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HYVÄ LUKIJAMME,
Kevät 2022 on ihan nurkan takana, ja odotamme innolla sen saapumista. Meillä on taas paljon uusia 
tuotteita vastaamaan kuluttajien laajaan kysyntään. 

Uusi Mustang Connoisseur mallisto tuo täysin uuden poltinratkaisun markkinoille. Polttimen rakennetta 
on muutettu siten, että se mahdollistaa liekin palamisen koko polttimen matkalla. Näin saadaan gril-
lausalueen etuosa, joka perinteisesti on haaleaa aluetta, normaalia kuumemmaksi. Tämä mahdollistaa 
grillaamisen myös grillausalueen etuosassa. Connoisseur-grillien infrapunasivukeitintä voidaan käyttää 
myös grillaamiseen. Sivukeittimen polttimen lämpötila nousee noin 800 °C lämpötilaan. Kun lihaa grilla-
taan tällaisessa lämpötilassa, sulkeutuu lihan pinta nopeasti, pitäen grillattavat tuotteet mehevinä.

Pizzan valmistaminen kotona jatkaa valtavaa suosiotaan. Mustang vastaa tähän tuomalla kaksi uutta 
pizzauunia, Vomero 16 ja Dome, markkinoille. Lisäksi Vesuvio 12 ja Napoli ovat läpikäyneet teknisiä ke-
hityksiä. Pizzanvalmistukseen liittyvistä tarvikkeista voimme ylpeästi todeta, että meillä on myös tällä 
saralla laajin valikoima. Meiltä löytyvät kaikki mahdolliset tarvikkeet pizzanvalmistukseen. 

Tässä Magazinessa luomme uuden termin, tuliterapiaa, joka tarkoittaa rentoutumista elävän tulen 
äärellä. Mustangin laaja nuotioalustavalikoima antaa tähän hyvät mahdollisuudet.

Kauppoja kierrellessä kannattaa poimia talteen uudet Mustang kuluttajaesitteet. Niistä löytyy loistavia 
vinkkejä sekä reseptejä grillaamiseen, pizzanvalmistamiseen taikka savustamiseen. 

Hyvää ja maistuvaa grillauskevättä ja kesää 2022.

PÄÄKIRJOITUS

Sami Sinisalo

Tuotepäällikkö, Tammer Brands Oy

s. 6
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   ››  uutta
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Connoisseur
Monipuolinen Connoisseur-kaasugrilli
on todellinen herkuttelijan valinta
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Mustang Connoisseur -malliston grillit on pakattu 
täyteen teknisiä uutuuksia. Grillin infrapunasi-
vukeitin toimii myös grillinä. Polttimen lämpöti-

la nousee hetkessä noin 800 °C lämpötilaan. Kun lihaa 
grillataan tällaisessa lämpötilassa, sulkeutuu lihan pin-
ta nopeasti, pitäen grillattavat tuotteet mehevinä. Niin 
kutsuttu Maillard-reaktio, jossa lihan proteiinit ja sokerit 
reagoivat keskenään muodostaen kauniin grillauksessa 
halutun tumman ruskean pinnan ja aromien tuoksun, 
tapahtuu todella nopeasti. Ota lihan pinnat sillä kiinni ja 
siirrä sen jälkeen liha varsinaisen grillin puolelle kypsy-
mään haluttuun sisälämpötilaan. Kun sivukeitintä käy-
tetään keittotarkoitukseen, infrapunapolttimen säteet 
menevät tuulen läpi, eikä tuuli pääse vaikuttamaan vie-
den lämpöä pois kattilan tai paistinpannun alta. 

Grillin pääpolttimien rakenne on täysin uudistettu. Niin 
kutsuttu venturiputki, jossa nestekaasu ja ilma sekoit-
tuvat palamiseen sopivaksi seokseksi, on kiinnitetty 
polttimen keskelle. Tämä mahdollistaa liekin palamisen 
koko polttimen matkalla. Näin saadaan grillausalueen 
etuosa, joka perinteisesti on haaleaa aluetta, normaalia 
kuumemmaksi. Tämä mahdollistaa grillaamisen myös 
grillausalueen etuosassa. 

