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BBQ på ægte Kiwi manér
BBQ – barbecue – er indbegrebet af den afslappede newzealandske livsstil 

med  kulinariske grillmiddage.

Her præsenterer AL-KO to moderne Masport gasgrills fra ‘Down Under’ i et 
tidløst, gedigent og rengøringsvenligt design med mange lækre detaljer.

Der følger mange fordele med, når du køber en Masport grill:

Med over 35 års erfaring er newzealandske Masport blandt de førende leverandører af BBQ grills og 
grilltilbehør i New Zealand og Australien og med eksport til mere end 45 lande internationalt anerkendt for 
gennemtestet kvalitet og høj værdi for pengene. 

For ikke længe siden var New Zealand et ukendt eksotisk land. I dag står dørene åbne til denne velstående 
nation, der byder på storslået natur og en gæstfri befolkning, der virkelig forstår at nyde sommeren med badeliv, 
boldspil og grillhygge. 

Siden 2017 har Masport været en del af AL-KO familien. Ud over et bredt udvalg af Smart Garden udstyr til den 
ambitiøse haveejer tilbyder AL-KO Gardentech nu også grilludstyr i topkvalitet, så du kan få endnu mere glæde af livet 
på terrassen med venner og familie.

Nummeri New Zealand

  Uovertruffen varmefordeling med lukket og åbent låg – 
solide grillriste i emaljeret støbejern sikrer en god jævn 
varme, giver perfekte grillmærker og binder smagen og 
saften i kødet.

 �Ingen�direkte�flammer�–�derfor�ingen�brændt�kød.

 �Med�sideblusset�kan�du�koge�kartofler�eller�tilberede�
saucen, så du er fri for at rende indenfor, mens du griller.

  Trinløs varmestyring med integreret elektronisk tænding.

  Stegepladen er vendbar – brug den glatte side til spejlæg, 
bacon�eller�pandekager�og�den�riflede�til�grønsager�eller�
en�sandwich.�Afløbshullet�leder�fedtet�væk.

  Dobbeltvægget toplåg sikrer optimal varmeudnyttelse og 
mulighed for at bruge grillen som ovn.

  Drypbakke med udtagelig fedtopsamler – nem at rengøre.

  Aftagelig varmehylde giver ekstra plads til at lune brød 
eller holde kødet varmt inden servering.

  Termometer indbygget i låg.

  Underskab med dobbeltlåger giver ekstra opbevarings-
plads�og�skjuler�gasflasken,�når�den�ikke�er�i�brug.

  Låsbare drejehjul.

  Pladsbesparende roll-back toplåg



Luksus gasgrill i højkvalitet rustfrit stål 304  
med praktiske sideborde og en bred vifte af lækre detaljer

S/S4

Kontrolpanel med 
LED-lys i knapper

Rustfrit stål 304 er 
særdeles robust, 

hygiejnisk og 
rengøringsvenligt

Alsidigt sideblus  
(3,0 kW)

Toplåg med stor 
glasrude

Skærebræt og 
marinadeboks i 
sidebordet

4 kraftige kvalitetsbrændere
i rustfrit stål 304, 1 mm (14 kW)

Inkl.
UV-bestandigt
grillovertræk



Kontrolpanel 
 rustfrit stål 430

Højglans finish  
i sort pianolak

Alsidigt sideblus  
(3,0 kW)

Toplåg med stor 
glasrude

Skærebræt og 
marinadeboks i 
sidebordet

4 kraftige kvalitetsbrændere
i rustfrit stål 304, 1 mm (14 kW)

MB4000
Flot gasgrill i gennemtænkt design med 

4 brændere, 1 sidebrænder og med mange lækre detaljer

Inkl.
UV-bestandigt
grillovertræk



S/S4 MB4000

Gasblus gemmer sig i det ene 
sidebord …
Kog kartofler, tilbered saucen eller lyn-
steg champignons – med den effektive 
sidebrænder er du fri for at løbe mellem 
køkkenet og din Masport grill.

