimelle erittäin hyvän suojan tuulta vastaan.
Sivutasoihin asennetavat Trim Kitit sisältävät maustetelineet, sekä sivutangot tarvikkeiden ripustukseen.
Suositushinnat:
BeefEater Discovery 1000RS 4 polttimoinen 1099 €
BeefEater Discovery 1000RS 4 polttimoinen 1149 €
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.