Grillausalueen oikeassa reunassa on tehopoltin, jonka 
muita polttimia suurempi teho mahdollistaa lihan pin-
tojen sulkemisen nopeasti tai grillaamisen suuremmalla 
lämpötilalla. 

Grillausritilöiden keskellä on erillinen pyöreä ritilä, jonka 
tilalle voidaan vaihtaa erilaisia tuotteita Mustang Multig-
rill tuotevalikoimasta. Käytä valurautaista umpiparilaa, 
valurauta wokpannua tai valitse joku muu haluamasi li-
säosa laajasta Multigrill valikoimasta.

Grillin rakenne ja erityisesti alakaapin rakenne mahdol-
listavat kaasupullon säilyttämisen siellä, myös grillin ol-
lessa päällä. 

Multigrill-lisävarusteet:  603435 valurautapannu, 325036 valurauta-
parila, 603438 valurauta wok-pannu,  327531 valurautapannusetti, 
324710 broileriteline, 298067 paellapannu

Yhteensopiva Multigrill-
lisätarvikkeiden kanssa
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CONNOISSEUR-SARJA tuotetiedot s. 36

Connoisseur 4+1
613318

Connoisseur 3+1
613313

Connoisseur 5+1
613334

GRILLIN TUPLAKANSI 
JA RUNKO 
PULVERIMAALATTUA 
TERÄSTÄ.

KAAPPI GRILLIN ALLA 
ON HYVÄKSYTTY 
KAASUPULLOLLE

PIEZO-SYTYTYS 
SISÄÄNRAKENNETTU 
JOKAISEEN 
SÄÄTÖNUPPIIN.

Huippulaatuinen ja erittäin monipuolinen kaasugrilli tehokkaalla infrapuna-sivukeittimellä ja 
tehopolttimella lihan pintojen sulkemiseen tai muuten suurta tehoa vaativiin grillauksiin. 
Polttimien uuden rakenteen ansiosta liekki palaa myös polttimien etuosassa.  

           Näin pystytään hyödyntämään koko grillausalaa tehokkaaseen grillaamiseen.

Infrapunasivukeitin Tehopoltin Multigrill-ritilä

MUSTANG CONNOISSEUR VALIKOIMA KATTAA 
 3-, 4- JA 5-POLTIN GRILLIT, JOTKA KAIKKI OVAT:

- YHTEENSOPIVIA MULTIGRILL-  
LISÄTARVIKKEIDEN KANSSA 

- VARUSTETTU INFRAPUNASIVUKEITTIMELLÄ  
SEKÄ TEHOPOLTTIMELLA.
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Monet kaasu-, hiili- ja ulkogrillimme sekä nuo-
tioalustat on varustettu grillausritilöillä, joiden 
keskellä on erillinen pyöreä Ø 30 cm ritilä. Tämän 

ritilän tilalle voidaan valita Mustangin laajasta MGS eli 
Multigrill System -valikoimasta haluttu lisävaruste.

Oli tarkoituksesi valmistaa grilliä pizzaa tai wokata kas-
viksia nopeasti, niin MGS on ratkaisu tähän. Haluat 
vaihtaa ritilän tilalle umpiparilan, niin MGS-valikoimasta 
löytyy tähän ratkaisu. Tai haluat paistaa paistinpannulla 
lettuja, MGS-valikoimasta löydät tällaisen pannun. 

MGS-valikoimassa on myös paellapannu, broilerinpais-
toteline sekä suorakaiteen muotoisia valurautavuokia. 
Niitä ei laiteta pyöreän ritilän tilalle, vaan laitetaan suo-
raan ritilän päälle.

Mustang Sapphire grilleissä on oma lisätarvikevalikoima, 
jonka tuotteet sopivat myös muihin Mustang grilleihin.

LUO GRILLISTÄSI UNELMIEN KESÄKEITTIÖ 
MULTIGRILL -LISÄVARUSTEILLA

Multigrill-lisävarusteet: 325435 valurautapata, 
316743 parilapannu, 603434 valurautaparila,  603438 valurauta 
wok-pannu, 316871 pizzakivi, 327531 valurautapannusetti

SAPPHIRE-MALLISTON OMAT MULTIGRILL -LISÄTARVIKKEET                               tuotetiedot s. 50-51

MGS 
tarkoittaa Multigrill Systemiä
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   ››   ruokatrendi
GRILLAUSYLIVOIMAA

Smash Burger
Mustang grillillä ja lisätarvikkeilla 
valmistat suussa sulavat burgerit hetkessä
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Smash burger on saavuttanut suuren suosion vii-
me aikoina, eikä suotta, onhan se niin herkullista. 
Mustang grillillä ja lisätarvikkeilla valmistat suussa 

sulavat burgerit hetkessä. 

