Tiedote kevät 2018
Napoleonin monipuolinen Apollo Smoker 3in1 savustin ja hiiligrilli
o

Napoleonin Apollo 3in1 Smoker –savustin/hiiligrillillä
voi savustaa perinteisesti höyrysavustaa ja hiiligrillata.

Napoleonin Apollo 3in1 Smoker savustin/hiiligrilli
Monipuoliset Apollo savustimet yhdistävät kolme ruoanlaittotapaa kolme ruoanlaittotapaa nopeasti ja
helposti: perinteinen savustus, höyrysavustus ja hiiligrillaus.
Kolmella pinottavalla kammiolla varustettuna Apollo tekee helpoksi vaikkapa ottaa savustin ja hiiligrilli
mukaan kalastusreissulle. Paksu posliiniemaloitu runko kierrättää savuaromit ruoan ympärillä lisäten
aistikkaita makuja valmistettavaan ruokaan.
Kääntämällä Napoleon Apollo savustimen yläkanteen ja pohjaan sijoitettuja ilmansäätöventtiileitä, pystytään
tarkasti säätämään hiilien palamista ja siten savustimen sisälämpötilaa. Ruoan valmistuksen helpottamiseksi
savustimen kammiot on lisäksi varustettu koloilla, joista voidaan erillisen lämpömittarin anturit sijoittaa
kammioihin, sekä savustettavaan ruokaan.
Vaikka, Apollo on ennen muuta savustin, pystytään se muuntamaan yksinkertaisesti helposti liikuteltavaksi
hiiligrilliksi. Se lämpenee nopeasti ja palaa pitkään käytitpä sitä sitten pienenä, keskikokoisena tai suurena
kokoonpanona.
Hinnat:
Apollo AS200K savustin
Apollo AS300K savustin

349 €
449 €

Lisätietoja tuotteista ja lehdistön palvelua hoitaa Sini Seppälä, p. 09-8689 300.
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Napoleon on kanadalainen, kansainvälinen laatutuotteiden valmistaja, jonka tuotteet tunnetaan parhaiten
Napoleon grilleistä. Suomeen Napoleon tuotteet tulivat Kaasuvalo Oy:n maahantuomina vuonna 2010.
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.

