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BBQ på äkta Kiwi-sätt
BBQ – barbecue – är själva essensen av den avslappnade nyzeeländska 

livsstilen med kulinariska grillmiddagar.

Här presenterar AL-KO två moderna Masport gasolgrillar från ’Down Under’ 
i en tidlös, gedigen och rengöringsvänlig design med många läckra detaljer.

Det finns många fördelar med att köpa en Masport grill:

Med över 35 års erfarenhet är nyzeeländska Masport bland de ledande leverantörerna av grillar och 
grilltillbehör på Nya Zeeland och i Australien och med export till mer än 45 länder är de internationellt 
erkända för noggrant testad kvalitet och högt värde för pengarna.

För inte länge sedan var Nya Zeeland ett okänt, exotiskt land. I dag står dörrarna öppna till denna välmående 
nation, som bjuder på storslagen natur och en gästfri befolkning som verkligen förstår att njuta av sommaren med 
badliv, bollspel och trevliga grillmiddagar.

Sedan 2017 har Masport varit en del av AL-KO-familjen. Utöver ett brett urval av Smart Garden-utrustning för den 
ambitiösa trädgårdsägaren erbjuder AL-KO Gardentech nu också grillutrustning i toppkvalitet, så du kan få ännu 
större glädje av livet på terrassen med vänner och familj.

Nummeri New Zealand

  Oöverträffad värmefördelning med stängt och öppet lock 
– solida grillgaller i emaljerat gjutjärn säkerställer god och 
jämn värme, ger perfekta grillränder och binder smaken och 
saften i köttet.

  Inga direkta flammor – därför inget bränt kött

  På sidolågan kan du koka potatis eller laga till såsen, så att 
du inte behöver gå in medan du grillar.

  Steglös värmekontroll med integrerad elektronisk tändning

  Stekplattan är vändbar – använd den släta sidan till att steka 
ägg, bacon eller pannkakor och den räfflade till grönsaker 
eller en sandwich. Utloppshålet leder bort fettet.

  Inbyggd termometer i locket

  Lock med två lager säkerställer optimalt värmeutnyttjande 
och ger möjlighet att använda grillen som ugn

  Dropplåda med uttagbar fettuppsamlare - lätt att rengöra

  Förberedd för rotisserie

  Avtagbar värmehylla ger extra plats för att värma bröd eller 
hålla köttet varmt före servering

  Underskåp med dubbla dörrar ger extra förvaringsplats och 
skyddar gasolflaskan när den inte används

  Låsbara svänghjul

  Platsbesparande uppfällbart lock



Lyxig gasolgrill i högkvalitativt, rostfritt stål 304
med 4 brännare, 1 sidobrännare och många fina detaljer

S/S4

Kontrollpanel  
med LED-belysning  

i knapparna

Rostfritt stål 304 
är extremt robust, 

hygieniskt och lätt att 
rengöra

Allsidig sidobrännare
(3,0 kW)

Lock med stor 
glasruta

Skärbräda och låda 
för tillbehör eller 
marinaden i sidobord

4 kraftfulla kvalitetsbrännare
i rostfritt stål 304, 1 mm (14 kW)

 Inkl.
UV-beständigt 
grillöverdrag



Kontrollpanel
i rostfritt stål 430

Högglansfinish i svart 
pianolack med rostfria 

stålkanter

Allsidig sidobrännare
(3,0 kW)

Lock med stor 
glasruta

Skärbräda och låda 
för tillbehör eller 
marinaden i sidobord

4 kraftfulla kvalitetsbrännare
i rostfritt stål 304, 1 mm (14 kW)

MB4000
Exklusiv gasolgrill i genomtänkt design 

med 4 brännare och 1 sidobrännare för allsidig matlagning

 Inkl.
UV-beständigt 
grillöverdrag



S/S4 MB4000

Gasbrännaren är dold i det ena 
sidobordet ...
Koka potatis, laga sås eller stek svam-
par - med den effektiva sidobrännaren 
behöver du inte springa mellan köket 
och din Masport grill.