Smash burger muodostuu hampurilaispihvistä, joka 
litistetään kuuman paistoparilan pintaan. Kun ohut 

hampurilaispihvi paistuu rasvassaan, muodostuu 
pihvin reunaan ihanan rapea ja maukas pitsireunus. 
Jotta hampurilaispihvi saadaan litistettyä, tarvitaan 
hampurilaisprässiä, joka löytyy Mustangin laajasta 

tuotevalikoimasta. 

Lisää mausteet ja juustoviipaleita hampurilaispihvin 
päälle, ja peitä ne grillauskuvulla. Juusto sulaa ja pihvi 

kypsyy valmiiksi nopeasti kuvun alla. Kokoa sen jälkeen 
herkullinen hampurilainen valmiiksi. (Annos 4:lle)

Nyt ei lasketa kaloreita

Mustang-lisävarusteet: 324177 grillauspaino, 604031 grillauskupu, 
316435 grillilasta, 325036 valurautaparila multigrill

SMASH BURGERIT

n. 600 g naudan jauhelihaa /  
150 g per pihvi (rasva % n.  20)

1 isohko punasipuli ohuina renkaina

4 siivua Monterrey Jack ja cheddarjuustoa

2 dl chilimajoneesia

4 hampurilaissämpylää 
(esim. briossi tai potato bun)

Näillä onnistut:
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   ››  hitti
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Rakenna  
pizzeria kotiin
Herkullisimmat pizzat paistetaan nyt kotona
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UUSI VERSIO
Mustang Napoli (328213) 

Mustang Napoli on iso ja näyttävä täysrosterinen puukäyttöi-
nen pizzauuni. Se on oikea puutarhan kuningas ja jokaisen piz-
zaharrastajan salainen päiväuni. 

Napoli palaa talven jälkeen markkinoille uudistettuna. Uunin 
pohjaosa on rakennettu kokonaan uusiksi. Uuden rakenteen 
ansiosta uunin pohja on yhtä tasaista aluetta. Nyt pizzanpais-
to onnistuu suoraan uunin pohjan päällä. Myös uunin luukku ja 
piippu ovat käyneet läpi teknisen parannuksen. 

Napolin vaunun hylly ja alataso soveltuvat täydellisesti poltto-
puiden säilytykseen, eikä erillistä telinettä puille tarvita. Vaunun 
isot sivutasot mahdollistavat pizzankäsittelyn uunin vieressä. 

Napoli on loistava uuni muuhunkin ruoanvalmistukseen.

Mustang Vesuvio 12 (608192) 

Mustang Vesuvio 12 on kaasukäyttöinen pizzauuni, jolla pizzan-
himon saa tyydytettyä nopeasti. Sen 2 cm paksu pizzakivi varaa 
lämmön itseensä, ja sen avulla pizzan pohja paistuu rapeaksi. Pak-
suuden johdosta se myös pitää lämmön hyvin pitkän ajan verran. 
Vesuviolla voidaankin paistaa huoletta monta pizzaa peräjälkeen, 
eikä tarvitse huolehtia, että kivi kerkeäisi jäähtyä välillä. 

U-muotoinen poltin kypsentää pizzaa kolmelta sivulta yhtä ai-
kaa. Kypsennyksen aikana pizzaa tulee kääntää pari kertaa, että 
reunukset kypsyvät tasaisesti. Polttimen teho riittää taatusti 
myös talvikäyttöön. Lämpötila nousee jopa 500 C saakka, mutta 
vähempikin lämpö riittää pizzan valmistukseen. Olethan vikkelä 
käsistäsi, sillä pizza on valmis noin 90 sekunnin päästä.

