Tiedote kevät 2018
Automatkailijat, retkeilijät, motoristit, karavaanarit ja veneilijät hoi!
Napoleon TravelQ − matkailijan kätevä grillikaveri




Napoleon TravelQ-sarjasta löytyy neljä mallia, TQ285, TQ285X, PRO285, PRO285X
Retkigrillejä on mahdollista saada joko pöytämallina tai itsenäisesti seisovana mallina.
TravelQ-matkagrilleissä välittyy Napoleonin tinkimätön laatu.

Napoleon TravelQ -grillit ovat laadukkaita, vähän tilaa vieviä grillejä. Ne tarjoavat nimensä mukaisesti täysiverisen
Napoleon-grillauskokemuksen. TravelQ:n saa hetkessä grillausvalmiuteen, ja sen laadukkaat ominaisuudet takaavat
maukkaat ateriat.
Grilleissä on kaikki Napoleonin herkut ja mukavuudet pienessä koossa. Grilleissä on tehokas, laadukkaasta
ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaksiosainen poltin. Sen sytytyksestä huolehtii Napoleonin tuttu,
varmatoiminen JET FIRE -sytytinlaite. Grillin WAVE -paistopinnat ovat posliiniemaloitua, tarttumatonta valurautaa.
Lisäksi tuulelta suojattu höyrynpoistomekanismi ja ACCU PROBE -lämpömittari grillin ovat vain muutamia teknisiä
ominaisuuksia, jotka tekevät grillistä aidon Napoleon-tuotteen.
Napoleon TravelQ285:n runko on valmistettu kevytmetallivalusta. Saatavana myös TQ285X malli, jossa on saksijalat,
jolloin grilli on helppo taittaa kokoon säilytystä varten. Näin grillin voi pakata pystyasentoon esimerkiksi varaston
seinälle roikkumaan.
TravelQ PRO285 grillin runko ja korkea kupu on valmistettu kevytmetallivalusta ja siinä on korkeampi kupu suurempien
aterioiden valmistamiseen. Lisävarusteena PRO285:een on saatavana jykevä vaunu tyylikkäällä etupaneelilla. Sen tilaviin
sivupöytiin voi ripustaa grillivälineitä. TravelQ PRO285:n kannessa on ergonomisesti muotoiltu nostokahva. Se on
käsitelty siten, ettei grillaaja vahingossakaan polta käsiään. Saatavana myös PRO285X malli, jossa on saksijalat, jolloin
grilli on helppo taittaa kokoon säilytystä varten. Näin grillin voi pakata pystyasentoon esimerkiksi varaston seinälle
roikkumaan.
TQ285X, PRO285X ja PRO285 vaunulla varustettuja grillejä on helppo liikuttaa niiden suurten pyörien ansiosta. Sekä
TQ285:ta että TQ PRO285:ta on mahdollisuus ostaa myös pöytämallina.
Koska Napoleon TravelQ:n voi taittaa kokoon ja sen kanssa voi käyttää erikokoisia kaasupulloja sekä
-rasioita, se soveltuu käytettäväksi monenlaisissa paikoissa: retkellä, harrastuksissa, pienellä patiolla, ulkokeittiön
kakkosgrillinä, parvekkeella tai kuistilla.
TravelQ 285
TravelQ 285X
TravelQ PRO285
TravelQ PRO285 vaunu
TravelQ PRO285X

399 €
499 €
439 €
199 €
539 €

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.

