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Napoleon®
ROGUE

Grillaa eri lailla, käynnistä ROGUE!

ROGUE sarja sai pienemmän sisaren! Grillien johtava merkki
Napoleon esittelee tämän vuoden uutuuden
2-polttimoisten sarjassa nuorekkaan meneville pareille ja
pienille perheille.
Se on ROGUE; veijari muhkeassa paketissa kahdella polttimolla, jotka ovat ruostumatonta terästä ja joiden liki 10 kW:n
yhteisteholla ruoka valmistuu nopeasti tuulisellakin säällä. ROGUE käynnistyy kevyellä säätönupin käännöllä, kiitos sen
helpon JET FIRE-sytyttimen, jonka liekki tavoittaa varmasti polttimen ja sytyttää sen onnistuneesti. Vaikka ROGUE on
muhkea sen säilyttäminen helppoa, sillä alas taittuvien sivupöytien ansiosta leveydeksi jää vain 79 cm.
ROGUE grilli seisoo tukevasti vaunussaan, jossa on neljä lukittavaa pyörää liikuttamista helpottamaan ja tilava kaapisto
avattavalla ovella. Grillin molemmat sivutasot taittuvat alas. ROGUE grillin tulipesä on kestävää alumiinivalua ja siinä on
kolme tehokasta putkipoltinta, joita suojaavat kaksitasoiset lämmöntasauslevyt ja nämä kaikki on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä. Grillikupu on muotoiltu ja saranoitu siten, että se vie vähän tilaa myös syvyyssuunnassa.
ROGUE grillin paistoalusta koostuu kahdesta avoparilasta, jotka ovat emaloitua valurautaa. Nämä WAVE parilat ovat Amuotoon valetut ja niitä voidaan käyttää molemmilta puolilta. Ruoka koskettaa parilaa pieneltä pinnalta tai toisella puolella
olevat rasvaurat ottavat vastaan kaikki ruoan mehevät nesteet. Tämä mahdollistaa mitä erilaisimpien ruokien kypsennyksen
mehukkaaksi ja rapeaksi. Ja nämä WAVE parilat on helppo puhdistaa, sillä grilliharja osuu kätevästi aallonharjaan ja toinen
puolikin puhdistuu muutamalla harjanvedolla. Paistoalueen yläpuolella on irrotettava lämpöhylly, jonne voidaan laittaa jo
kypsät ruoat odottelemaan. Tai lämpöhyllyllä valmistuu pidemmän kypsennyksen vaativat elintarvikkeet miedossa lämmössä.
ROGUE on muhkean kompakti tyylikäs ja tehokas grilli, jota valmistetaan kolmena eri versiona. Kaikille malleille yhtenäistä on
iso paistoalusta 51x45 cm, tehokkaat polttimet, upeat parilat ja paksu valualumiininen grillikupu tukevalla kahvalla. Napoleon
ROGUE grilli on esikasattu ja sen toimintakuntoon saattaminen on nopeaa; kaikki komponentit ovat yhdessä laatikossa
lajiteltuina omiksi osastoiksi, jolloin vältytään kuljetusvaurioilta. Napoleonin kattava takuujärjestelmä kestää läpi koko grillin
eliniän ja kuluttajan rekisteröityä grillinsä valmistajan tietokantaan hän voi olla varma aftersale-palvelusta missä ja milloin
vain. Loput yksityiskohdat voi kuluttaja valita grillaustarpeiden mukaan kuten tarvitaanko erillinen perinteinen sivukeitin vai
huipputehokas SIZZLE ZONE™ infrapunapoltin. Kun nälkä kasvaa syödessä voi ROGUE grillin varustaa erikseen myytävällä
hiilikaukalolla ja näin grilli muuttuu hetkelliseksi hiiligrilliksi kaikkine mausteineen.
Valitse oma ROGUE! veijari omalla tiellään.
Napoleon® ROGUE R365PK
kaasugrilli
. 2 poltinta – 9,6 kW
. hinta 649 €

Napoleon® ROGUE R365SB
kaasugrilli
. 3 poltinta – 12,6 kW
. hinta 699 €

Napoleon® ROGUE R365SIB
kaasugrilli
. 3 poltinta – 12,6 kW
. hinta 999 €

Napoleon ROGUE 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.

