Tiedote kevät 2018
Napoleon®
Prestige

Grilli=yksi laite kaikki mahdollisuudet;
ruskista, savusta, paahda, keitä, grillaa
kaasulla ja hiilillä

Kanadalainen Napoleon® valmistaa ympärivuotiseen ruoanlaittoon
tarkoitettuja grillejä, jotka tarjoavat käyttäjilleen täydellisen
ulkokeittiön ominaisuudet.
Napoleon® lupaus kahdeksasta eri tavasta laittaa ruokaa jopa samanaikaisesti lähtee tästä. Ruskista nopeasti
sivupolttimolla tai pääpolttimolla. Tai valmista kastikkeet ja kuullotukset sivupolttimolla sillä aikaa, kun grillaat
pääpolttimolla. Käytä tiivistä tuplakuorista grillikupua apuna uunimaisen lämmön aikaansaamiseen. Paahda tai paista
kakkuja ja piirakoita ja hyödynnä grillikupua myös savustukseen. Nauti hiilten tuomasta pikantista aromista, kun grillaat
hiilillä kaasugrillissä. Eikä unohdeta kokonaisten paistien laittoa tehokkaan takapolttimon avulla, jonka lämmössä paistia
pyörittävät rotisserie vartaat.
Napoleon® on ruostumatonta terästä niin ulkoa kuin grillikuvun alta. Siellä olevat putkipolttimot ja kaksitasoiset
lämmöntasauslevyt sekä aaltomaiset paistopinnat ovat kaikki ruostumatonta terästä.
Grillissä on takapoltin omalla säädöllään varrasruokien laittoon. Sivutasossa on SIZZLE ZONE™ poltin
joka kehittää liki 1000 asteen kuumuuden grillattavalle lihalle varmistaen mehukkaan lopputuloksen.
Napoleon® Prestige on jykevä laite mahtavassa rosterivaunussa kaikkine tasoineen ja säilytyskaappeineen. Siitä saa
uskollisen ja ikuisen ulkokeittiön, sillä Napoleon® ei ole alokas grillien takana vaan yli neljäkymppinen perheyritys, jonka
intohimona on valmistaa mantereen parhaat grillit, joita janotaan jo ympäri maailman.
Kaiken tämän lisäksi Napoleon® antaa tuotteilleen turvallisen takuun, joka mahdollistaa käyttäjälleen
erilaisia tukitoimia kaikissa tuotteen käyttöön liittyvissä asioissa vaivatta. Kun rekisteröi hankitun
grillin takuuohjelmaan, asiakas voi olla varma monia vuosia kestävästä huolettomasta käytöstä.
Napoleon® Prestige P500 rst
kaasugrilli
. 6 poltinta – 25,7 kW
. hinta 2195 €

Napoleon® Prestige PRO500
kaasugrilli
. 6 poltinta – 25,7 kW
. hinta 2995 €

Napoleon® Prestige PRO665
kaasugrilli
. 8 poltinta – 31 kW
. hinta 4295 €

Napoleon® Prestige PRO825
kaasugrilli
.10 poltinta – 39,2 kW
. hinta 6295 €

Napoleon Prestige kaasugrillejä myy Kaasuvalo Oy:n lisäksi palvelevat kodinrautakaupat ympäri Suomen.
Lisätietoja tuotteista ja lehdistön palvelua hoitaa Sini Seppälä, p. 09-8689 300.
sini.seppala@kaasuvalo.fi, www.kaasuvalo.fi, www.napoleongrills.fi
Myymälä: Porttikaari 18, 01200 VANTAA
Verkkokauppa: www.kaasuvalo.fi/verkkokauppa
Kuvapankin linkin voi pyytää: sini.seppala@kaasuvalo.fi
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.

