
BET KUR, BET KADA!



BŪKITE KARTU SAUGUMAS

Išbandykite naują griliavimo 
būdą - maistą ruoškite kartu, 
sėdėdami prie bendro stalo, 
kiekvienas nuspręsdamas 
pats, koks gi turi būti tobulas 
Jūsų užkandis. Kepkite 
elegantiškai!

Norite naudotis kepsnine saugiai bet kur, 
bet kada? Su FEUERDESIGN kepsninėmis 
tai jau įmanoma! Kepimo grotelės bei 
neįkaistantis išorinis dubuo  stipriai prisitvir-
tina prie kepsninės stovo, tad kepkite be 
baimės.



TRUMPAS MAISTO RUOŠIMO LAIKAS

START 2’

5’

VISADA SU JUMIS

Nesvarbu, ar kopiate į kalnus, plaukiate 
baidare, iškylaujate su palapinėmis. 
FEUERDESIGN kepsninę lengva visada 
turėti su savimi - komplektacijoje visada 
yra patogus nešiojimo krepšys. Maisto 
ruošimui reikia tik nedidelio medžio 
anglies kiekio, kuris neužima daug vietos, 
tad Jūs visada pasiruošę.

Tik kelios minutės, ir Jūsų kepsninė 
paruošta naudojimui. Kontroliuoja-
mas oro padavimas yra nukreiptas 
tiesiai į griliaus vidų, todėl norima 
kepimo temperatūra pasiekiama 
labai greitai.



KAIP KEPSNINĖ VEIKIA? NĖRA DŪMŲ

Didelės kepimo grotelės, 
neleisiančios Jūsų maistui 

pridegti ar prikibti.

Didelė medžio anglies laikyklė su 
stipriu, ilgalaikiu metaliniu tinkleliu.

Nerūdijančio plieno vidinis dubuo, skirtas 
karščio paskirstymui kepsninėje. Šiame dubenyje 

taip pat suren kami kepimo metu atsiradę 
riebalai (jei tokių pasitaiko).

Metalinis karkasas išlaiko išorę neįkaitusią. 
Rinkitės mėgstamiausią spalvą.

Šoniniai laikikliai tvirtai sujungia 
išorinį dubenį su korpusu.

Platus guminis pagrindas leidžia 
tvirtai ir saugiai pastatyti kepsninę.

Unikalus Feuerdesign  ventiliatorius 
su įkraunama baterija, veikiančia 

iki 4 valandų.
Skirtingi  ventiliatoriaus greičio 
nustatymai leidžia padidinti ar 

sumažinti oro srovės padavimą į 
medžio anglies laikyklę, todėl 

Jūs kontroliuojate kepimo 
temperatūrą.

Feuerdesign  ventiliatorius 
pučia orą į medžio anglies 

laikyklę. Taip yra pagreitina-
mas kaitinimo procesas ir 

reikiama temperatūra 
pasiekiama greičiau. Tuo pat 

metu, išorinės kepsninės 
sienelės lieka neįkaitusios net 
po kelių valandų naudojimo, 

užtikrindamos saugumą.

FEUERDESIGN konstrukcija  apsaugo 
riebalų, aliejaus bei kitų skysčių 
patekimą ant medžio anglies, todėl 
kepimo metu nesusidaro dūmų ar 
kitų nemalonių kvapų.  Kepimo 
procesas tampa elegantiškesnis, 
išlaikantis natūralų maisto skonį. Be 
abejo, tai ir daug sveikesnis grilinimo 
būdas.



KONTROLIUOKITE KEPIMO TEMPERATŪRĄ LENGVAI NEŠIOJAMAS ĮKRAUNAMAS

Pasiimkite savo 
BBQ kepsninę bet 
kur. Visos kepsninės 
komplektuojamos 
su specialiu nešio-
jimui skirtu krepšiu.

Komplektacijoje esanti baterija 
užtikrina ventiliatoriaus veikimą 
iki 4 val. Nepakankamas laiko 
tarpas? Ventiliatoriaus bateriją 
lengvai įkrausite paprasta USB 
jungtimi.

Jūs galite reguliuoti oro padavimą, taip 
užtikrindami tiksliai tokią temperatūrą, 
kurios Jums reikia: didindami specialiai 
FEUERDESIGN  sukurto ventiliatoriaus 
greitį, didinsite temperatūrą.  Kai maistą 
paruošite, ventiliatorių tiesiog išjunkite. 
Medžio anglis toliau lėtai degs, tad 
prireikus kepimą pakartoti - tai galėsite 
atlikti nedelsiant.



SPALVOS

PREKĖ Matmenys
(mm)

Grynasis svoris
(Kg)

Stalo kepsninė VESUVIO

Stalo kepsninė MAYON

Stalo kepsninė TEIDE

Stalo kepsninė SANTORIN

Pilka 380 x 370 x 210 3,56
Žalia 380 x 370 x 210 3,56
Raudona 380 x 370 x 210 3,56
Geltona 380 x 370 x 210 3,56
Balta 380 x 370 x 210 3,56

Pilka 380 x 370 x 210 3,71
Žalia 380 x 370 x 210 3,71
Raudona 380 x 370 x 210 3,71
Geltona 380 x 370 x 210 3,71
Balta 380 x 370 x 210 3,71

 
Pilka 380 x 370 x 230 5,06
Žalia 380 x 370 x 230 5,06
Raudona 380 x 370 x 230 5,06
Geltona 380 x 370 x 230 5,06
Balta 380 x 370 x 230 5,06

 
Pilka 725 x 380 x 230 9,18
Žalia 725 x 380 x 230 9,18
Raudona 725 x 380 x 230 9,18
Geltona 725 x 380 x 230 9,18
Balta 725 x 380 x 230 9,18

GREITAS IR LENGVAS VALYMAS

FEUERDESIGN kepsninę išvalyti 
taip pat paprasta, kaip ir ją 
naudoti. Tiesiog dėkite nerūdi-
jančio plieno groteles, 
kepsninės dubenį bei medžio 
anglies laikyklės dangtelį į 
indaplovę. Dėl savo matmenų, 
jie tilps į bet kokio dydžio 
indaplovę.

Vesuvio ir Mayon kepsninės turi 
apvalų, 33 cm pločio kepimo 

paviršių.

Teide pasižymi nauja, keturkam-
pe forma. Santorin skirtas didelei 

šeimynai arba mėgstantiems 
ruošti skirtingus patiekalus vienu 

metu - išvengsite skonių 
susimaišymo.



Feuerdesign produktai išsiskiria 
ilgaamžiškumu ir funkcionalumu. 
Sukurti Vokietijoje, Taivano 

9001 ir SA 8000 standartus, taip 
pat Intertek-GS patvirtintas atitiki-
mas Vokietijos saugaus naudoji-
mo įstatymui. 

UAB “GAMPRE”
Dūmų 3b-102, Vilnius, Lietuva, LT-11119
Tel. +370 685 63370
 
www.gampreshop.com
GAMPRE FB LT
www.gampre.com

www.facebook.com/gamprelt/

https://goo.gl/u3JWEP


