savustus ja grillaus

savustu
Stoveman savustuskaapit on tarkoitettu kalan, lihan, linnunlihan, juustojen yms. savustukseen. Laitteet soveltuvat niin kotipihalle, kesämökille kuin myös maatila- ja ravintolakäyttöön. Stoveman savustuskaappi
on tarpeellinen laite grillaajille, metsästäjille, kalastajille, ravintoloille,
pitopalveluille, torimyyjille, metsästys- ja kalastusseuroille yms.

Soe

lämminsavu savustuskaappi
Lämminsavu savustuskaapit ovat kaksiosaisia. Tulipesä sijaitsee laitteen alaosassa ja itse
savustusosa laitteen yläosassa, tulipesän päällä. Molemmat osat ovat suljettavissa ovella.
Tulipesässä tapahtuu savustuksen lämpötilan tuottaminen sopivaa puuta polttamalla.
Ylempi tila puolestaan on itse savustustila, jossa sijaitsee viisi ruostumattomasta teräksestä valmistettua savustusritilää eri kerroksissa. Savustustilan pohjan päällä, tulisijan katon
yläpuolella sijaitsee rasvapannu joka kerää savustettavista tuotteista tippuvat nesteet ja
rasvat talteen. Savustustilan katossa on tuotteiden ripustukseen yksi pyöreä 8 mm paksuisesta teräksestä valmistettu tanko. Savustuskaapin ovessa on mekaaninen lämpötilamittari
(Näyttö 0 – 220 ̊C).
Savustuskaapin lämmitykseen voi käyttää kaikkia polttopuulajeja, mutta lehtipuu, kuten
leppäklapit ilman kuorta ovat kaikkien paras valinta kaapin tulipesään. Savustusosan pohjalla – tulipesän katon päällä tulee käyttää ainoastaan savustamiseen tarkoitettujen puulajien lastuja! Erilaisia aromeja tuottavia lastuja myydään yleisesti grillitarvikkeita myyvissä
liikkeissä.
Stoveman lämminsavu savustuskaapin sisälämpötila on suunnilleen noin 100°C ja siitä
ylöspäin!

Tekniset tiedot

Soe L

Soe XL

Savustustilan mitat

K50 x L40 x S42 cm

K77 x L50 x S45 cm

Savustusritilöitä

5 kpl eri tasoissa

5 kpl eri tasoissa

Ritilämitat

L39 x S36,5 cm

L39 x S36,5 cm

Lämpömittari

On

On

Rasvankeräys

Rasvapelti

Rasvapelti

Mitat

K120 x L45 x S45 cm

K156 x L60 x S50 cm

Paino

Noin 82 kg

Noin 130 kg

Takuu

2 vuotta

2 vuotta

Tuotenumero

2012062

2012063

Oikeudet kaikkien tuotetietojen muutoksiin pidätetään

uskaapit
Savustuskaappien sisä- ja ulkoseinät on valmistettu korkealaatuisesta 3 mm paksusta teräslevystä, tulisijan pohja ja katto 4 mm paksusta teräslevystä ja ovet, rasvapannu ja savupiipun hattu on valmistettu
korkealaatuisesta 2 mm teräslevystä. Ulkopinnaltaan Stoveman savustuskaapit on viimeistelty korkeita lämpötiloja kestävällä maalilla. Stoveman -tuotteet valmistetaan pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla
käsityönä.

