
Let´s
BBQ



BBQ på ekte Kiwi vis
BBQ - grill - er selve symbolet på den avslappede livsstilen i New Zealand 

med kulinariske grillmiddager. 

Her presenterer AL-KO to moderne Masport gassgriller fra ‘Down Under’ i et 
tidløst, solid og lett å rengjøre design med mange lekre detaljer.

Det er mange fordeler med å kjøpe en Masport-grill:

Med over 35 års erfaring er New Zealand Masport blant de ledende leverandørene av BBQ-griller og 
grilltilbehør i New Zealand og Australia og med eksport til mer enn 45 land internasjonalt anerkjent for 
dokumentert kvalitet og høy verdi for pengene.
For ikke lenge siden var New Zealand et ukjent eksotisk land. I dag står dørene åpne for denne velstående 
nasjonen, som byr på storslått natur og en gjestfri befolkning som virkelig vet å nyte sommeren med bading, ballspill 
og grillmoro.
Siden 2017 har Masport vært en del av AL-KO-familien. I tillegg til et bredt utvalg av Smart Garden-utstyr for den 
ambisiøse hageeieren, tilbyr AL-KO Gardentech nå også grillutstyr av topp kvalitet, slik at du kan nyte livet på 
terrassen med venner og familie enda mer.

Nummeri New Zealand

  Uovertruffen varmefordeling med lukket og åpent lokk - 
solide grillrister i emaljert støpejern sørger for god jevn 
varme, gir perfekte grillmerker og binder smak og saft i 
kjøttet.

 �Ingen�direkte�flammer�-�derfor�ikke�brent�kjøtt.

  Med sidebrenneren kan du koke poteter eller tilberede 
sausen slik at du er fri til å løpe inn mens du griller.

 Trinnløs varmeregulering med integrert elektronisk   
       tennning.

  Stekeplaten er vendbar - bruk den glatte siden til stekte egg, 
bacon�eller�pannekaker�og�den�riflede�til�grønnsaker�eller�en�
sandwich. 

  Dreneringshullet leder fettet bort.

  Dobbeltvegget topplokk sikrer optimal varmeutnyttelse og 
mulighet for å bruke grillen som stekeovn.

  Dryppbrett med avtagbar fettoppsamler - lett å rengjøre.

  Avtakbar varmehylle gir ekstra plass til å varme brød eller 
holde kjøttet varmt før servering.

  Termometer innebygd i lokket.

  Underskap med doble dører gir ekstra oppbevaringsplass og 
skjuler�gassflasken�når�den�ikke�er�i�bruk.

  Lås- og svingbare hjul.

 Plassbesparende  roll-back topplokk.



Luksus gassgrill i høykvalitets rustfritt stål 304  
med praktiske sidebord og et bredt utvalg av lekre detaljer 

S/S4

Kontrollpanel med 
LED-lys i knapper

Rustfritt stål 304 
er ekstremt robust, 

hygienisk og 
lett å rengjøre

Allsidig sidebrenner 
(3,0 kW)

Topplokk med 
stor glassrute

Skjærebrett og 
marinadeboks i 
sidebordet

4 kraftige kvalitetsbrennere  
i rustfritt stål 304, 1 mm (14 kW)

Inkl.  
UV-bestandig 

grillbelegg



Kontrollpanel  
rustfritt stål 430

Høyglans�finish� 
i sort pianolakk

Allsidig sidebrenner 
(3,0 kW)

Topplokk med 
stor glassrute

Skjærebrett og 
marinadeboks i 
sidebordet

4 kraftige kvalitetsbrennere  
i rustfritt stål 304, 1 mm (14 kW)

MB4000
Flott gassgrill i gjennomtenkt design  

med 4 brennere, 1 sidebrenner og med mange lekre detaljer 

Inkl.  
UV-bestandig 

grillbelegg



S/S4 MB4000

Gassbrenner gjemmer seg i det 
ene sidebordet...
Kok poteter, tilbered sausen eller stek 
sopp - med den effektive sidebrenneren 
trenger du ikke å løpe mellom 
kjøkkenet og din Masport-grill.

Den perfekte størrelsen for  
familier og små selskaper
Gjennom den store ruten i lokket kan 
du holde øye med kyllingen mens den 
kjører rundt på rotisseriet. Grillområdet 
er delt i 2 solide grillrister i emaljert 
støpejern, som sørger for god jevn var-
me, gir perfekte grillmerker og binder 
smak og saft i kjøttet.

Trinnløs varmestyring med  
elektronisk tenning
Takket være trinnløs varmeregulering 
og integrert elektronisk tenning er 
driften av grillen veldig lik en vanlig 
komfyr. Hver brenner reguleres  
individuelt.

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

SMART
FEATURE

...skjærebrett og oppbevarings-
boks er skjult i den andre 
Skjærebrett i hardtre er praktisk å ha 
for hånden mens du jobber.Brettet i 
rustfritt stål 304 kan brukes til tilbehør, 
marinade eller isbiter.

SMART
FEATURE

Mål i cm  

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

Åpent lokk (B x D x H) 138 x 67 x 145 138 x 67 x 145

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

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

Varmehylle (B x D) 67 x 16 67 x 16

 
Materialer  

Sidebord, underskap og dører Rustfritt stål 304 Pulverlakkert stål

Kontrollpanel Rustfritt stål 304 Rustfritt stål 430

Endestykker Støpt aluminium Støpt aluminium

Grillboks Emaljert, svart Emaljert, svart

Topplag i 2 lag Rustfritt stål 304 Svart emaljert stål

Oppvarmingshylle Rustfritt stål 430 Rustfritt stål 430

Grillrist og stekeplate Emaljert støpejern Emaljert støpejern

Brennere, veggtykkelse Rustfritt stål 304, 1 mm Rustfritt stål 304, 1 mm

 
Brennere  

Antall primærbrennere / effekt 4 stk. / 14 kW 4 stk. / 14 kW

Sidebrenner (gassbrenner) effekt 3,0 kW 3,0 kW

 
Standard utstyr  

Glassrute i lokk  

Vendbar stekeplate  

Innebygd termometer i lokk  

Trinnløs varmestyring m / elektronisk tenning  

Lys i kontrollpanel  –

Skjærebrett og marinadeboks i sidebord  

Integrert ølåpner  

Grilltrekk medfølger  

Svingbare hjul 4 med lås 4 med lås

Batteritype (ikke inkludert) 4 stk. AA batterier -

Brutto / nettovekt 60 / 55 kg 61 / 55 kg

Kartongstørrelse 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 opplyste kontrollknapper..



Gourmet BBQ system

  Inneholder pizzastein, grill- og plateinnsatser, 
holder for f.eks innsats eller wok, verktøy for å ta 
ut innsatser

  Passer begge grillmodellene
Varenr. 134  202

Rotisserie sett

  Batteridrevet svingspyd for trådløs grillglede
  Leveres�komplett�med�motor,�justerbare�gafler�
og monteringsdeler

Varenr.  134 203

AL-KO Ginge A/S  
Tel. +47 6486 2550   •   kundetjeneste@al-ko.com   •   www.alko-garden.no

Fikk du svar på spørsmålene dine?
Se mer på  www.alko-garden.no
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Gourmet BBQ sett

Allsidig grillsett i 18 deler av rustfritt stål:
  Grilltang, oppskjæringskniv og 
gaffel, slikkepott, 4 sett mais- 
kolbebeholdere, 4 kebabspyd, 
rengjøringsbørste, marinade- 
børste

  Kommer i en stilig  
aluminiumskasse

Varenr.  134 218


