AINOA
SEIKKA,
MIHIN EMME VOI
VAIKUTTAA,
ON SÄÄ

Laatu über alles

EI KOMPROMISSEJA,
VAIN PARASTA JOKAISTA
YKSITYISKOHTAA MYÖTEN.
RÖSLE NO.1 HIILIGRILLI
on kestävää saksalaista laatua
parhaimmillaan. Kehitetty sinulle, joka vaadit, että grillisi on
vähintään samalla tasolla kuin
omat grillaustaitosi.

Laatu über alles

RÖSLEN HIILIGRILLI
KLASSIKKO ASETTAA UUDET STANDARDIT
Jo vuonna 1888 Rösle aloitti
keittotarvikkeiden valmistamisen. Siitä
lähtien saksalainen yritys on ollut
tunnettu designistaan, toiminnoistaan ja
ehdottomasta laadustaan.
Röslen insinöörit ovat antaneet
nyt klassiselle hiiligrillille uusia
ulottuvuuksia. Harkittuja ominaisuuksia,
jotka hellivät yksityiskohdillaan ja
kokonaisuudellaan.
Joten tervetuloa aivan uuteen
grillielämykseen Rösle No.1 hiiligrillillä,
joka on täynnä tarkoin harkittuja, käteviä
ratkaisuja. Ei kompromisseja. Vain
parasta. Jokaisessa yksityiskohdassa.

Rösle No.1 F50/F60 AIR on super
kestävä grilli monilla älykkäillä
toiminnoilla. Uusi, patentoitu AIR
CONTROL SYSTEM helpottaa entistäkin
tehokkaammin lämpötilan nopeaa ja
tarkkaa säätöä – eikä vähiten grillin
puhdistamista tuhkasta. Röslen
tyypilliset, kestävät kehykset, korkea
kansi ja mukava työskentelykorkeus
ovat lisäominaisuuksia, joita tulet myös
rakastamaan.

Inn
AIR

RÖSLE

NO.1 F50/F60 AIR
MIELLYTTÄVÄ TYÖSKENTELYKORKEUS
TÄYDELLINEN LÄMPÖTILA
Kanteen integroitu
lämpömittari valvoo helposti
grillin lämpötilaa.

OPTIMAALINEN
TURVALLISUUS

84 cm korkea
– ei tarvitse seisoa kumarassa.

EKSTRA KORKEA KANSI

Käytännöllinen yksityiskohta, jonka
ansiosta voidaan grillata esimerkiksi
kalkkunaa tai ”American style Beer
Can Chicken”.

Ei palovammoja käsivarsissa.
Käytännöllinen kiinnitetty kansi,
joka avataan sinusta pois päin
45º kulmassa, takaa parhaat
työskentelyolosuhteet.

SUURI GRILLIALUE
Jopa 15 % suurempi kuin
vastaava hiiligrilli.
Riittävästi tilaa suurelle
grilliaterialle!

KÄTEVÄ TAITETTAVA
GRILLIRITILÄ

Voidaan taittaa keskeltä, jotta
se voidaan pestä tiskikoneessa.
Ja voidaan avata sivuilta, jos
brikettejä on lisättävä.

TARKKA ILMANSÄÄTÖ

Suuri, patentoitu
AIR CONTROL SYSTEM
säätää ilmanvaihtoa helpommin
kuin koskaan aikaisemmin.

KÄTEVÄ PUHDISTUS

TUKEVA KEHYS

Pohjassa olevan suuren
aukon kautta tuhka putoaa
alas tilavaan ja helposti
irrotettavaan
tuhkalaatikkoon.

Tukeva kehys galvanisoitua ja
jauhelakattua terästä vakailla
pyörillä, jotta grilliä on helppo
siirtää.

RÖSLE NO.1 F50/F60 AIR MITAT:
NO.1 F50 AIR: (PxLxK) 73x83x110 CM – 26 KG
NO.1 F60 AIR: (PxLxK) 73x83x115 CM – 29 KG

Vak
kai

Innovatiivinen ja patentoitu
AIR CONTROL SYSTEM.

Taitettavan ritilän ansiosta
brikettejä voidaan lisätä
helposti.

HUIPPULAATU,
TYYLIKÄS DESIGN
JA TOIMIVAT

YKSITYISKOHDAT
Vakaat kumipyörät sopivat
kaikille alustoille.
Tukeva kehys, johon voit
ripustaa grillausvälineesi.

