
3 raami ja 2 abiriiuliga grillipostil 

saate valmistada juba pea kõiki 

roogasid. 

Komplektis on olemas roostevaba 

grillimisrest, grillpann 460x50mm 

ning lõikelaud töötasapinnale.

Rohkem lisatarvikuid 

leiate veebilehelt menüüst

„grilli tarvikud“

Pidevalt täienevast valikust

leiate posti katteid, erinevaid 

panne, pannikaani,

grillreste, lõikelaudu, 

riiuli plaate ja 

palju muud 

vajalikku. 

STABICO GRILLIPOST 

SOBIB KASUTAMISEKS KÕIGILE!
Saad koos pere ja sõpradega posti ümber teha 

kõike korraga: kuumutada köögivilju, grillida 

liha, küpsetada, suitsutada, hautada ning kogu 

toit valmib alati samaaegselt! 

Komplekt sobib hästi 

panniroogade ja wokkide 

valmistamiseks ning liha 

grillimiseks lahtisel tulel. 

Saadaval ka valik erineva 

suurusega woki, grilli ja 

Cataplana panne nii rauast 

kui roostevabast terasest.

Erinevate roostevabast terasest 

kõrgendusraamidega

saad kasutada ka 

väiksemaid  

olemasolevaid 

panne või

padasid. 

www.stabico.ee www.stabico.ee

Tarvikuid ja riiuleid saate 

alati ka hiljem lisaks soetada. 

Kõik meie tarvikud on             

disainitud selliselt, et neid 

saaks vajadusel ka üksikult 

väljasõidule kaasa võtta, 

kasutamiseks 

ilma postita.

Alustamiseks võite osta tuleaseme ka ilma posti ja 

grillimisraamideta. Panni ja pajaroogasid saate 

valmistada lõkkel spetsiaalsel kõrgendusraamil.

Komplekti kuulub: 

1. Grilli jalg katteplekiga d700mm AGJ-630.700 

2. 4mm terasest laud d900mm        SGT-900.60

3. Tulekolle puudele d450mm        SGV-450.250

Tootekood: SGP-900.60  Hind 800eur

Tootekood: SGP-900.60.3  Hind 1600eur

Tootekood: SGP-900.60.5  Hind 2000eurLõkkease  START

Grillipost  STANDARD 1,5m 

postiga + 3 riiuliga

Grillipost  PREMIUM 1,8m 

postiga + 5 riiuliga

5 raami ja 1,8m 

toruga grillipostil

on olemas kõik mis 3 

postiga versioonil. 

Lisaks 2 tarvikute 

riiulit + madal söevann

liha grillimiseks + wok-pann 

d450x100mm.          

SGP-900.60.5



STABICO grilliposti tarvikutega saad valmistada 

einet ka suuremale seltskonnale ja samal ajal mitmeid

roogi korraga.  

• Postil on mugavaks töötasapinnaks d500mm 

lõikelaud, millelt saad toitained otse üle ääre kuumale 

pannile tõsta.     

• Paksupõhjaline grillpann sobib suurepäraselt 

hautamiseks, küpsetamiseks ja praadimiseks.

• Kõrge wok-panniga saate hautist või suppi keeta, 

samal ajal grillpannil liha või köögivilju hautise 

sisse röstides.

• Kõikidele pannidele on saadaval sobivad kaaned. 

• Samade kaantega saate katta grillrestil olevat liha 

selle aeglaseks küpsetamiseks. 

• Samuti on võimalik soetada lisaks 

spetsiaalne kivi, mis võimaldab valmistada 

grillil ka pizzat ja pirukaid. 

• Kõiki riiuleid saab liigutada 360 kraadi. 

Suurimaks grilliposti eeliseks on mugavus.

Kõik vajalik on alati käeulatuses, 

saad samal ajal kui hoiad valmivatel 

roogadel silma peal, hakkida 

salatit ja lõigata leiba. 

Toode on tulekindel

STABICO OÜ

Planeedi 2, 10139 Tallinn

stabico@stabico.ee

+372 555 17 989

http://www.stabico.ee

MAITSEKÜLLASEID ELAMUSI !

Grillipostil on tootedisaini patent ja CE märgistus

Tarvikute raam (5tk)  
SGS-500.60

Lauaplaat 4mm 
terasest SGS-500.60

Laua jalgkatteplekiga  
SGJ-630.700

Tulekolle 
puudele sügav  
SGV-450.250

Lõikelaud 
tamm 30mm 
SGL-500.30

Grilliposti laud 20mm 
looduskivist. 

Poleeritud graniit 
„Nero Assoluto“ 

Grillpann 460x50 
SGF-FP 460

Wok-pann 
450x100
WP 450

Grilli post 76x1800
SGP-76

Tarvikute riiul  
D400mm  

SGS-400.40

Grillsöe vann 
madal

SGV-450.100

Grillimisrest rst teras 
SGR-500.8.4.A2

Tarvikute riiul D200 
SGS-200.40

GRILLIPOSTIST võib saada kiiresti 

ASENDAMATU ABIMEES nii KODUSELE 

HARRASTAJALE kui ka  PROFIKOKALE! 
SGP-900.60.3

Poleeritud Graniidist lauaplaat +  650eur

www.stabico.ee
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