Mustang Vomero 16 (610626)

Pöytätasoinen kaasukäyttöinen pizzauuni, jonka liekki muistuttaa 
puukäyttöistä pizzauunia. Mahdotonta? Ei Mustang Vomero 16:lla. 
Vomeron erittäin tehokas poltin uunin oikealla puolella luo uunin 
katolle liekkimeren, joka valmistaa pizzan täytteet silmänräpäyk-
sessä. Tämän tyyppisiin liekkeihin päästään normaalisti vain polt-
tamalla puuta pizzauunissa. 

Vomeron 2 cm paksuisesta kordieriitista valmistettu pizzakivi varaa 
lämpöä ja paahtaa pizzan pohjan rapeaksi. Paksuuden johdosta se 
myös pitää lämmön hyvin pitkän ajan verran. Vomerolla voidaankin 
paistaa huoletta monta pizzaa peräjälkeen, eikä tarvitse huolehtia, 
että kivi kerkeäisi jäähtyä välillä. Uunin lämpötila nousee nopeasti 
yli 500 C, jonka ansiosta pizza paistuu hetkessä valmiiksi. Tarvitaan 
vikkeliä käsiä, kun pizzaa käännetään kesken paiston. 

Kotona paistetun pizzan suosio on huipussaan. Kaupat ovat täynnä toinen toistaan herkullisimpia raaka-aineita ym-
päri maailmaa, joista pizzanharrastajat valmistavat mitä taidokkaimpia pizzoja, joiden kuvat täyttävät sosiaalisen 
median. Caputo-jauhot ovat saaneet rinnalleen monia muita jauhoja. Iloksemme voidaan todeta, että myös koti-

maiset pienmyllyt ovat huomanneet tilaisuutensa, ja ovat ryhtyneet tekemään omia jauhojaan, tälle laajalle kuluttaja-
kunnalle. Mutta San Marzano tomaateille ei ole vielä löytynyt haastajaa. Njudaa (salamityyppinen tahna, joka valmiste-
taan porsaan rasvaisista osista ja chilitahnasta) löytyy lähes jokaisesta lähikaupasta. Enää ei tarvitse matkustaa pitkiä 
matkoja, jotta näitä pizzaherkkuja saisi ostettua. 

UUSI VERSIO
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PIZZA tuotetiedot s. 54-59

P izzataikinan valmistamiseen kannattaa ottaa 
aikaa, jotta lopputuloksesta saadaan toivo-
tunlainen. Mitä pidempään taikinaa kohottaa, 

sitä enemmän taikinaan saa makua, ilmakuplia ja 
rakennetta. 

Huolella valmistettu pizzataikina kestää käsittelyä. 
Taikinan sitko pitää huolen että pohjaa pystytään 
työstämään halutun kokoiseksi ja muotoiseksi. 
Pizzapallon käsittely on hyvä aloittaa jauhottamal-
la pöytä huolella, myös pizzapallon päälle on hyvä 
laittaa kunnolla jauhoja ja nimenomaan durum- tai 
semolajauhoja. Aloita painelemalla sormilla pallon 
keskeltä reunoja kohti taikinaa. kun saat kämme-
net taikinan keskelle voit alkaa venyttämään taiki-
naa pöydällä vastakkaisiin suuntiin vetäen. Aivan 
uloin taikinan reuna tulisi jäädä koko prosessin ai-
kana koskemattomaksi, muuten reunat eivät nou-
se paiston aikana kunnolla jos sieltä on paineltu 
kaikki saadut ilmakuplat pois. Lopuksi voit nostaa 
taikinan pöydältä kämmenselkien päälle ja venyt-
tää keskeltä reunaa kohden.

Mustang pizzatarvikkeet:  
612093 pizzakivi, 612092 pizzakivi suorakaide, 611926 pizzataikinan koho- 
tusastia L,  612123 pizzataikinan kohotusastia S ja kansi, 611859 taikinalasta

Laajin tarvikevalikoima:
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Mustang Dome (610603)

Mustang Dome on keraamisesta  
Mullite-savesta valmistettu puu-  
käyttöinen pizzauuni. Mullite-savi   
on monelle tuttu Mustangin Kamado-  
grilleistä. Se kestää suuret lämpötilanmuutokset,   
ja varaa lämpöä itseensä. Täydellinen yhdistelmä pizzauuniin. 