Varu

varaava savustuskaappi
Varaavat savustuskaapit ovat kaksiosaisia. Tulipesä sijaitsee laitteen alaosassa ja itse savustusosa laitteen yläosassa, tulipesän ja kiviarinan päällä. Molemmat osat ovat suljettavissa
ovella.
Tulipesän kautta tapahtuu savustuksen lämpötilan tuottaminen sopivaa puuta polttamalla.
Tulipesän päällä olevalle kiviarinalle ladataan kaappimallista riippuen noin 30 – 60 kg kiuaskiviä (Kivet eivät sisälly toimitukseen). Kivet varaavat itseensä lämpöä ja niiden ansiosta
laitteella voi savustaa matalassa lämpötilassa pitkiäkin aikoja.
Ylempi tila on itse savustustila, jossa sijaitsee neljä ruostumattomasta teräksestä valmistetOikeudet kaikkien
tuotetietojen
muutoksiin
pidätetään
tua savustusritilää eri kerroksissa.
Savustustilan
pohjalla,
kivien yläpuolella
sijaitsee rasvapannu joka kerää savustettavista tuotteista tippuvat nesteet ja rasvat talteen. Savustustilan
katossa on tuotteiden ripustukseen yksi pyöreä 8 mm paksuisesta teräksestä valmistettu
tanko. Savustuskaapin ovessa on mekaaninen lämpötilamittari (Näyttö 0 – 220°C).
Savustuskaapin lämmitykseen voi käyttää kaikkia polttopuulajeja, mutta lehtipuu, kuten
leppäklapit ilman kuorta ovat kaikkien paras valinta kaapin tulipesään. Savua savustuskaappiin voi tuottaa joko pelkästään leppäklapia polttamalla tai lisäämällä kostutettuja savustuslastuja tulipesässä palavan tulen sekaan. Savustuslastuina tulee käyttää ainoastaan
savustamiseen tarkoitettujen puulajien lastuja! Erilaisia aromeja tuottavia lastuja myydään
yleisesti grillitarvikkeita myyvissä liikkeissä.
Stoveman varaavan savustuskaapin sisälämpötila on noin 50°C ja siitä ylöspäin!

Tekniset tiedot

Varu L

Varu XL

Savustustilan mitat

K38 x L40 x S42 cm

K77 x L50 x S45 cm

Savustusritilöitä

4 kpl eri tasoissa

4 kpl eri tasoissa

Ritilämitat

L39 x S36,5 cm

L39 x S36,5 cm

Lämpömittari

On

On

Rasvankeräys

Ei rasvapeltiä

Ei rasvapeltiä

Kiuaskivien tarve

30 kg, myydään erikseen

60 kg, myydään erikseen

Mitat

K120 x L45 x S45 cm

K156 x L60 x S50 cm

Paino

Noin 86 kg

Noin 130 kg

Takuu

2 vuotta

2 vuotta

Tuotenumero

2012064

2012065

Oikeudet kaikkien tuotetietojen muutoksiin pidätetään

savustu
Savustuskaappien suojapeitteet
Savustuskaapeille sopivia suojapeitteitä on saatavilla kahta kokoa.
- L - koko sopii Stoveman Soe L ja Varu L savustuskaapeille
Tuotenumero 132563
- XL - koko sopii Stoveman Soe XL ja Varu XL savustuskaapeille
Tuotenumero 132562

mini ja maxi
savustuslaatikot

Kalastajien ja metsästäjien ehdottomat suosikit! Monikäyttöiset paksusta teräksestä valmistetut Stoveman savustuslaatikot soveltuvat
kaikenlaiseen savustamiseen!
Stoveman savustuslaatikot on valmistettu 2 mm teräslevystä ja niiden
sisällä savustusritilän alla on myös erillinen puhdistusta helpottava
tippuastia - rasvapannu. Ulkopuolelta savustuslaatikot on viimeistelty korkeita lämpötiloja kestävällä maalilla. Savustuslaatikon pohjalle
laitetaan savustuslastuja tai muuta savustukseen sopivaa materiaalia,
savustettavat tuotteet omalle RST – ritilälle, kansi kiinni ja savustus
voi alkaa.
Nämä tukevalla kahvallisella liukukannella varustetut savustuslaatikot soveltuvat perinteiseen tapaan käytettäväksi esim. leirinuotiolla tai puugrillillä sekä niitä voi käyttää myös hiili- ja kaasugrillillä,
kaasukeittimellä tai rengaspolttimella. Stoveman
savustuslaatikoita löytyy kahta kokoa. Stoveman
tuotteet valmistetaan pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla käsityönä.

