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Żory 

Grill gazowy 6-palnikowy do 

zabudowy Seria P

Wyprodukowano: USA

Marka: Cal Flame

Poziom cen: wysoki

Cena brutto: 16 400,00 PLN

Grill gazowy 6-palnikowy do zabudowy Seria P 

Grill gazowy 6-palnikowy do zabudowy Seria P Pierwszy w branży 6-palnikowy grill konwekcyjny to marzenie szefa kuchni o grillowaniu

na świeżym powietrzu! Wykonany z materiałów komercyjnych i konstrukcji z podwójnie spawaną konstrukcją i polerowanym wykończeniem

ze stali nierdzewnej sprawia, że ??grill jest trwały. Ma łączną moc wyjściową 110 000 KB BTU z sześcioma (6) palnikami, dwoma (2)

palnikami na podczerwień, może pomieścić do 35 funtów pełnowymiarowych rożna, uszczelek z paskiem smakowym, kratek w kształcie

litery V, stojaków grzewczych o pełnej szerokości, dużego termometru, ociekacze, oświetlenie grilla, części do mycia w zmywarce i wiele

więcej!

WYMIARY WYCIĘCIA:

45 3/4 "x 22" x 9 1/2 "

WYMIARY GRILLA:

46 1/2 "x 24" x 22 7/16 "

FUNKCJE

Opatentowane gałki ze stali nierdzewnej

Bezszwowa konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

P6 -110 cm? powierzchnia do gotowania

Zdejmowane ruszty o dużej wytrzymałości z rusztem w kształcie litery V.

Podwójne halogenowe oświetlenie wewnętrzne

Niezależny układ zapłonowy palnika

Dwupozycyjny stojak grzewczy o pełnej szerokości

Rondel z regulowanym mocowaniem silnika

Pełna szerokość ociekacza na rolkach ze stali nierdzewnej

Wbudowany bardzo duży wskaźnik temperatury

Wentylowane osłony przeciwbryzgowe

Osłony płomienia palnika

Włącznik światła z ramką LED

Taca do pieczenia P

P-Smoker Box

Osłona grilla

AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE

Konwersja LPG/Gaz ziemny

Zestaw do frytkownicy

Kosz z rożna

Blat do pizzy

Dodatkowy palnik SEAR ZONE

Taca dymna

http://www.vitamela.com AptusShop

http://www.vitamela.com/7435,grill-gazowy-6-palnikowy-do-zabudowy-seria-p.html
http://www.vitamela.com/7435,grill-gazowy-6-palnikowy-do-zabudowy-seria-p.html
http://www.aptusshop.pl/
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Taca do pieczenia

Ruchoma deska do krojenia

Ruszt z napędem elektrycznym

Taca na węgiel drzewny

Więcej informacji na stronie www.calflame.pl

Tabela cech

Moc wyjściowa na palnika 

- BTU
110 000

Wymiary - CALE 45 3/4 "x 22" x 9 1/2 "

Powierzchnia do 

gotowania
110 cm?

Palniki o dużej mocy BTU Sześć palników każdy o mocy 15 000 BTU

Moc wyjściowa całkowita 

w BTU

Palniki ze stali nierdzewnej 6x15k + Palniki na 

podczerwień 2x11K

Budowa i konstrukcja Jakość handlowa Stal nierdzewna 304

Wykończenie Polerowana stal nierdzewna

Konstrukcja powierzchni Dwuścienna

Ekskluzywny zapalnik 

obrotowy
Tak

Ekskluzywne pokrętło Cal 

Flame
Tak

Przednia osłona 

przeciwbryzgowa
Tak

Duży czytelny termometr Tak

Taca ociekowa Tak

Oświetlenie wewnętrzne Tak

Taca do pieczenia P Tak

P-Smoker Box Tak

Osłona grilla Tak

Przezbrojenie paliwa LP Tak

http://www.vitamela.com AptusShop

https://sites.google.com/view/calflamekominkiigrille/cal-flame?pli=1
http://www.aptusshop.pl/

