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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Grill 

FRITEL lanceert met haar GrillTastic GR3495 dé grill die iedere hobbykok in huis moet én wil hebben. Om een unieke 
grillbeleving te creëren, werkt de GrillTastic® GR3495 met een heuse verwarmingsplaat die de volledige oppervlakte 
van de grillplaat beslaat. Het gevolg is een sizzling en dizzling grillresultaat om U tegen te zeggen. Of het nu om een 
côte à l’os, chateaubriand, stukje zalm -, groentjes, panini, croque,… gaat, het resultaat zal je sowieso verbazen. En 
als je hem openklapt, kan je hem ook als BBQ gebruiken.  
Deze grill hoort thuis in de keuken van iedere grillliefhebber!   
 

Fritel, met Smaak bedacht ! 

  

GrillTastic® GR 3495 

Advies VKP 
€ 129,99 
  
•  2400 Watt 
•   34x27 cm 

GR 3495 
  
Artikelnummer 
142077 
  
EAN Code 
5410585420776 

Unieke productvoordelen 

 XL Powergrilll  
 * Voor het grillen van vlees, vis, groeten 
 * Voor het maken van panini broodjes, croques 
 
  Groot bakoppervlak 34x27 cm 
 
  Geschikt voor BBQ, 180° openklapbaar 
 
  Unieke directe opwarming onder de bakplaten voor een perfect grillresultaat 
 
  Geschikt voor zowel dikke als dunne stukken vlees of vis, dankzij de automatische aanpassing van de bakplaat 

aan de dikte van het voedsel 
 
  Antiaanbak dankzij non stick coating 
 
  Massief aluminium bakplaten 

•  15 mm dik 

•  Uitneembaar 

•  Vaatwasserbestendig 
 

  Bakvocht wordt opgevangen in een handig opvangbakje 
  

 

Accessoires 

FRITEL 142371 
KT 1061 

FRITEL  150010 
Silicone penseel 

FRITEL 135604 
Vetlosweker 
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Technische details 

 Non stick coating 
 Massieve gegoten aluminium bakplaten 
 Afmeting bakplaat 34x27 cm 
 Traploos regelbare thermostaat 
 Verticale opberging 
 COOL TOUCH handgrepen met Soft Touch afwerking 
 Met handig vetopvangbakje 
 Antislipvoetjes 
 Kleur: antraciet /inox 

Advies VKP 
€ 129,99 
 
 
• 2400 Watt 
•  kg 
• cm 

GrillTastic® 
GR 3495 
 
Artikelnummer 
142077 
 
EAN Code 
5410585420776 
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