Mini
Oikeudet kaikkien tuotetietojen muutoksiin pidätetään

Maxi

Tekniset tiedot

Mini

Maxi

Savustusritilöitä

1 kpl RST

1 kpl RST

Ritilämitat

L36 x S13 cm

L47,5 x S24 cm

Rasvankeräys

Rasvapelti

Rasvapelti

Mitat

K16 x L40 x S16 cm

K16 x L50 x S28 cm

Paino

Noin 7 kg

Noin 11 kg

Takuu

2 vuotta

2 vuotta

Tuotenumero

2012066

2012067

usgrillit
AH I
ulkogrilli - BBQ savustusgrilli
BBQ grillinä valmistat mureinta lihaa ikinä! BBQ -grillauksessa lihat kypsennetään isoina
paloina matalassa lämmössä ja erityisen pitkään. Tuloksena saadaan erityisen mureaa ja
maukasta kaikesta lihasta.
Laitetta voi käyttää myös tavalliseen grillaukseen ja savustamiseen. BBQ -grillissä on kaksi
osaa. Tulipesä ja grillausosa, jotka molemmat voi sulkea omilla luukuilla. Alempi tulipesä on
tarkoitettu laitteen lämmitykseen, joka tuottaa grillaukseen ja savustamiseen tarvittavan
lämpötilan. Ylempi grillausosa on tarvittaessa myös savustustila, jossa sijaitsee vesi-rasvapannu sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kypsennysritilä. Laitteen palamista
ja savuntuottoa voidaan säädellä molempien savupiippujen kärjessä olevilla venttiileillä.
Laitteen kannessa on mekaaninen lämpötilamittari 0 – 220°C.
Laitteen lämmitykseen tulee käyttää puuklapeja, jotka soveltuvat grillaukseen ja savustamiseen. Tällaisia puulajikkeita ovat leppä, koivu, saarni yms. lehtipuut. Lehtipuuklapit tulisi
mielellään olla kuorettomia, koska siten saadaan paras ja maukkain aromi ruokiin. Pihkaisia puulajeja kuten kuusi tai mänty, ei kannata käyttää, koska ne tuottavat kitkerää makua
ruokiin.
BBQ uunin ylätila on valmistettu 2 mm levyteräksestä, tulisija ja lämmöntasaaja 3 mm levyteräksestä ja tulisijan pohja 5 mm levyteräksestä. Piippujen läpimitta on 102mm ja niiden
seinämäpaksuus 2 mm. Ulkopuolelta Stoveman grillit ovat viimeistelty korkeita lämpötiloja
kestävällä maalilla. Stoveman tuotteet valmistetaan pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla käsityönä.

Tekniset tiedot

Ahi

Grillaustilan mitat

K40 (21) x L71 x S40 cm

Grillausritilöitä

1 kpl RST

Ritilämitat

L60 x S39 cm

Lämpömittari

On

Rasvankeräys

Rasvapelti

Mitat

K187 x L106 x S45 cm

Paino

Noin 81 kg

Takuu

2 vuotta

Tuotenumero

2012071

Lisävarusteena myydään hiiligrilliosaa, jolla voi
Stoveman Ahin muuttaa toimimaan myös
perinteisenä hiiligrillinä.

Ruostumaton kypsennysritilä

54x30cm (L/S)

Paino

9 kg

Hiiligrilliosa sijoitetaan grillaustilan sisään.
Grillausritilää voi säätää kolmeen eri korkeuteen!

Tuotenumero

2012078

Hiiligrilliosa

Oikeudet kaikkien tuotetietojen muutoksiin pidätetään

ulkog
VILLU
ulkogrilli

Stoveman Villu on grilli joka sopii perinteistä hiiligrillausta arvostavalle!
Grillin tulilaatikossa on reilusti ilma-aukkoja sekä sivuseinissä että tulilaatikon pohjassa. Ne takaavat erityisen hyvän ilmanvaihdon ja sen takia
kuuman hiilloksen sekä puilla että grillihiilillä grillatessa. Grillin molemmissa päissä on tukevat nostokahvat, jotka helpottavat grillin siirtelyä.
Stoveman Villu grilli on valmistettu 2 mm vahvuisesta teräslevystä ja viimeistelty korkeita lämpötiloja kestävällä maalilla. Grillissä saa käyttää ainoastaan polttopuuta tai erillisiä grillihiiliä. Siinä ei saa käyttää muunlaista
palavaa materiaalia! Stoveman tuotteet valmistetaan pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla käsityönä.