En god størrelse til familier og 
mindre selskaber
Gennem den store rude i låget kan du 
holde øje med kyllin gen, når den kører 
rundt på rotisseriet. Grillarealet er 
fordelt på 2 solide grillriste i emalje-
ret støbejern, der sikrer en god jævn 
varme, giver perfekte grillmærker og 
binder smagen og saften i kødet.

Trinløs varmestyring med elektro-
nisk tænding
Takket være trinløs varmestyring og 
integreret elektronisk tænding minder 
betjeningen af grillen meget om et 
almindeligt komfur. Hver brænder 
reguleres individuelt. 

Stegepladen er vendbar
Brug den glatte side til spejlæg, bacon 
eller pandekager og den riflede til 
grønsager eller en sandwich.

SMART
FEATURE

... skærebræt og boks til opbeva-
ring gemmer sig i det andet
Skærebræt i hårdt træ er praktisk at 
have ved hånden, mens du arbejder. 
Bakken i rustfrit stål 304 kan bruges til 
tilbehør, marinade eller isterninger.

SMART
FEATURE

Mål i cm  

Lukket låg (B x D x H) 138 x 65,5 x 118 138 x 65,5 x 118

Åbent låg (B x D x H) 138 x 67 x 145 138 x 67 x 145

Grillareal primært (B x D) 70 x 45 70 x 45

Grillrist / stegeplade (B x D) 32,5 / 36 x 45 32,5 / 36 x 45

Varmehylde (B x D) 67 x 16 67 x 16

 
Materialer  

Sidebord, underskab og låger Rustfrit stål 304 Pulverlakeret stål

Kontrolpanel Rustfrit stål 304 Rustfrit stål 430

Endestykker Støbt aluminium Støbt aluminium

Grillboks Emaljeret, sort Emaljeret, sort

Toplåg i 2 lag Rustfrit stål 304 Sort emaljeret stål

Varmehylde Rustfrit stål 430 Rustfrit stål 430

Grillrist og stegeplade Emaljeret støbejern Emaljeret støbejern

Brændere, godstykkelse Rustfrit stål 304, 1 mm Rustfrit stål 304, 1 mm

 
Brændere  

Antal primære brændere / effekt 4 stk. / 14 kW 4 stk. / 14 kW

Sidebrænder (gasblus) effekt 3,0 kW 3,0 kW

 
Standardudstyr  

Glasrude i låg  

Vendbar stegeplade  

Indbygget termometer i låg  

Trinløs varmestyring m/elektronisk tænding  

Lys i kontrolpanel  –

Skærebræt og marinadeboks i sidebord  

Integreret øloplukker  

Grillovertræk medfølger  

Drejehjul  4 med lås 4 med lås

Batteritype (medfølger ikke) 4 stk. AA batterier -

Vægt brutto / netto 60 / 55 kg 61 / 55 kg

Kartonstørrelse cm 84 x 76 x 63 84 x 76 x 63

Varenr. 134 222 134 223

EAN 400 371 806 0584 400 371 806 0591

Frontpanel med LED-lys i knapper 
S/S4 har oplyste kontrolknapper.



Gourmet BBQ system

  Indeholder pizzasten, grill- og kogepladeindsatser, 
holder til fx indsatser eller wok, værktøj til 
udtagning af indsatser

  Passer til begge grillmodeller
Varenr. 134  202

Rotisseri-sæt

  Batteridrevet drejespyd for ledningsfri grillglæde
  Leveres komplet med motor, justerbare gafler 
og montagedele

Varenr.  134 203

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20 · DK-9700 Brønderslev · Tlf. +45 9882 1000 · salg@al-ko.com

Fik du svar på  
dine spørgsmål? 

Se mere på
www.alko-garden.dk

Tilbehør
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Gourmet BBQ sæt

Alsidigt grillsæt i 18 dele af rustfrit stål:
  Grilltang, forskærersæt,  
spartel, 4 sæt majskolbeholdere, 
4 kebabspyd, rengøringsbørste, 
marinadepensel

  Leveres i stilfuld  
aluminiumskuffert

Varenr.  134 218