En bra storlek till familjer och 
små sällskap
Genom det stora fönstret i locket kan 
du hålla ett öga på kycklingen när den 
snurrar runt på rotisseriet. Grillytan är 
uppdelad på 2 solida grillgaller i emalje-
rat gjutjärn, vilket säkerställer god och 
jämn värme, ger perfekta grillränder 
och binder smaken och saften i köttet.

Steglös värmekontroll med elek-
tronisk tändning
Tack vare steglös värmekontroll med 
integrerad elektronisk tändning på-
minner grillens funktioner om en spis. 
Varje brännare styrs individuellt.

Vändbar stekplatta
Använd den släta sidan till att steka 
ägg, bacon eller pannkakor och den 
räfflade till grönsaker eller en sandwich.

SMART
FEATURE

... skärbräda och låda för förva-
ring döljer sig i det andra
En praktisk skärbräda i hårt trä och 
en låda i stålfritt stål 304 som kan 
användas till tillbehör, marinad eller 
istärningar.

SMART
FEATURE

Mått i cm  

Med stängt lock (B x D x H) 138 x 65,5 x 118 138 x 65,5 x 118

Med öppet lock (B x D x H) 138 x 67 x 145 138 x 67 x 145

Grillyta primär (B x D) 70 x 45 70 x 45

Grillgaller / stekplatta (B x D) 32,5 / 36 x 45 32,5 / 36 x 45

Värmehylla (B x D) 67 x 16 67 x 16

 
Material  

Sidobord, underskåp och dörrar Rostfritt stål 304 Pulverlackerat stål

Kontrollpanel Rostfritt stål 304 Rostfritt stål 304

Sidostycken Gjuten aluminium Gjuten aluminium

Grillbox Svart emaljerat Svart emaljerat

Lock med dubbla lager Rostfritt stål 304 Svart emaljerat stål

Värmehylla Rostfritt stål 430 Rostfritt stål 430

Grillgaller och stekplatta Emaljerat gjutjärn Emaljerat gjutjärn

Brännare, tjocklek Rostfritt stål 304, 1 mm Rostfritt stål 304, 1 mm

 
Brännare  

Antal primära brännare / effekt 4 st. / 14 kW 4 st. / 14 kW

Sidobrännare effekt  3,0 kW 3,0 kW

 
Standardutrustning  

Lock med stor glasruta  

Vändbar stekplatta  

Inbyggd termometer i locket  

Steglös värmekontroll med elektronisk tändning  

Kontrollpanel med LED-belysning  –

Skärbräda och låda av stål i det ena sidobordet  

Integrerad kapsylöppnare  

Grillöverdrag ingår  

Svänghjul  4 med lås 4 med lås

Batterityp (ingår inte) 4 st. AA batterier -

Vikt brutto / netto 60 / 55 kg 61 / 55 kg

Kartongstorlek i cm 84 x 76 x 63 84 x 76 x 63

Art.-nr 134 222 134 223

EAN 400 371 806 0584 400 371 806 0591

Kontrollpanel med LED-belysning
S/S4 har upplysta knappar.



Gourmet-BBQ-system

  Innehåller pizzasten, grill- och kokplatteinsatser, 
hållare till exempelvis insatser eller wok, verktyg 
för att ta ut insatserna

  Passar till båda modeller
Art.-nr 134  202

Rotisseri-set

  Batteridrivet vridbart spett för sladdfri grillglädje
  Levereras komplett med motor, justerbara 
gafflar och monteringsdelar

Art.-nr  134 203

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20 · DK-9700 Brønderslev · Tel. +46 (0) 31 573 580 · kundtjanst@al-ko.com

Fick du svar  
på dina frågor?

Se mer på 
al-ko.com/garden

Tillbehör
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Gourmet BBQ set

Allsidigt grillset i 18 delar av rostfritt stål:
  Grilltång, trancherset, stekspade, 
4 set majskolvhållare, 4 grillspett, 
rengöringsborste, marinadpensel

  Levereras i snygg  
aluminiumlåda

Art.-nr  134 218 