Polta puita tasaisesti pizzauunin pohjalla kunnes uuni on läm-
mennyt. Siirrä sen jälkeen hiillos uunin toiseen reunaan, ja uuni 
on valmis tuottamaan mitä herkullisempia pizzoja. Lisää hiillok-
sen päälle puuhalko, joka palaessaan luo liekin. Tämä liekki kier-
tää uunin kattoa myöden uunin toiselle reunalle, jossa pizzoja 
paistetaan. Tämä liekki kypsentää pizzantäytteet. Puu-uunissa 
saat pizzaan ihanan savunaromin. Pizzat voidaan paistaa suo-
raan Dome-uunin pohjalla (kunhan vaan putsaat sen huolella 
tuhkasta), tai erillisen pizzakiven päällä. Mustang Domen muka-
na toimitetaan pitkävartinen puhdistusharja, jolla putsaat uunin 
pohjan ilman pelkoa, että käsikarvat kärähtävät.

Mustang pizzauunin vaunu (610604)

Mustang pizzauunin vaunu on suunniteltu kestämään kovia 
painoja, ja se onkin oivallinen lisävaruste Dome pizzauunin alle. 
Siinä on kiinnikkeet, jotka pitävät Domen paikoillaan siirtelyn 
aikana. Toki tämä vaunu sopii erinomaisesti myös muille pie-
nemmille pizzauuneille. 

Mustang pizzauuni kaasugrilliin (313247)

Tällä pizzauunilla muutat jokaisen kaasugrillin (johon tämä piz-
zauuni mahtuu) aidoksi pizzauuniksi. Tämän pizzauunin rakenne 
on suunniteltu siten, että se ottaa kaasugrillin lämmön itseensä 
ja keskittää sen uunin pizzakivelle. Kun kaasugrillin oma mittari 
näyttää noin 250 C, on tämän pizzauunin sisällä lämpötila lähel-
lä 400 C. Uunin oma pizzakivi paistaa pizza pohjan rapeaksi, ja 
uunin katosta heijastuva lämpö kypsentää pizzan täytteet. 

Mustang pizzanpaistosarja (604024)

Pizzanpaistosarja on täydellinen valinta aloittavalle pizzamesta-
rille taikka lahjaksi. Sarjassa mukana taittuvavartinen pizzalapio, 
Ø 32 cm pizzakivi ja rullaava pizzaleikkuri.

Pizzauunin puhdistusharja (612116)

Pizzauunit ja pizzakivet vaativat säännöllistä puhdistusta. Ylimää-
räiset jauhot tarvitsee pyyhkiä pois kiven pinnalta, etteivät ne pala 
siihen kiinni. Taittuvavartinen pizzauunin puhdistusharja on juuri 
tähän käyttöön tarkoitettu. Sen kärjessä on myös kaavin, jolla raa-
putat pizzakivelle roiskahtaneet tomaattikastikkeet pois.
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PIZZA tuotetiedot s. 54-59

Erilaisia toinen toistaan herkullisempia pizzan 
täytteitä löytyy moneen makuun ja perintei-
sen suolaisen pizzan lisäksi myös makeat jäl-

kiruokapizzat ovat nousseet esille pizzanpaistajien 
keskuuteen. 

Jälkiruokapöytään:

Valmista pizzataikina ja muotoile hyvin kohotetus-
ta taikinasta pizzapohjat. 

Katso helpot ohjeet pizzataikinan valmistukseen:   
mustang-grill.com/reseptit/pizzataikina-eri-kohotusajoilla/

Paista pizzapohjat Vesuvio- tai Vomero-pizzauunis-
sa välillä pyöritellen n. 1–2 minuuttia, jotta ne pais-
tuvat tasaisesti. Uunin lämpötila tulisi olla 420-450 
astetta. Tarkista pizzauunin lämpötila Mustang-inf-
rapunalämpömittarilla. Kun pohjat ovat valmiit, lo-
rauta niiden päälle suklaakastiketta ja lusikoi mas-
carponea tai vaniljajäätelöä. Koristele vielä tuoreilla 
marjoilla, anna kärki sormisuolalla ja nauti! 

