Tällaisen grillin suomalainen haluaa - Cellon uusi grillimallisto
syntyi suomalaisten toiveiden pohjalta
KESKO TUOTETIEDOTE 29.3.2017
Suomalaiset arvostavat grilleissä helppoutta, teknisiä ominaisuuksia ja hyvää hinta-laatusuhdetta. Asia selviää K-Raudan
tekemästä kuluttajakyselystä. Näiden tulosten pohjalta syntyi K-Raudoissa myytävä Cellon uudistunut kaasugrillimallisto.

”Suomalaisille kuluttajille tekemämme kyselyn mukaan puhdistamiseen, helppouteen ja laatuun liittyvät aiheet nousivat eniten esille
tutkimuksen vastauksissa. Suomalaisille on tärkeää, että grilli on helppo käyttää ja puhdistaa. Erityisesti suomalaiset arvostavat hyvää hintalaatusuhdetta sekä teknisiä ominaisuuksia”, K-Raudan grillivalikoimasta vastaava tavararyhmäpäällikkö Mikko Tiesalo Keskolta sanoo.
Kyselyyn vastasi noin 1500 kuluttajaa ja sen kautta saatiin noin 500 avointa kommenttia. Vastausten analyysin pohjalta syntyivät uudet Cello
Carbon ja Cello Platinum -grillisarjat, joissa korostuvat erinomainen hinta-laatusuhde sekä hyvät tekniset ominaisuudet.
”K-Raudassa pyrimme aina löytämään jokaisen asiakkaan omiin tarpeisiin sopivan ratkaisun. Toiselle sopii pieni hiiligrilli, toinen haluaa suuren
ja vaivattoman kaasugrillin. Olen varma, että valikoimastamme löytyy helposti jokaiselle suomalaiselle juuri itselle sopiva grilli ja siihen liittyvät
välineet”, Tiesalo sanoo.
Cellon uudistunut kaasugrillivalikoima
Cello Carbon 3 – moderni ja kompakti kolmipolttimoinen kaasugrilli alas taittuvin sivupöydin. Musta / ruostumaton teräs. Mitat 128 x 60 x 120
cm. Teho 10,5 kW. Hinta 459 €.
Cello Carbon 4 – tyylikäs nelipolttimoinen kaasugrilli sivukeittimellä ja alas taittuvalla sivupöydällä. Musta / ruostumaton teräs. Mitat 139 x 60 x
120 cm. Teho 17,0 kW. Hinta 559 €.
Cello Platinum 4 – monipuolinen nelipolttiminen kaasugrilli ruostumatonta terästä. Sivupöytiin integroitu Cello Ceramic Burner
–ruskistusyksikkö, jääpala-astia sekä leikkuulauta. Mitat 139 x 60 x 120 cm. Teho 17,5 kW. Hinta 699 €.
Cello Platinum 6 – malliston lippulaivagrillissä on kuusi pääpoltinta, takapoltin, varras, sivupöytiin integroitu Cello Ceramic Burner
–ruskistusyksikkö, jääpala-astia sekä leikkuulauta. Mitat 158 x 60 x 120 cm. Teho 27,7 kW. Hinta 899 €.
Kaikissa Cello-grilleissä on Cello Cooking System (CCS) -valmius. Cello Carbon- ja Cello Platinum -grillien paistopinnoissa on pyöreä
vaihdettava ritilä, jossa voi käyttää CCS-lisätarvikkeita. CCS-lisätarvikkeista ensimmäisenä on lanseerattu kolmen levyn setti johon sisältyy
pizzakivi, parila ja ruskistuslevy. Cello-grillien vakiovarustukseen kuuluvat myös LED-valaistut säätimet. Grillipesä ja lämmönjakolevyt ovat
kestävää ja helposti puhdistettavaa mustaksi emaloitua terästä.
Cello Platinum –grillien varustukseen kuuluu Cello Ceramic Burner –ruskistusyksikkö, joka tuottaa lähes 1000-asteisen lämpötilan. Tämän
ruskistusyksikön avulla voi valmistaa täydelliset pihvit. Ruskistusyksiköllä paistetaan nopeasti muutamassa minuutissa pihvin pinnat kiinni, jotta
grillattaessa pihvistä tulee mahdollisimman mehevä ja maukas.
Grillauskauden uutuuksissamme on useita muitakin kiinnostavia tuotteita, esimerkiksi keraaminen hiiligrilli Cello Quantum 21 sekä Ruotsissa
suuren suosion saavuttanut pyörillä liikuteltava terassijääkaappi Cello Party Cooler.
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Keraaminen hiiligrilli Cello Quantum 21
Musta, käsintehty keraaminen hiiligrilli Cello Quantum 21 on lämmöneristykseltään ja tiiveydeltään huippuluokkaa verrattuna perinteisiin
peltisiin hiiligrilleihin. Nämä ominaisuudet mahdollistavat lähes kaasugrillimäisen lämpötilakontrollin sekä ulkolämpötilasta riippumattoman,
ympärivuotisen grillausonnistumisen. Alas taittuvat sivupöydät ja kahva bambua. Halkaisija 53 cm. Hinta 799 €.
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Tutustu Cello-grilleihin K-Raudan sivuilla
Katso Cello Platinum -video
Lataa painokelpoisia tuotekuvia Mediapankistamme
K-Rauta on mukana Kevätmessuilla 6.-9.4.2017, tule tutustumaan osastoomme 6C48 Helsingin Messukeskuksessa.
K-Rauta – Yllättävän helppoa
Me uudistuvassa K-Raudassa autamme niin kodin kunnostamisen ensikertalaisia kuin ammattilaisiakin onnistumaan rakentamisessa ja remontoinnissa
mahdollisimman vaivattomasti. Laajin valikoima ja parhaat palvelumme varmistavat, että projektisi onnistuu – niin kivijalassa kuin verkossakin. Sinua
palvelee 139 uudistunutta kauppaa kattaen koko Suomen Tammisaaresta Ivaloon. K-rauta.fi #uusikrauta

