Verticook®
Grillkorven (30 x 51 cm) vertikaal,
parallel lopend aan de vuurhaard.
De vetten vallen dus nooit in het
vuur en er is geen gevaar van de
vorming van vlammen en
kankerverwekkende stoffen!

De bovenste kamer stelt U in staat
zonder probleem het vuur aan te
steken en daarna de grillphasen,
met gebruik van het deksel, te
bepalen.

Afsluitklep van de
aansteekkamer

Vier dikten
Gesloten
De poten worden in een
handomdraai opgeklapt (zonder
dat er gereedschap voor nodig is),
en de barbecue kan worden
opgeborgen.

Rechtopstaande
vuurhaard
(7,5 cm dik)
Neerklapbaar onderteuning
van de schaal

De barbecue Verticook® neemt op
die manier zeer weinig plaats in
(24 cm diepte), en kan eenvoudig
tegen een muur worden gezet,
b.v. in de garage.

Rooster op de bodem van
de vuurhaard
Uitneembare asbak

Vetopvangschaal in geëmailleerd staal.
Mogelijkheid om
modulair te grillen door
het inzetten van een
verdeelschuif, zodat
men alleen een
gedeelte van de
vuurhaard gebruikt
(1/4 - 1/2 - 3/4).

Open

Het aansteken van de barbecue

Hoe werkt deze rechtopstande barbecue

(van opzig gezien)

Verticook®

1
Het vuur wordt aangestoken
(houtskool of gewoon hout) in de
aansteek ruimte (1) bij gesloten
kleppen (3). Er zitten gaten in de
kleppen (3) voor de luchttoevoer.
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Een nieuwe, gezonde, en
revolutionaire berbecue
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De gloeiende
sintels worden
gevormd in de
aansteekkamer (1)
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Als de grillephase moet worden
vertraagd, zet men de deksel (4) op de
aansteekkamer (1). Op die manier wordt
de verbranding vertraagd zonder dat het
vuur uit gaat. Om het vuur weer op gang
te brengen neemt men eenvoudig het
deksel (4) weer af. De verbrand begint
dan onmiddellijk weer opnieuw in de
aansteekkamer (1).

De vuurhaard in de vorm van een « muur » van
gloeiende sintels produceert een opwaartse stroom van
hete lucht evenals een infrarode straling (Ir) in alle
richtingen. Het is in hoofdzaak deze infrarode straling
die het roosteren van het voedsel teweegbrengt.

Respecteert uw gezondheid
Gemaakelijk aan te steken
Grote capaciteit (30 x 51cm) x 2
Moduleerbaar
Sterke en stabiele constructie
Neemt weinig plaats in

De te grillen voeding (a) wordt in een roosterkorf (c),
rechtop en evenwijdig aan de vuurhaard, opgesteld.
De vetten in het voedsel vallen naar beneden in de
vetopvangschaal (p). De vetten komen dus niet in
aanraking met de gloeiende sintels.
Het risico, dat er kankerverwekkend stoffen (zoals b.v.
benzopyreen) ontstaan is zeer gering.
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Om het grillen te beginnen wordt
de klep (3) geopend waasdoor de
gloeiende sintels in de vuurhaard
(2) vallen en een « muur » van
vuur vormen.
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Afmetingen (cm)
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Doos

26

36

95

Grill

72

78

122

Grill, opgevouwen

24

78

132

VERTICOOK
LRPS S.P.R.L.
37, rue Joseph Mathieu
1300 Limal, Belgique

Gewicht:28 Kg

http://www.verticook.com

verticook.com