Laajin tarvikevalikoima:

Mustangin uudet pizzalapiot ja leikkuri: 613115 pizzaleikkuri 
612094 pizzalapio bambu, 612121 kääntölapio premium,  
614798 pizzalapio premium, 605911 pizzalapio pitkä
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Mustang pizzalapiot 

Täydellisen pizzanpaistoon tarvitaan pizzalapio, jolla lai-
tat pizzan uuniin ja otat sen sieltä pois. Mustangilla on 
erittäin laaja valikoima pizzalapiota. Taittuvavartinen piz-
zalapio (274191) mahtuu pieneen tilaan säilytyksen ajak-
si. Pitkävartinen lapio (605911) on saavuttanut suuren 
suosion. 

Kaudelle 2022 Mustang tuo uuden Premium pizza-
lapiomalliston. Näissä pizzalapioissa on pinnoitettu ja 
rei’itetty pinta. Tämä vähentää huomattavasti pizzataiki-
nan tarttumista niihin kiinni. Teroitetun kärjen ansiosta ne 
sujahtavat helposti pizzapohjan alle. Rei’itys myös pois-
taa irtojauhot tehokkaasti pizzan pohjasta. Premium piz-
zalapioita on saatavilla kolmella eri leveydellä, pizzauunin 
suuaukon ja pizzakiven leveyden mukaan. Leveys 30 cm 
(612118), 33 cm (614798) ja 40 cm (615095).

Pizzaa pitää käännellä uunissa kesken paiston, jotta se 
kypsyy tasaisesti. Paras ja helpoin tapa kääntää pizzaa 
uunin sisällä on nk. kääntölapio. Mustang tuo markkinoille 
Premium pizzankääntölapion (612121), jossa lapio-osan 
halkaisija on 18 cm. 

Mustang bambu pizzalapio (612094) on oivallinen lapio 
pizzan käsittelyyn. Sillä siirrät pizzat uuniin ja otat ne siel-
tä pois, mutta se toimii myös leikkuualustaja sekä näyttä-
vänä tarjoilualustana. 

Tarkkuusvaaka (615272)

Pizzataikinalasta (611859)

Mustang kohotusastiat (S 612123, M 612122, L 611926) 

Pizzataikinan valmistus on oma taiteenlajinsa. Täydel-
linen taikina vaatii eripituiset kohotusajat riippuen siitä, 
että kohotatko sen lämpöisessä nopeasti vai pidemmän 
ajan verran viileässä. Kumpikin tapa on oikein.

Taikinankohotus vaatii omat astiansa. Mustang tuo mark-
kinoille tähän tarkoitukseen tarkoitetut kohotusastiat. Ne 
on valmistettu elintarvikekäyttöön tarkoitetusta muovis-
ta, ja voit huoleti laittaa astiaan oliiviöljyä, eikä tarvitse 
pelätä, että muovista irtoaisi haitallisia yhdistelmiä pizza-
taikinaan. Näiden asioiden kulmat ovat pyöristetty, joka 
poistaa taikinan kiinnitarttumisen niihin. 

Näitä kohotusastioita on saatavana kolmena eri kokona. 
Kohotusastia S on tarkoitettu yhdelle isolle taikinapullalle 
tai kahdelle pienemmälle. Kohotusastia M on kannellinen 
astia, johon mahtuu helposti 12-15 taikinapullaa, niiden 
koosta riippuen. M-kohotusastia on pinottavissa, jos han-
kit useamman kohotusastian. Kohotusastia L koostuu 
kahdesta pinottavasta kohotusastiasta, ja kannesta. Tällä 
yhdistelmällä pyörität jo pientä pizzeriaa. 

Kohotusastiat S ja M mahtuvat normaaliin kotijääkaap-
piin. Kohotusastia L vaatii jo isomman jääkaapin tai kyl-
miön. Nämä kohotusastiat soveltuvat myös muuhun 
ruoansäilytykseen.

Mustang pizzataikinalasta (611859)

Mustang taikinalastan avulla kääntelet ja pilkot helposti 
pizzataikinaa tai nostat kohonneet taikinapullat kohotus-
astiasta pois. Tämä soveltuu myös muuhun leivontaan.

Herkullinen jälkiruoka pizza
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Pizzauunilla voi kokata täydellisten pizzojen 
lisäksi myös kasviksia, pihvejä, leipiä, pullia, 
piirakoita ja oikeastaan mitä vain sellaista, 

joka vaatii korkean lämpötilan.