Tekniset tiedot

Villu

Grillaustilan mitat

K15 x L70 x S32 cm

Grillausritilöitä

1 kpl RST

Ritilämitat

L35 x S31 cm

Lämpömittari

Ei

Rasvankeräys

Ei rasvapeltiä

Mitat

K75 x L94 x S32 cm

Paino

Noin 13 kg

Takuu

2 vuotta

Tuotenumero

2012002

Oikeudet kaikkien tuotetietojen muutoksiin pidätetään

grillit
saslik
ulkogrilli

Stoveman Saslik on grilli jota arvostavat todelliset grillausasiantuntijat!
Grillin tulilaatikossa on reilusti ilma-aukkoja sekä sivuseinissä että tulilaatikon pohjassa. Ne takaavat erityisen hyvän ilmanvaihdon ja sen
takia erityisen kuuman hiilloksen sekä puilla että grillihiilillä grillatessa.
Grillin molemmissa päissä on tukevat nostokahvat, jotka helpottavat
grillin siirtelyä. Mukana on myös teräksestä valmistettu työtaso, jonka
voi asettaa grillin eteen.
Stoveman Saslik grilli on valmistettu 2 mm vahvuisesta teräslevystä ja
viimeistelty korkeita lämpötiloja kestävällä maalilla. Grillissä saa käyttää ainoastaan polttopuuta tai erillisiä grillihiiliä. Siinä ei saa käyttää
muunlaista palavaa materiaalia! Stoveman tuotteet valmistetaan pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla käsityönä.

Tekniset tiedot

Saslik

Grillaustilan mitat

K15 x L80 x S40 cm

Grillausritilöitä

1 kpl RST

Ritilämitat

L39 x S36,5 cm

Mitat

K78 x L101 x S40 cm

Paino

Noin 33 kg

Takuu

2 vuotta

Tuotenumero

2012070

Katto
Mitat

K15 x L80 x S40 cm

Kokonaiskorkeus

141 cm

Paino

15 kg

Tuotenumero

3011352

Kansi
Kannen korkeus / paino

7 cm / 10 kg

Tuotenumero

3011365

Oikeudet kaikkien tuotetietojen muutoksiin pidätetään

Lisävarusteet Saslik ulkogrilliin:
KANSI, varustettuna asennuskehikolla, nostokahvalla ja
ilmansäätöventtiilillä.
KATTO, sisältäen neljä tukijalkaa. Katto antaa grillille toisenlaisen ulkonäön ja suojaa grillauspintoja sateelta. Katto valmistetaan 2 mm teräslevystä ja viimeistellään korkeita lämpötiloja
kestävällä maalilla.

ulkog
loke

ulkogrilli
Stoveman Loke ulkogrilli on tukeva ja turvallinen teräsrunkoinen
puugrilli kotipihalle, kesämökille tai vaikka erälaavulle! Grillin kuusikulmainen muoto takaa että sen ympärille mahtuu suurempikin
porukka nauttimaan tulen loimusta.
Grillissä on kahdesta osasta koostuva jalkaosa, iso tuhka-astia ja
ruostumattomasta teräksestä valmistettu grillausritilä. Grilli on valmistettu 2 mm vahvuisesta teräslevystä (Tuhkaritilä on 4 mm vahvuista) ja grillin osat on viimeistelty korkeita lämpötiloja kestävällä
maalilla. Grillissä tulee käyttää ainoastaan kuivaa polttopuuta tai
erillisiä grillaushiiliä. Stoveman tuotteet valmistetaan pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla käsityönä.

