DEN ENESTE
DETALJE,
VI IKKE HAR
TAGET HØJDE FOR,
ER VEJRET

Kvalitet über alles

Kvalitet über alles

INGEN KOMPROMISER.
KUN DET BEDSTE.
I HVER DETALJE.
RÖSLE NO.1 KUGLEGRILL
er solid tysk kvalitet, når den er
allerbedst. Udviklet til dig der
stiller høje krav og forventer,
at grillen fungerer mindst
lige så godt, som du selv
mestrer grillkunsten.

RÖSLES KUGLEGRILL
EN KLASSIKER SÆTTER NYE STANDARDER
Allerede i 1888 begyndte Rösle at
fremstille køkkenredskaber. Lige siden
har det tyske firma været kendt for design
og funktion i kompromisløs kvalitet.
Nu har Rösles ingeniører taget den
klassiske kuglegrill til nye højder. Med
gennemtænkte features, hvor der er
kælet for både detaljerne og helheden.
Så velkommen til en helt ny grilloplevelse
med Rösle No.1 kuglegrill, der er fyldt
med smarte løsninger, der er tænkt hele
vejen igennem. Ingen kompromiser. Kun
det bedste. I hver detalje.

Rösle No.1 F50/F60 AIR er en super solid
grill med masser af intelligente funktioner.
Det nye, patenterede AIR CONTROL
SYSTEM gør det nemmere end nogensinde
før at regulere temperaturen hurtigt og
præcist – og ikke mindst rengøre grillen
for aske. Rösles karakteristiske, solide
kvalitetsstel, ekstra høje låg og komfortable
arbejdshøjde er yderligere features, du vil
komme til at elske.

Innovativt og patenteret
AIR CONTROL SYSTEM.

RÖSLE

NO.1 F50/F60 AIR
KOMFORTABEL ARBEJDSHØJDE
PERFEKT TEMPERATUR
Med det integrerede termometer
i låget kan du nemt kontrollere
temperaturen i grillen.

OPTIMAL SIKKERHED

84 cm høj – ikke noget med at stå
krumbøjet over grillen.

EKSTRA HØJT LÅG

En praktisk detalje, der gør det
muligt at grille selv store fjerkræ
som kalkun eller ”American
style Beer Can Chicken”.

Ingen brændte underarme.
Det praktiske fasthængslede låg,
som åbnes væk fra dig i en 45º
vinkel, giver dig de allerbedste
arbejdsforhold ved grillen.

Den foldbare rist gør det nemt
at tilføre ekstra briketter.

STORT GRILLAREAL

TOPKVALITET,
STILRENT DESIGN
OG FUNKTIONELLE

Op til 15% større end en
tilsvarende kuglegrill.
Så her er der plads til den
helt store grillmenu!

SMART
FOLDBAR GRILLRIST

Kan foldes på midten så den
nemt går i opvaskemaskinen.
Og kan åbnes i siderne hvis
der er behov for at tilføre
flere briketter.

DETALJER

PRÆCIS LUFTREGULERING
Med det nye, patenterede
AIR CONTROL SYSTEM
reguleres lufttilførslen nemmere
end nogensinde før.

PRAKTISK RENGØRING

ROBUST RAMME

Gennem den store åbning
i bunden falder asken let
ned i den rummelige og let
aftagelige askeopsamler.

Kraftig ramme i galvaniseret og
pulverlakeret stål med solide hjul,
så den er nem at flytte rundt med.

RÖSLE NO.1 F50/F60 AIR DIMENSIONER:
NO.1 F50 AIR: (LxBxH) 73x83x110 CM – 26 KG
NO.1 F60 AIR: (LxBxH) 73x83x115 CM – 29 KG

Solide gummihjul klarer
ethvert underlag.
Robust ramme hvor du kan
hænge dine grillredskaber.

Smart vendbar kulrist til både
direkte og indirekte varme.

Praktisk fasthængslet låg.

RÖSLE

NO.1 F50/F60 SPORT
KOMFORTABEL ARBEJDSHØJDE
Den ergonomiske arbejdshøjde på 80 cm
giver gode arbejdsforhold.

EKSTRA HØJT LÅG

PERFEKT TEMPERATUR

Giver god plads til praktiske
redskaber som spareribs-/
stegholder og kyllingeholder.

MØD LILLEBROREN
TIL RÖSLE NO.1
AIR MODELLEN

Integreret læsevenligt
termometer i låget.

OPTIMAL SIKKERHED

VENDBAR KULRIST

Det praktiske fasthængslede låg,
som åbnes væk fra dig i en
45º vinkel, giver dig perfekte
arbejdsforhold ved grillen.

Patenteret til direkte
og indirekte grill.

LET ASKEOPSAMLING

EKSTRA STORT
GRILLAREAL

Giver en ren og støvfri grillning.

F50: Ø 50 cm = 1.885 cm2
F60: Ø 60 cm = 2.733 cm2

LET OG HURTIG AT SAMLE
Grillen leveres delvist samlet
og er hurtigt klar til brug.

PRÆCIS LUFTREGULERING
Temperaturen kontrolleres
let med ventilationssystemet
ved at dreje håndtaget.

MATERIALE I TOPKVALITET
Kuglegrillen er lavet af stål
med sort porcelænsemalje.
Stabil og robust rørformet
ramme af aluminium.

