PRAASU

Ainutlaatuinen ja tyylikäs Praasu yhdistää
ulkokeittiön ja tulisijan. Praasu on
suomalainen sana tarkoittaen kaikin aistein
havaittavaa merkittävän kokoista tulta.

MIELLYTTÄVÄ AVOTULEN TUNNELMA
Praasu toimii avotulisijana, kun paistotason kansi on avattu.
Praasu on monipuolinen ulkokeittiö ja sitä voidaan käyttää
sekä puulla että hiilellä. Nauti Praasun luomasta
tunnelmasta ja puugrillauksen hienosta aromista.

ERILAISET LÄMPÖTILAVYÖHYKKEET
Liekitä, paista, ruskista, grillaa ja keitä vaikka uudet perunat
Praasulla. Isolla paistopinnalla on erilaisia
lämpötilavyöhykkeitä monipuoliseen ruuanlaittoon. Praasu
sopii ulkokeittiöksi koti- ja ammattimaiseen käyttöön.

PAKSU JA SUURI PAISTOTASO
Suuren paistotason ansiosta Praasulla voi laittaa ruokaa
isollekin väelle. Paksu (6mm) hiiliteräksinen paistotaso varaa hyvin lämpöä ja vähentää nopeita
lämpötilan muutoksia helpottaen laadukasta kokkausta.

LAATUA & LAATUA
Praasun runko, kuori, savukanava ja palopesä ovat kestävää
ruostumatonta terästä. Kuori on pintakäsitelty tyylikkäällä ja
palonkestävällä tekstuurimaalilla. Paistotaso on hiiliterästä. Palopesä ja
tuhkalaatikko ovat lainattu kovaan käyttöön suunnitellusta armeijan
kenttäkeittimestä. Valmistuksen ja materiaalien korkea laatu takaavat
Praasun pitkän ja huolettoman käyttöiän.
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HIENOSTUNUT, TURVALLINEN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
Palopesässä on kaksoisseinäratkaisu, jolla on kaksi päätehtävää: 1) Puhdas palaminen. Primääriilma johdetaan palopesään puiden / hiilien alta tuhkalaatikon kautta, sekundääri-ilma johdetaan
kaksoisseinän välissä pesän yläosaan. Tämä tekee palamisesta puhtaampaa ja tehokkaampaa
vähentäen puun epätäydellisessä palamisessa syntyviä pienhiukkas- (<2,5µm), PAH-yhdisteitä sekä
häkää ilmaan 2) Turvallisuus. Palopesän kaksoisseinärakenne vähentää merkittävästi lämmön
johtumista laitteen ulkokuoreen tehden Praasusta turvallisemman käyttää.

TUOTTEEN AINUTLAATUINEN DESIGN
Praasun design on ajaton ja se sopii modernin talon tai perinteisen kesämökin pihaan!

TÄYSIN SUOMALAINEN KANNATTAA
Praasu on valmistettu 100 % Suomessa hyödyntäen yrityksen pitkää kokemusta. Teuvan
Keitintehdas on valmistanut kovaan käyttöön suunniteltuja ruuanlaittolaitteita jo 95 vuotta!
Praasulla on pitkäikäisten materiaalien ja ajattoman designin vuoksi edullinen elinkaarikustannus.
Katso video Praasusta: https://www.youtube.com/watch?v=1IMyWfGR5tw

VAKIOVARUSTEET
Praasun vakiotoimitukseen kuulutvat säätöjalat, kestävä ja tyylijäs suojahuppu, paistotason
avauskampi sekä valurauta-arinat.

NUMEROTIETOA
Praasun paistotason koko on noin 40 x 84 cm.
Laitteen kokonaismitat ovat leveys 86 cm, syvyys
56 cm ja korkeus savukanavan kanssa 150 cm.
Työskentelykorkeus on 93 cm ja painoa Praasulla
on sopivat 65 kg.
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