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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Steengrill 

Feestje of gewoon gezellig samen zijn en geen zin om de hele avond in de keuken te staan? Dan is de FRITEL steen-

grill SG 4195 ideaal. Je kan zelfs tegelijkertijd met maar liefst 10 personen genieten van deze culinaire topper. 

U snijdt wat vlees, vis en/of schaaldieren, zet wat groentjes en sausjes klaar en het feest kan beginnen. U maakt het 

zo ingewikkeld als u zelf wilt. Denk ook zeker aan wat kaas om de raclette pannetjes te vullen. 

 
Fritel, met Smaak bedacht ! 

Stone Raclette Grill SG 4195 

Advies VKP 
€ 99,99 
 
• 1500 Watt 
• 48,5 x 24 cm 
 

SG 4195 
 
Artikelnummer 
142171 
 
EAN Code 
5410585421711 
 

Unieke productvoordelen 

− Steengrill met raclette functie 
 
− Strak en trendy design 
 
− Stijlvolle inox hoogglans afwerking 
 
− Praktische natuursteen 

• Van zeer hoge kwaliteit 

• Met gootje voor vetopvang 

• Afneembaar  
 
− Geleverd met:  

• 10 pannetjes met inox afwerking 

• 10 houten spatels  
 

− Pannetjes: 

• Antiaanbak dankzij non stick coating 

• Vaatwasserbestendig 

• Uniek: inox afwerking van de handvaten 
 

− Voor 2 tot 10 personen  

Accessoires 

Ook verkrijgbaar: 

RG 4180  



Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Technische details 

− Onderstel uit inox 
− Natuursteen  
− Aan/Uit knop 
− Pannetjes 

• Met non stick coating 

• Met COOL TOUCH handgreep 

• Met inox afwerking handvat 
− Antislipvoeten 
− Geleverd met: 10 Houten spatels, 10 Raclette pannetjes 
− Grilloppervlak: 48,5 x 24 cm 
− Kleur: zwart/inox 

Advies VKP 
€ 99,99 
 
 
• 1500 Watt 
• 48,5 X 24 cm  
 

SG 4195 
 
Artikelnummer 
142171 
 
EAN Code 
5410585421711 
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