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BeefEater® Proline On tyylikäs kalusteeseen upotettava kaasugrilli,
joka sopii niin terassille kuin huvimajaan tai kesäkeittiöön.
Australialainen BeefEater® tarjoaa kesäpihoille ja terasseille helposti asennettavan
ja ympärivuotiseen soveltuvan Signature Proline grillin.
Se on tyylikkään virtaviivaisesti muotoiltu ja valmistettu sään kestävästä
ruostumattomasta teräksestä ja sen paistoalusta muodostuu liki metrin leveästä
valurautaisista pariloista. Proline grilli on heti käyttövalmis, kunhan sen sijaintipaikka
on valittu.
Yhä useampi terassi suunnitellaan oleskelua varten ja siellä vietetään kesäaikaan useita tunteja niin ruokaa laitellessa
kuin perheen yhteisten puuhastelujen merkeissä. BeefEater seuraa trendejä ja niiden pohjalta on syntynyt jälleen uusi
ratkaisu perinteisen vaunussa liikkuvan kaasugrillin oheen. Kun terassien koko kasvaa vuosi vuodelta niin niiden
ulkoasuun kiinnitetään erityistä huomiota. Proline kaasugrilli sointuu muotokielensä avulla niin puupintaisiin kuin
kivilaattaisiin sisustuksiin ja sen linjakkuus sopii vaikka erilliseen saarekkeeseen ruoanlaittopistettä suunniteltaessa.
Signature Proline grilli on varustettu kuudella tehokkaalla kaasupolttimella. Polttimoiden säätönupit on oivallisesti
sijoitettu grillin oikealle puolelle ja lämpötilaa saadaan säädettyä tarkasti kunkin ruokalajin vaatimuksiin.
Valurautaisista pariloista muodostuva paistoalusta on 50/50 ajatuksella eli puolet avoparilaa ja toinen puoli
sileäpintaista umpiparilaa. Ruoanlaiton rasvoista ei tarvitse huolehtia kiitos Proline grillin mainiosta rasvankeruu
astiasta, joka ottavaa kaiken talteen grillin etuosaan, josta ne saa puhdistettua helposti. Proline grilli on varustettu
saranoidulla ylös nousevalla kannella tai vaihtoehtoisesti voi valita mallin, jossa on saranoitu kaksikuorinen grillikupu
lämpömittarilla ja –tasolla.
Proline kaasugrillin maksimaalinen teho 6 polttimolla on liki 20 kW, sen mitat ovat 105x54 cm.
Jos haluaa grillin lisäksi myös keittimen, tarjoaa BeefEater siihen Signature Proline kaasupolttimen tyylikkään
rosterinen kannellisen mallin, 350x540 mm mitoilla upotettavaksi tasoon. Siihen on lisävarusteena saatavana
valurautainen paistoparila grilliruokia varten. Se toimii itsenäisenä yksikkönä ja voidaan valita minne tahansa
keittiötarpeeseen.
BeefEater® Signature Proline kaasugrilli saranoidulla kannella maksaa 2690 €
BeerEater® Signature Proline kaasugrilli saranoidulla grillikuvulla maksaa 2790 €
BeefEater® Signature Proline kaasukeitin kannella ja grilliparilalla maksaa 799 €
BeefEater® grillit myy Kaasuvalo Oy:n lisäksi palvelevat kodinrautakaupat ympäri Suomen.
Heille, jotka haluavat rakentaa omannäköisensä ulkokeittiön, tarjoaa BeefEater® monipuolisen
valikoiman kaasugrillejä upotusosineen. Grillissä on kolme-, neljä- tai viisi kaasupoltinta automaattinen sytytys ja
taakse kääntyvä grillikupu. Materiaaleina ruostumaton teräs tai mustaksi emaloitu. Paistopinnat läpiemaloitua
valurautaa kuten myös polttimot.
Lisätietoja tuotteista ja lehdistön palvelua hoitaa Sini Seppälä, p. 09-8689 300.
sini.seppala@kaasuvalo.fi, www.kaasuvalo.fi, www.beefeaterbbq.com
Oy: BeefEater on australialainen yritys, 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 n kautta jo vuodesta 2002, joten niitä voi jo sanoa kestosuosikeiksi. 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.

