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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Raclette Grill 

Wow! Met deze trendy en strakke raclette grill met 2 in 1 bakplaat van FRITEL maakt u gegarandeerd indruk tijdens 
een sfeervol etentje of een feestje. U tovert een volledig menu voor 10 personen op tafel en dit zonder uren in de 
keuken te staan!  
Maak er bv. heerlijke witloofrolletjes of preirolletjes mee en gratineer ze aan tafel… of verzin je eigen creatie. Heb je 
liever een teppanyaki plaat of een half grill/half teppanyaki plaat? Geen probleem! Door de 2 in 1 bakplaat van FRITEL 
kies je dit zelf! Het enige wat je moet doen is de plaat omdraaien. 
 
Fritel, met Smaak bedacht ! 

Raclette Grill RG 4180 

Advies VKP 
€ 89,99 
 
• 1700 Watt 
• 48,5 x 24 cm 
 

RG 4180 
 
Artikelnummer 
142170 
 
EAN Code 
5410585421704 
 

Unieke productvoordelen 

− Raclette grill met 2 in 1 bakplaat 
 
− Strak en trendy design 
 
− Multifunctioneel dankzij de omkeerbare bakplaat: 

• Kant 1: bakplaat voor grill / teppanyaki 

• Kant 2: bakplaat voor teppanyaki 
 

− Massieve aluminium bakplaat 
 
− Antiaanbak dankzij non stick coating  
 
− Uniek: handvaten van de pannetjes met inox afwerking 
 
− Vaatwasserbestendig: bakplaat en pannetjes 
 
− Regelbare thermostaat 
 
− Geleverd met:  

• 10 pannetjes met inox afwerking 

• 10 houten spatels  
 
− Voor 2 tot 10 personen  

Accessoires 

Ook verkrijgbaar: 

SG 4195  



Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Technische details 

− Onderstel uit geborsteld inox 
− Aluminium bakplaat: 

• Massief gegoten  

• Met non stick coating 

• Vaatwasserbestendig 

− Aan-Uit knop 
− Pannetjes 

• Met non stick coating 

• Met COOL TOUCH handgreep 

• Vaatwasserbestendig 

• Met inox afwerking van de handvaten 

− Grote antislipvoeten 
− Geleverd met: 10 houten spatels en 10 raclette pannetjes 
− Kleur: zwart/inox 

Advies VKP 
€ 89,99 
 
 
• 1500 Watt 
• 48,5 X 24 cm  
 

RG 4180 
 
Artikelnummer 
142170 
 
EAN Code 
5410585421704 
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