Kätevä käännettävä hiiliritilä sekä
suoralle että epäsuoralle lämmölle.

TÄSSÄ ON RÖSLE
NO.1 AIR MALLIN
PIKKUVELI

Käytännöllinen kannen
kiinnitys.

RÖSLE

NO.1 F50/F60 SPORT
MIELLYTTÄVÄ TYÖSKENTELYKORKEUS
Ergonominen 80 cm työskentelykorkeus
takaa hyvät työolosuhteet

EKSTRA KORKEA KANSI

TÄYDELLINEN LÄMPÖTILA

Antaa hyvää tilaa käytännöllisille
tarvikkeille kuten spareribs-/
paistitelineelle ja
kanatelineelle

Kanteen integroitu
helppolukuinen
lämpömittari.

OPTIMALINEN
TURVALLISUUS

KÄÄNNETTÄVÄ
HIILIRITILÄ

Käytännöllinen kiinnitetty kansi,
joka avataan sinusta pois päin
45º kulmassa, takaa parhaat
työskentelyolosuhteet.

Patentoitu
suoralle ja epäsuoralle
grillaukselle.

HELPPO TUHKANKERUU
Takaa puhtaan ja tomuttoman
grillauksen.

EKSTRA SUURI
GRILLIALUE

F50: Ø 50 cm = 1 885 cm2
F60: Ø 60 cm = 2 733 cm2

HELPPO JA NOPEA KOOTA
Grilli toimitetaan osittain koottuna
ja on nopeasti käyttövalmis.

TARKKA ILMANSÄÄTÖ

Lämpötilaa säädetään helposti
ilmastointijärjestelmällä kiertämällä
kahvaa.

MATERIAALI
HUIPPULUOKKAA

Hiiligrilli on valmistettu
mustasta posliiniemaloidusta
teräksestä. Vakaa ja tukeva
alumiinikehys.

RÖSLE NO.1 F50/F60 SPORT MITAT:
NO.1 F50 SPORT: (PxLxK) 68x68x99 CM – 19 KG
NO.1 F60 SPORT: (PxLxK) 75x76x105 CM – 24 KG

RÖSLE
LISÄTARVIKKEET
KUN HALUAT KAIKKEIN PARASTA
GRILLIN SUOJAPEITE
Pidä hyvää huolta grillistäsi. Polyesterinen suojapeite on
suunniteltu suojamaan Rösle No.1 grillejä. Musta, 100 %
vesitiivis kätevällä tarrasulkimella.

SIVUPÖYTÄ
Lisätilaa grillin äärelle tällä kätevällä sivupöydällä Rösle
No.1 F50/F60 AIR ja G60 grilleille. Ripustetaan helposti ja
tukevasti grillin kehykseen. Käytön jälkeen se ripustetaan
grillin sivulle – helppoa ja tilaa säästävä. Sivupöytä on
lakattua pyökkiä leikkuulaudalla.

KOUKUT GRILLAUSTARVIKKEILLE
Kätevät Röslen koukut ruostumatonta terästä silikonikahvoilla.
Ripusta ne grillin kehykseen, ja ne ovat käsilläsi. Toimitus 5
kpl sarjana. Sopii Rösle No.1 F50/F60 AIR ja G60 grilleihin.

LED GRILLILAMPPU
Nerokas grillilamppu energiansäästävällä LED-teknologialla.
Välttämätön, jos grillaat ympäri vuoden tai kun ilta pimenee.
Sopii täydellisesti kaikkiin Rösle-hiiligrilleihin. Kiinnitetään
metallikiinnikkeellä helposti ja varmasti kehykseen.
Ja taipuisan metallivarren ansiosta valon suuntaa voidaan
muuttaa.

GRILLAUSPIHDIT
Grillauspihdit, joiden yksityiskohtiin on kiinnitetty huomiota.
Ergonominen design takaa optimaalisen mukavuuden ja hyvän
otteen. Älykkäällä lukitusjärjestelmällä pihdit voidaan lukita
pienellä liikkeellä, jotta se vie mahdollisimman vähän tilaa
laatikossa tai koukussa. Ja 40 cm pituuden ansiosta olet turvallisella etäisyydellä.

