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GRILL GAZOWY NIERDZEWNY
3+1 MLTCB4531 - Burn&GO
Cena

1 999,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

9109

Producent

Burn&GO

Szerokość rusztu

55 cm

Moc

12.8 kW

Liczba palników

4

Długość rusztu

50 cm

Wysokość grilla

123 cm

Głębokość grilla

63 cm

Szerokość grilla

126 cm

Waga

46 kg

Kod produktu

MLTCB4531

Marka

BURN & GO

Opis produktu
Grill gazowy nierdzewny 3+1 palników - Burn&GO

wyższa klasa grillowania
Innowacyjny grill marki Burn&GO to produkt, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających konsumentów. Grill
Burn&GO to doskonała alternatywa dla tradycyjnego grilla węglowego, która pozwoli na zdrowsze grillowanie w każdych
warunkach.

Idealny dla Ciebie
Grill gazowy to doskonała inwestycja w zdrowie dla każdego miłośnika serwowanych z grilla potraw. Przepiękny design oraz
perfekcyjne wykończenie podnosi jakość grillowania na wyższy poziom. Obróbka na grillu gazowym jest dużo tańsza oraz
prostsza. Grille gazowe od światowej rangi producenta Burn&GO dedykowane są najbardziej wymagającym i świadomym
klientom, którzy cenią sobie doskonały smak potraw. Zaskocz swoich gości i zostań bohaterem swojego grillowego przyjęcia!
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DANE TECHNICZNE
MODEL GRILLA: 3+1 MLTCB4531
MATERIAŁ: 100% stal nierdzewna – wszystkie elementy
WYMIARY: 126cm x 63cm x 123cm
WAGA: 46 kg
POWIERZCHNIA GRZEWCZA: 55 x 50cm
PALNIKI: Tubowe ze stali nierdzewnej o wydłużonej trwałości
ILOSĆ PALNIKÓW: 3 palniki główne + 1 palnik boczny
MOC PALNIKÓW GŁÓWNYCH: 9,6 kW
ŁĄCZNA MOC PALNIKÓW: 12,8 kW
DODATKOWE WYPOSAŻENIE: Szuflada na ociekający tłuszcz, termometr na pokrywie, chromowany ruszt do
podgrzewania, wąż z reduktor ciśnieniowym do butli + opaski
PODPALANIE: Automatyczny piezo zapalnik
ILOŚĆ SZUFLAD: 2 zamykane szuflady
MATERIAŁY ZE STALI NIERDZEWNEJ: Pokrywa, panel kontrolny, palniki, maskownice półek bocznych, szuflada na
ociekający tłuszcz, uchwyt, maskownice palników, drzwiczki, palnik boczny
RUSZT: Emaliowany porcelanową powłoką
ILOŚĆ KÓŁEK: 4
CERTYFIKATY: CE, RoHS

MATERIAŁ
Pokrywa - stal nierdzewna
Panel kontrolny - stal nierdzewna
Palniki - stal nierdzewna
Maskownice półek bocznych- stal nierdzewna
Szuflada na ociekający tłuszcz - stal nierdzewna
Uchwyt - stal nierdzewna
Maskownice palników - stal nierdzewna
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Drzwi - stal nierdzewna
Palnik boczny - stal nierdzewna
Ruszt - emaliowany porcelanową powłoką

Komfort grillowania
Silnik o najnowocześniejszej konstrukcji sprawia, że urządzenie jest bardzo ciche. Zastosowane w 2021 roku technologie
zapewniają większą wydajność urządzenia od jego poprzedników.

Zdrowie i bezpieczeństwo
Podczas grillowania na tradycyjnym grillu ze spalania węgla wydzielają się rakotwórcze węglowodory aromatyczne. Ponadto
uwalniane rodniki wpływają na przemiany metaboliczne oraz przyspieszają procesy starzenia się komórek. Grill gazowy jest
zatem nowoczesną alternatywą dla osób, którym zależy na utrzymaniu dobrej formy i zachowaniu zdrowia. Grill Burn&GO
pozwala na przyrządzenie ulubionych potraw w sposób nie tylko smaczny, ale i zdrowy.

Doskonały smak potraw
W grillach gazowych Burn&GO zastosowano aromatyzery wykonane ze stali szlachetnej, które zapewniają wypełnienie
przestrzeni między rusztami i palnikami grilla. Szybkie rozgrzewanie aromatyzerów powoduje, że skapujące z grillowanych
potraw soki i tłuszcz w kontakcie z nimi błyskawicznie odparowują, tworząc dym, który przenika danie, nadając mu wyjątkowy
smak i aromat. Dzięki zastosowanej technologii użytkownik nie jest w stanie odczuć różnicy w smaku potraw przygotowanym
na grillu gazowym i węglowym.

3+1
Grill posiada dużą powierzchnię grzewczą w postaci 3 palników oraz jeden palnik zewnętrzny. Zastosowane rozwiązanie
pozwala na przygotowanie posiłku zarówno dla dwojga, jak i większej grupy przyjaciół. W zestawie ruszt emaliowany
porcelanową powłoką! Możliwość dokupienia płyty żeliwnej lub rożna elektrycznego!

Perfekcyjny design i wyjątkowy styl
Grill Burn&GO cechuje perfekcyjne wykończenie oraz niebywała dbałość o każdy detal. Każdy grill posiada w zestawie stylowy
pokrowiec, który zapewnia dodatkową ochronę po zakończeniu sezonu lub gdy pogoda nie sprzyja grillowaniu.
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Oszczędność
Urządzenie zostało przystosowane do podłączenia 11-litrowej butli, co umożliwia długie i spokojne grillowanie oraz niskie
koszty eksploatacji. Solidne wykonanie produktu z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej na szkodliwe działanie
czynników zewnętrznych, zapewnia urządzeniu wyjątkową trwałość oraz gwarancje, że grill posłuży przez wiele sezonów
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