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WeGrill HOME LINE

Generalagent Skandinavien
RDG Sverige AB, Blekegatan 6, 652 21 Karlstad ...faster, better and healthier...

> WeGrill: utrustning och tillbehör
Din personliga grill

WeGrill är 100% utvecklad och producerad i Italien

WeGrill konceptet innehåller en mängd utrustning och tillbehör som gör BBQ-
upplevelsen bättre och mer spännande. Du kan välja mellan olika grillar, flera grillgaller,
hållare för grillspett, grillbestick, pizzastenar, matvärmare mm.

Grillen är hopfällbar och med en praktisk väska är WeGrill lätt att transportera och är alltid 
tillgänglig. WeGrill erbjuder även t-shirts, kepsar, förkläden och personliga kockjackor.

WeGrill
är en gasolgrill som producerar upp 
till 850°C med infraröd strålning.

WeGrill ger dig därför en helt ny 
grillupplevelse.

Värmen och strålningen kommer 
ovanifrån och eliminerar fett som 
ryker eller fattar eld och utvecklar 
därför mindre rök och lukt. WeGrill 
kan användas nästan överallt utan 
olägenhet för andra.

Grillväska i konstläder Dubbelhalster

Matvärmare Halster för fisk i rostfritt stål

Korv- och grilltång Ram för grillspett i rostfritt stål Grillgaller i gjutjärn

Spis i rostfritt stål Pizzasten med ram i rostfritt stål Grillskydd

Generalagent:
Inzentica AB, Blekegatan 6, 652 21 Karlstad

Telefon 054-87 64 60, e-post:info@inzentica.se
Webb: www.wegrill.se, www.inzentica.se



Ingen onödig rök eller os

Terrass och trädgård

Bättre smak

Inomhus

Infraröd strålning

Camping

WeGrill In&Out
professional

WeGrill Folding WeGrill Young

Brännare 3 infraröda keramiska plattor
Gasförsörjning Propan
Dimensioner cm 49 B x 31 D x 40 H
Certifikat

Brännare 3 infraröda keramiska plattor
Gasförsörjning Propan
Dimensioner cm 48 B x 31 D x 40 H
Certifikat

Brännare 3 infraröda keramiska plattor
Gasförsörjning Propan
Dimensioner cm 45 B x 32 D x 36 H
Certifikat

- Droppfack - Gasolslang
- Halster med handtag - Läckagesäkring
- Väska - Reduceringsventil

I samband med promotionpaket och liknande kan
det levereras fler tillbehör än angivet för standardutförande.

- Droppfack - Gasolslang
- Halster med handtag - Väska
- Reduceringsventil

I samband med promotionpaket och liknande kan
det levereras fler tillbehör än angivet för standardutförande.

- Droppfack - Gasolslang
- Halster med handtag - Väska
- Reduceringsventil

I samband med promotionpaket och liknande kan
det levereras fler tillbehör än angivet för standardutförande.

> Tekniska Data > Tekniska Data > Tekniska Data

> Tillbehör i standardutförande > Tillbehör i standardutförande > Tillbehör i standardutförande

> Grillning utan rök > Grilla var du vill > WeGrill’s fördelar

> Recept av Stjärnkocken Luca Marchini

Varför WeGrill?
Tack vare gasolen och de keramiska elementen, som driver den infraröda strålnings-
tekniken, uppnås en temperatur på upp till 850 grader inom 2 minuter. Ytan på köttet stängs 
och förseglas snabbt och därmed förhindras onödig förlust av köttsafter. Detta tillsammans 
med minskad stekningstid gör att köttet behåller mer av sina viktiga näringsämnen och blir 
mer välsmakande jämfört med traditionell grillning.

Vid traditionell grillning, med värmekällan underifrån, sker avrinning av fett från kött som
droppar ned på värmekällan. Detta kan innebära att köttet bränns vid och försämrar kvalitén.

Var?
WeGrill Folding är generellt identisk med WeGrill In&Out, 
men kan endast användas utomhus eftersom den inte 
har automatisk avstängning av gas när lågan slocknar. 
WeGrill genererar lite eller ingen rök och ingen öppen 
låga och är därför ingen olägenhet för omgivningen. 
Detta förbättrar användbarheten, trivseln och atmos-
fären under grillprocessen.

WeGrill Young är vår mest prisvärda grill. Den utvecklar samma värme och har samma yta 
som övriga modeller, men har enkla och öppna sidoväggar.

1. 850°C infraröd strålning
2. Inget bränt fett
3. Steak House kvalitet
4. Ingen rök eller dålig lukt
5. Lätt och kompakt

Kocken rekommenderar
Kocken Luca Marchini från restaurang ”L erba en del Re”
i Modena (Michelin-stjärna, UR www.lerbadelre.it),
rekommenderar WeGrill för grillning av mat. Du kan se
de exklusiva grillrecepten som är utvecklade för WeGrill
på hemsidan ovan.

Vad kan Grillas och Bakas?
Kött, fisk, grönsaker, frukt, pizza, tunnbröd eller bruschetta blir 
perfekt att tillaga med en WeGrill. Den passar också utmärkt 
för uppvärmning.
WeGrill gör det möjligt att uppnå en super BBQ-upplevelse 
utan att du behöver vara en professionell kock.

Hur hanterar du WeGrill?
WeGrill kan monteras inom 1-2 
minuter utan användning av 
verktyg. Den levereras också 
med en praktisk väska för enkel 
transport.

6. Grillklar på 2 minuter
7. Välsmakande och saftiga resultat
8. Fräsch grillning utan lågor
9. Minskar stektiden till 1/3
10. Lätt att hålla ren. Botten, väggar och tillbehör
 kan diskas i diskmaskin.