GRILLIPENSSELI
Tämä pitkävartinen silikoninen grillipensseli sopii
erityisesti marinadin levittämiseen grillauksen aikana.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pensseli voidaan
pestä astianpesukoneessa ja silikonipää on helppo vaihtaa.

BROILERITELINE
Korvaamaton täydellisen broilerin grillaamista varten,
voit valmistaa sen grillissä tai uunissa. Ihanteellinen tapa
valmistaa ”American style Beer Can Chicken”. Astiat oluelle
tai muulle marinadille ovat tilavuudeltaan 250 ml. Irrotettava
kahva takaa kanan helpon ja turvallisen käsittelyn. Tietenkin
ruostumatonta terästä.

PIZZALEIKKURI
Rösle Pizzaleikkuri 18/10 ruostumatonta terästä.
Innovatiivinen design pyöreällä, vapaasti pyörivällä terällä
ja ergonomisella turvallisella otteella. Ihanteellinen suurille
pizzoille.

GRILLIHARJA
Tehokas grilliharja neljällä, erillisillä, vahvoilla,
spiraalinmuotoisilla messinkiharjoilla. Harjat pidetään
paikallaan helposti irrotettavalla ruuvilla, jotta ne voidaan
kääntää, mikä pidentää niiden käyttöikää. Helposti
vaihdettavia harjoja voi ostaa myös erikseen.

KALATELINE
Täydellistä kalaa joka kerta! Ihanteellinen grillitarvike, kun
grillaat kalaa kuten taimenta tai kultaotsa-ahventa. Kätevä
design säädettävillä kiinnikkeillä, joiden ansiosta telinettä
voidaan käyttää kahdella tavalla: kala asetetaan joko
vatsa alaspäin tai ylöspäin. Minimaalinen kontakti kalan ja
telineen välillä merkitsee, että kalan nahka pysyy kiinteänä
ja vahingoittumattomana koko grillauksen ajan. 18/10
ruostumatonta terästä.

BROILERINSIIPI- /REISITELINE
Se oikea teline broilerinsiiville ja reisille.
Voidaan valmistaa jopa 12 kappaletta yhdellä kertaa.
Broileripalat grillataan tasaisesti kääntämättä. Kompakti
muoto ja tilaa säästävä säilytys. 18/10 ruostumatonta terästä.

GRILLIKYLKI-/PAISTITELINE
Täydellinen tapa valmistaa spareribsejä tai kokonaisia
paisteja. Välttämätön väline grillauksesta innostuneille.
Toinen puoli on tarkoitettu grillikyljille ja toinen kokonaisille
paisteille. Kokonainen paisti voidaan lisäksi helposti
kuljettaa käytännöllisillä kahvoilla varustetussa korissa.

GOURMET-RENGAS & PIZZALAPIO
Rakastatko pizzan paistamista tai haluatko vain lisätilaa
hiiligrilliin? Silloin Gourmet-rengas on täydellinen
grillausväline. Kohottaa grillialuetta, jotta tilaa riittää
kalkkunalle ja suurille lihoille. Erityinen aukko tekee Gourmetrenkaasta ihanteellisen pizzan paistamiseen, koska lämpö
säilyy aivan kuten perinteisessä kiviuunissa.
Gourmet-renkaan lisäksi suosittelemme Rösle Pizzalapiota.
Sopii malleille No.1 F60 ja G60.

GRILLILASTA LARGE
Ekstra leveä grillilasta, joka on ihanteellinen väline kalan ja
suurien lihapalojen kääntämiseen ja nostamiseen. Kestävä ja
ekstra pitkä varsi suojaa sinua kuumalta hiileltä. Pituus 46
cm. 18/10 ruostumatonta terästä.

MAKKARARITILÄ
Röslen hotdog-ritilällä onnistut aina makkaran grillauksessa.
Irrotettava kahva on helppokäyttöinen ja sillä on helppo
kääntää makkaroita. Samalla se on käytännöllinen, kun
makkararitilä on nostettava pois grillistä.
18/10 ruostumatonta terästä.

Laatu über alles

Rösle jaetaan Nature of barbecuing
-sateenvarjon alla
– täysin luonnollinen sijoitus
alkuperäiselle grillimaulle ja
grillaukselle hiiligrillin ympärillä.
www.natureofbarbecuing.dk
www.roesle-bbq.dk
Fritz Schur Consumer Products A/S
Esplanaden 40
DK-1263 København K