Tekniset tiedot

Loke

Grillausritilöitä

1 kpl RST

Ritilämitat

L39 x S36,5 cm

Lämpömittari

Ei

Rasvankeräys

Ei rasvapeltiä

Tuhkankeräys

Tuhka-astia

Mitat

K57 x L90 x S90 cm

Paino

Noin 38 kg

Takuu

2 vuotta

Tuotenumero

2012068

Oikeudet kaikkien tuotetietojen muutoksiin pidätetään

grillit
profi
ulkogrilli

Stoveman Profi ulkogrilli on tukeva ja turvallinen teräsrunkoinen
puugrilli kotipihalle, kesämökille tai vaikka erälaavulle! Grillin kuusikulmainen muoto takaa että sen ympärille mahtuu suurempikin
porukka nauttimaan tulen loimusta.
Grillissä on kahdesta osasta koostuva jalkaosa, iso tuhka-astia ja
ruostumattomasta teräksestä valmistettu grillausritilä. Lisäksi grillin yli menevässä ripustuskaaressa on kaksi erillistä pyöreän muotoista korkeussäädettävää grillausritilää. Ripustuskaaressa on myös
koukku esim. kahvipannua varten.
Grilli on valmistettu 2 mm vahvuisesta teräslevystä (Tuhkaritilä on
4 mm vahvuista) ja grillin osat on viimeistelty korkeita lämpötiloja
kestävällä maalilla. Grillissä tulee käyttää ainoastaan kuivaa polttopuuta tai erillisiä grillaushiiliä. Stoveman tuotteet valmistetaan
pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla käsityönä.

Tekniset tiedot

Profi

Grillausritilöitä

3 kpl RST

Ritilämitat

L39 x S36,5 cm, 2 x Ø 35 cm

Lämpömittari

Ei

Rasvankeräys

Ei rasvapeltiä

Tuhkankeräys

Tuhka-astia

Mitat

K120 (79) x L91 x S91 cm

Paino

Noin 50 kg

Takuu

2 vuotta

Tuotenumero

2012069

Oikeudet kaikkien tuotetietojen muutoksiin pidätetään

grillit
vali
ulkogrilli
Iso puugrilli!
Stoveman Vali ulkogrilli on tarkoitettu tunnelmatulen tekemiseen ja grillaukseen kotipihalle, kesämökille kuin myös maatila- ja ravintolakäyttöön.
Ulkogrilli koostuu isoista tukevista osista, jotka samalla helposti asettuvat
paikoilleen. Isokokoinen huuva ohjaa tulesta muodostuvat savut korkeaan
savupiippuun jonka päällä on piipunhattu.
Grilli on valmistettu vahvasta ja kestävästä teräksestä ja sen osat on viimeistelty korkeita lämpötiloja kestävällä maalilla. Grillin mukana toimitetaan
myös kaksi tuulensuojalevyä, jotka voi asentaa grillin sivuihin tuulensuunnasta riippuen. Reilunkokoinen tukeva grillausritilä asennetaan yhteen
neljästä pystyjalasta. Tällöin kypsennyskorkeus ja -etäisyys tulipesästä ovat
helposti säädettävissä. Grillissä on mukana myös työtaso, joka kiinnitetään
tulipesän reunaan sekä valuraudasta valmistettu tuhka-arinaritilä ja grillin
alle asennettava tuhka-astia. Stoveman tuotteet valmistetaan pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla käsityönä.

Tekniset tiedot

Vali

Grillausritilöitä

1 kpl

Ritilämitat

L50 (25) x S33 cm

Lämpömittari

Ei

Rasvankeräys

Ei rasvapeltiä

Tuhkankeräys

Tuhka-astia

Mitat

K260 x L96 x S96 cm

Paino

Noin 97 kg

Takuu

2 vuotta

Tuotenumero

3011301

Oikeudet kaikkien tuotetietojen muutoksiin pidätetään

t
Stovemanin laadukkaat grillit soveltuvat niin kotipihalle, kesämökille
kuin myös maatila- ja ravintolakäyttöön.
Savustuskaapit ja ulkogrillit on valmistettu vahvasta ja kestävästä teräksestä ja viimeistelty korkeita lämpötiloja kestävällä maalilla.
Stoveman -tuotteet valmistetaan pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla käsityönä.

Maahantuoja
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