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uusi tapa 
elää

"ruuanlaitto on 
filosofia, se ei 
ole resepti"

uusitapa 
kokata

"Ruoka,  se 
on aina 
ruuanlaittoa ja 
ruokailua 
niiden kanssa 
josta välität"

32



indu+ 
grillivaunutluo keittiösi

Uusitapa elää.
Uusitapa kokata.

Modulaarinen lähestymistapa tarjoaa 
kaikenlaisia yhdistelmiä. Valitse ensin 
vaunusi ja sitten ruoanlaittotyylisi. 
Induktio? Teppanyaki kenties? Tai miten 
olisi wok? Tai vanha kunnon kaasugrilli? 
Ruoanlaittovaihtoehdot ovat loputtomat.

indu+ 
parilat

Yhdistä keittolevy, yhdessä 
kaasuparilan tai induktiovaihtoehdon  
kanssa. 

gazzgrillteppanyaki 58teppanyaki 38multiflex wok

intas

bilba

tomboy

serveboy

arvid

gazzboy

onyx

iceboy
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+ korkealaatuinen umpiteak

+ harjattu ruostumatonteräs

+ sivutasot

+ laatikot, pehmeä sulkeutuminen
+ tyylikkäät yörät, laakeroidut, 

kahdella lukituspyörällä

+ kytkettävissä sähköverkkoon

+ 220-240 V

valikoima indu+ induktiolevyjä

– multiflex
– wok
– teppanyaki 38
– teppanyaki 58
– lisäinfo s.14-15

sisältää

– suojahuppu
– leikkuulauta teak tomboy
– veitsiteline
– pulloteline

100 x 60 x 90 cm
39.37 x 23.62 x 35.43 
tuumaa

Mitat Mitat
100 x 60 x 90 cm
39.37 x 23.62 x 35.43 inch

Paino
60 kg

Paino
60 kg

tomboy 
duo

tomboy 
duo unico

Koodi  
130.030.005

Koodi  
130.030.006

se
rv

eb
oy

+ korkealaatuinen umpiteak

+ harjattu ruostumatonteräs

+ sivutasot

+ laatikot, pehmeä sulkeutuminen

+ tyylikkäät pyörät, laakeroidut, kahdella 

lukituspyörällä

+ kytkettävissä sähköverkkoon

220-240 V

valikoima indu+ induktiolevyjä

– multiflex
– wok
– teppanyaki 38
– teppanyaki 58
– lisäinfo s.14-15

sisältää
– suojahuppu
– leikkuulauta teak tomboy
– veitsiteline
– pulloteline

serveboy 
duo

serveboy 
duo unico

serveboy 
ultimo

100 x 60 x 90 cm
39.37 x 23.62 x 35.43 
tuumaa

Mitat Mitat
100 x 60 x 90 cm
39.37 x 23.62 x 35.43 
tuumaa

Mitat
140 x 60 x 90 cm
55.12 x 23.62 x 35.43 
tuumaa

Paino
53.5 kg

Paino
53.5 kg

Paino
66 kg

Koodi  
130.020.010

Koodi.  
130.020.011

Koodi  
130.020.012

mallit mallit
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+ korkealaatuinen umpiteak
+ mattamusta tai valkoinen 

pulverimaalattu runko
+ laatikot, pehmeä sulkeutuminen
+ tyylikkäät pyörät, kahdella 

lukituspyörällä
+ gazzgrill-parila ruostumatonta 

terästä 316 (merilaatu) 4 polttimella 
(yhteensä 14 kWh, 4 x 3,5 kWh). 
Kaksi grillaustyyliä yhdellä lgrillillä: 
grillialue vasemmalla ja teppanyaki-
alue oikealla.

+ suojahuppu lisävaruste

sisältää
– gazzgrill-parilat
– runkoon rakennettu 

veitsiteline

gazzboy 
design by Orio Tonini

140 x 65 x 93 cm
55.12 x 25.59 x 36.61 tuumaa

Mitat Paino
52 kg (ilman  gazzgrill)

Koodi.  
130.060.001 (musta)
130.060.005 (valkoinen

+ korkealaatuinen umpiteak

+ mattamusta tai valkoinen 

pulverimaalattu runko

+ laatikot, pehmeä sulkeutuminen

+ tyylikkäät pyörät, kahdella 

lukituspyörällä

valitse indu+ induktiotasot

– multiflex
– wok
– teppanyaki 38
– teppanyaki 58   
– lisäinfo s.14-15

sisältää
-  runkoon rakennettu      
veitsiteline

arvid 
design by Orio Tonini

Mitat
140 x 65 x 93 cm
55.12 x 25.59 x 36.61 
tuumaa

Paino
52 kg

Koodi.  
130.070.001 (musta)
130.070.005 (valkoinen)

mallit models
”Gazzboy ja Arvid ovat 

loistava kokonaisuus joka 
tarjoaa useita yhdistelmiä, 
ja useiden lisävarusteiden 

ansiosta ulkokeittiöstäsi 
tulee lähelle täydellisyyttä. 
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intas
design by Orio Tonini

