
Laadukkaat ja monikäyttöiset
GASTROGRILLIT



RAVINTOLOIHIN, PUUTARHAJUHLIIN, MARKKINOILLE, YHDISTYSTILAISUUKSIIN…

Gastrogrillien perustietoja:

Gastrogrilleistä löytyy sopiva grilli Teidänkin käyttöönne. Perusmalleja on kuusi (yhdestä poltti-
mesta aina kuuteen polttimeen asti). Runsas lisätarvikevalikoima takaa lukuisia laajennusmahdol-
lisuuksia, esim. grillausritiläsetin, grilli- ja pannusettiyhdistelmän, wokkilisäosan, suuren tuuli- ja 
roiskesuojan, mobiilin rungon tai sivutasot. Ritilällisiin grillisetteihin kuuluu aina rasvanpoistoallas 
ja polttimien suojakannet, jotta rasva ei syty palamaan.

- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
- Innovatiivinen ja varmatoiminen Eco-Tech  
  -poltinjärjestelmä eli vähemmän kaasun kulutus- 
  ta ja voit helposti itse valita montaako poltinta  
  käytät yhtä aikaa ja millä teholla.
- Integroitu piezo-sytytin 
- Kaasuletku ja korkeapainesäädin on pakkauk- 
  sessa mukana. 
- Laaja lisätarvikevalikoima
- Jalat saatavissa myös pikakiinnityksillä (tapah- 
  tumakäyttöön sopiva mallisto).
- Kattava varaosapalvelu. Kaikki yksittäiset  
  kuluvat osat helposti vaihdettavissa ja ne löytyvät 
  suoraan varastosta.
  Käyttö mahdollista myös hyvin tuuletetuissa huonetiloissa.
  DVGW-laboratorion hyväksymä ja CE-hyväksytty

Suomen l a a jin valikoima l a adukk aita k a aSugrillejä



Kokonaisvaltainen Gastrogrillipaketti sisältäen teräspannun, grillausritilän,  
rasvanpoistoaltaan, polttimien suojakannen, kaasuletkun ja korkeapainesäätimen 

Gastro I Gastro II Gastro III

Polttimet (kpl): 1 2 3

Teho (kW): 4,5 9,0 13,5

Kaasunkulutus (g/h): 320 650 950

Paino (kg): 17 24 31

Koko P x K x L (mm):  358 x 274 x 568  518 x 274 x 568  678 x 274 x 568

Artikkelinumero: 20100 20200 20300

Gastro IV Gastro V Gastro VI

Polttimet (kpl): 4 5 6

Teho (kW): 18,0 22,5 27,0

Kaasunkulutus (g/h): 1310 1500 1500

Paino (kg): 38 45 52

Koko P x K x L (mm):  838 x 274 x 568  998 x 274 x 568  1158 x 274 x 568

Artikkelinumero: 20400 20500 20600

gaStrogrillien peruSmalliSto

Lisävarusteena ha-
luamasi jalat, lisäpöy-
dät jne. saatavana 
myös pikakiinnityk-
senä.

CE 0085



TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy
PL 58 / Merstolantie 27
29201 Harjavalta
Puh: 010 526 0422   Email: myynti@grillikeskus.fi

Saksalaista laatua kilpailukykyiseen hintaan suomalai-
selta grillauksen asiantuntijalta

Gastrogrillit valmistaa Saksalainen K+F Metalltechnik GmbH 
& Co yli 25 vuoden kokemuksella. Suomessa Gastrogrillien 
maahantuonnista, myynnistä sekä tuotetuesta vastaa TMK 
Oy:n grillikeskus.fi -palvelu.

tarvikkeet ja varaoSat

Gastrogrillillä wokkaaminenkin on yhtä juhlaa! 
Kuvassa Gastro III wokkipannu, adapteri ja pieni 
grilliritilä.

Tuulisuojat Gastro II ja III 
-malleihin. Grillivarras saata-
vana myös sähkömoottorilla.

Kaikkiin Gastrogrilleihin saatavilla niin 
teräs- kuin emalipannut 60 mm ja 80 mm 
korkeina sekä tarvittaessa kannet ruostu-
mattomasta teräksesta.

4 jalkaa, 2 pyörää, 2 kä-
densijaa ja välitaso, työs-
kentelykorkeus n. 80 cm. 
Huom! Jalat saatavissa myös 
pikakiinnityksellä mobiiliin 
käyttöön!

Katso myös meidän 
hiiligrillli vaihtoehdot

Kaikkiin Gastrogrilleihin on saata-
vissa myös kätevät lisäpöydät.

Kaikki kuluvat osat, kuten 
grilliritilät, rasvanpoistoal-
taat ja polttimet, ovat tilat-
tavissa myös erikseen.

Made in Germany

Eco-Tech

Grillauksen ammattilainen
Gastrogrilli.fi