RÖSLE NO.1 F50/F60 SPORT DIMENSIONER:
NO.1 F50 SPORT: (LxBxH) 68x68x99 CM – 19 KG
NO.1 F60 SPORT: (LxBxH) 75x76x105 CM – 24 KG

RÖSLE ACCESSORIES
NÅR DU VIL HAVE DET BEDSTE AF DET BEDSTE

LED GRILL-LAMPE
Genial grill-lampe med energibesparende LED-teknologi.
Et must for dig som griller hele året rundt – eller når
mørket falder på. Passer perfekt til alle Rösle kuglegriller.
Med metalclippen sættes den nemt og sikkert på rammen.
Og den fleksible metalhals gør, at du kan rette lyset direkte
på grillområdet.

GRILLOVERTRÆK

GRILLTANG

Pas godt på din grill. Grillovertræk i polyester designet til
at passe til Rösle No.1 grillerne. Sort, 100% vandtæt og
med praktisk velcrolukning.

Grilltangen, hvor der er tænkt på detaljerne. Det ergonomiske
design giver optimal komfort og et godt greb. Med det
intelligente låsesystem kan du med en enkelt bevægelse
låse tangen, så den optager mindst mulig plads i skuffen
eller på krogen. Og med en længde på 40 cm er du på
sikker afstand af gløderne.

SIDEBORD

GRILLPENSEL

Få ekstra plads ved grillen med det praktiske sidebord
til Rösle No.1 F50/F60 AIR samt G60. Hænges nemt og
stabilt direkte på grillrammen. Efter brug hænger du det
blot på siden af grillen – det er enkelt og sparer plads.
Sidebordet er i lakeret bøgetræ og med saftrille.

Denne langskaftede grillpensel i silikone er specielt
velegnet til at påføre kødet marinade under selve grillningen.
Penslen, som er fremstillet i rustfrit stål, kan vaskes i
opvaskemaskinen. Og silikonehovedet kan udskiftes
nemt og enkelt.

KROGE TIL GRILLREDSKABER

KYLLINGEHOLDER

Smarte Rösle redskabskroge i rustfrit stål med silikonegreb.
Hæng dem direkte på grillens ramme, så du altid har dine
grillredskaber lige ved hånden. Leveres i sæt med 5 stk.
kroge. Passer til Rösle No.1 F50/F60 AIR samt G60.

Uundværlig til den perfekte tilberedning af kyllingen,
hvad enten du foretrækker grillen eller ovnen. Og ideel
til ”American style Beer Can Chicken”. Beholderen til øl
eller anden marinade kan rumme 250 ml. Det aftagelige
håndtag sørger for nem og sikker håndtering af kyllingen.
I rustfrit stål naturligvis.

PIZZASKÆRER

SPARERIBS-/STEGHOLDER

Rösle Pizzaskærer i 18/10 rustfrit stål. Innovativt design med
rund, fritkørende klinge og ergonomisk greb for sikker brug.
Ideel til større pizzaer.

Til perfekt tilberedte spareribs eller hele stege. Et uundværligt
værktøj til grillentusiasten. Den ene side er til spareribs og
andre stegeben, den anden til hele stege. Desuden transporterer
du nemt og sikkert hele stegen i kurven med de praktiske
sidehåndtag.

GRILLBØRSTE

GOURMETRING & PIZZASPADE

Effektiv grillbørste med fire individuelle robuste, spiralformede
børstehoveder af messing. Børstehovederne holdes på plads
af en let aftagelig skrue, så de kan vendes, hvilket forlænger
børstens levetid. De let udskiftelige børstehoveder kan også
købes separat.

Elsker du at bage pizza, eller ønsker du blot ekstra plads i
kuglegrillen, så er Gourmetringen det perfekte grillredskab til dig.
Placeres direkte på kuglegrillen. Forhøjer grillområdet så der er
plads til kalkunen eller andre større former for kød. Den specielle
åbning gør Gourmetringen ideel til pizzabagning, da varmen
bevares, lige som du kender det fra traditionelle stenovne.
Sammen med Gourmetringen anbefaler vi Rösle Pizzaspade.
Passer til No.1 F60 og G60.

FISKEHOLDER

GRILLSPATEL LARGE

Perfekt fisk hver gang! Det ideelle grilltilbehør når du skal
grille fisk som ørred og guldbrasen. Smart design med
justerbare beslag som gør det muligt at bruge fiskeholderen
på to måder – enten hvor fisken placeres med bugen nedad,
eller omvendt. Den minimale kontakt mellem fisk og holder
betyder, at fiskeskindet forbliver intakt og ubeskadiget under
hele grillningen. 18/10 rustfrit stål.

Ekstra bred grillspatel som er ideel til at løfte og vende hele
fisk og større stykker kød. Det solide og ekstra lange greb
sørger desuden for, at du er på sikker afstand af de varme
grillkul. Længde 46 cm. 18/10 rustfrit stål.

KYLLINGEVINGE-/LÅRHOLDER

PØLSERISTER

Den helt rigtige holder til Chicken Wings og kyllingelår.
Mulighed for at tilberede op til 12 stykker ad gangen.
Kyllingestykkerne grilles jævnt uden at blive vendt.
Kompakt udformning og pladsbesparende opbevaring.
18/10 rustfrit stål.

Med hotdogristeren fra Rösle har du altid godt styr på
grillpølserne. Det aftagelige håndtag gør det nemt og enkelt
at vende op til fem pølser ad gangen. Og samtidig er det
praktisk, når pølseristeren skal løftes af grillen igen.
18/10 rustfrit stål.

Kvalitet über alles

Rösle distribueres under
paraplyen Nature of barbecuing
– det helt naturlige afsæt til den
autentiske grillsmag og
grilloplevelser omkring kuglegrillen.
www.natureofbarbecuing.dk
www.roesle-bbq.dk
Fritz Schur Consumer Products A/S
Esplanaden 40
DK-1263 København K