Mitat
96 x 70 x 93 cm
37.80 x 27.56 x 36.61 
tuumaa

Koodi-  
130.040.021 (musta)
130.040.025 (valkoinen

+ korkealaatuinen umpiteak
+ mattamusta tai valkoinen 

pulverimaalattu runko
+ laatikot, pehmeä sulkeutuminen
+ tyylikkäät pyörät, kahdella 

lukituspyörällä
+ työtasolla laskutilaa (riippuu 

kombinaatiosta)

valitse indu+ induktiotasot
– multiflex
– wok
– teppanyaki 38
– teppanyaki 58
– gazzgrill     
lisäinfo s. 14-15

sisältää
– kaksi runkoon rakennettua  
veitsitelinettä
– suojahuppu

  

+ korkealaatuinen umpiteak
+ mattamusta tai valkoinen 

pulverimaalattu runko
+ laatikot, pehmeä sulkeutuminen
+ tyylikkäät pyörät, kahdella 

lukituspyörällä
+ työtasolla laskutilaa (riippuu 

kombinaatiosta)

valitse indu+ induktiotasot

– multiflex
– wok
– teppanyaki 38
– teppanyaki 58
– gazzgrill     
lisäinfo s. 14-15

sisältää

– induktiotasot
– kaksi runkoon rakennettua 

veitsitelinettä
– leikkuulauta bilba
– suojahuppu

bilba
design by Orio Tonini

141 x 70 x 93 cm
55.51 x 27.56 x 36.61 
tuumaa

Mitat Paino
74 kg

Koodi.  
130.040.010 (musta)
130.040.015 (valkoinen)

mallit mallit
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+ korkealaatuinen umpiteak
+ mattamusta tai valkoinen 

pulverimaalattu runko

+ liikuteltava kansi
+ tyylikkäät pyörät, kahdella 

lukituspyörällä

+ säilytystilaa laseille
+ ruostumaton teräsallas jäille, 

kannella
+ tyhjennysventtili
+ suojakangas lisävaruste

iceboy 
design by Orio Tonini

allas
31,5 x 31,5 x 34,5 cm 
12.40 x 12.40 x 13.58 
tuumaa

tilavuus
34,2 L

Mitat

suljettuna
98 x 49 x 75 cm
35.58 x 19.29 x 29.53 
tuumaa

avoinna
 140,5 x 49 x 75 cm
55.31 x 19.29 x 29.53 
tuumaa

Paino
69 kg

Ref.  
130.050.001 (musta)
130.050.005 (valkoinen)

mallit

“Iceboy mobiilibaari ja 
tarjoiluasema. Kätevä ja 
liikuteltava. Pidä juomasi 
viileinä tänäkesänä, tällä 
tyylikkäällä vaunulla"
 + korkealaatuinen umpiteak

+ mattamusta tai valkoinen 
pulverimaalattu runko

+ tyylikkäät pyörät, kahdella 
lukituspyörällä

+ säilytystilaa laseille
+ suojakangas lisävaruste

mallit

onyx
design by Orio Tonini

Mitat
98 x 49 x 75 cm
35.58 x 19.29 x 29.53 
tuumaa

Paino
33 kg

Koodi.  
130.050.011 (musta)
130.050.015 (valkoinen)
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induktio ja 
parilatasot
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"Tapa houkutella 
ihmisiä 
ruuanlaittoon on 
valmistaa 
herkullisia 
asioita."

Lataa täydellinen katalogi 
www.laatugrillit.fi löydät 
tuoteistamme lisäinfoa.

Indu+ induktio ja parilatasot ovat 
suunnittelultaan ja laadultaan loistavia. 
Niissä on integroitu uusin induktiotekniikka. 
Jokainen taso on varustettu useilla eri 
toiminnoilla. Sisäänrakennetut kosketus- ja 
liukusäätimet, visuaalinen ilmaisin ja 
lapsilukko takaavat turvallisuuden, 
ergonomian ja erinomaisen helppo-
käyttöisyyden. Tutustu myös gazzgrilliimme, 
korkealuokkaiseen grillausyksikköön, jossa 
yhdistyvät teppanyaki ja oikea grilli.
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