Napoli on loistava uuni muuhunkin ruoanvalmis-
tukseen. Napoliin ja Domeen mahtuu isommat 
valurautapannut ja -padat. Miltä pataleipä, jossa 
pieni savunaromi kuulostaa? Entäpä italialais-
tyyppiset lihapullat tomaattikastikkeessa tai pit-
kään haudutettu lampaanpotka?

Mustang Vesuvio 12 ja Vomero 16 ovat myös pal-
jon muuta, kuin pelkät pizzauunit. Kuten Napoli 
ja Dome, voi Vesuviota ja Vomeroa käyttää muu-
hunkin ruoanvalmistukseen. Ottamalla pizzauu-
nista pizzakiven pois ja korvaamalla sen parilapan-
nulla (316743), uuni soveltuu erinomaisesti pihvien 
ja kasvisten paistoon. 

PIZZA tuotetiedot s. 54-59

Mustang multigrill-pannut ja -padat: 
325435 valurautapata, 327531 valurautapannusetti, 
603435 valurautapannu, 603438 valurauta wok-pannu

Vain mielikuvitus rajana:
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Mustang infrapunalämpömittari (611808)

Pizzanpaistajan yksi tärkeimmistä apuvälineistä on inf-
rapunalämpömittari. Pizzauunin ja erityisesti pizzakiven 
lämpötilaan täytyy mitata, mutta se on mahdotonta il-
man tällaista mittaria. Mustangin oma infrapunalämpö-
mittari näyttää lämpötilaa aina 550 C saakka, ja se onkin 
lähes ainoa mittari, jolla pystyy mittaamaan lämpötiloja 
superkuumien pizzauunien sisällä. Tämä mittari soveltuu 
myös rakennuskäyttöön, ja sillä mittaat, vaikka lämpötilo-
ja talon nurkista, jos epäilet niistä vuotavan lämpöä.

Mustang jäähdytysritilä (611856)

Nosta pizza uunista hetkeksi aikaa jäähdytysritilän 
päälle. Tällöin pizzan pohja jäähtyy, eikä tomaattikasti-
ke pääse kostuttamaan pohjaa. Toki paras keino estää 
pohjan vettyminen, on nauttia pizza suoraan suuhun. 
Mustang jäähdytysritilän halkaisija on 32 cm.

Mustang pizzaleikkurit (604021, 613115)

Paiston jälkeen pizza on leikattava pienemiin annospaloi-
hin, ennen kuin se häviää suuhun. Mustangilla on kaksi eri-
tyylistä pizzaleikkuria. Oma valintasi, kumpi on parempi.

Rullaavan pizzaleikkurin terän halkaisija on 9 cm ja se on 
konepestävä. Veitsimäisen pizzaleikkurin puukahvasta 
saat tukevan otteen. Vain käsipesuun. 

Mustang pizzakivet

Mustangilla on laaja valikoima erikokoisia pizzakiviä, jokai-
sen tarpeen mukaan. Kordieriitista valmistetut pizzakivet 
varaavat hyvin lämpöä, ja paistavat pizza pohjan rapeaksi. 
Valikoimasta löydät Ø 30 cm, Ø 32 cm, Ø 35 cm, Ø 42 cm 
sekä suorakaiteen muotoisen 30 x 38 cm pizzakivet.

 Infrapunalämpömittari (611808)

Rullaava pizzaleikkuri (604021) 

Jäähdytysritilä (611856)

Mustang digitaaliset vaa’at (615272, 611861)

Täydellinen pizzataikina vaatii, että mittaat eri aineosat 
tarkasti. Mustangilla on kaksi vaakaa tähän tarkoitukseen. 

Digitaalinen pizzavaaka on täydellinen valinta pizzan-
paistajalle. Siinä on kaksi erillistä mittausaluetta. Pie-
nempi osa on tarkoitettu erittäin tarkkoihin mittauksiin. 
Sen mittausalue on 0,01–500 g, ja soveltuu erityisesti 
kuivahiivan mittaamiseen. Isomman alueen mittausalue 
on 0,5 g–5 kg, ja on tarkoitettu jauhojen ja veden mää-
rien mittaamiseen. Älä rajoita käyttöä ainoastaan pizza-
taikinan ainesosien mittaamiseen. Tämä vaaka soveltuu 
kaikkeen ruoanvalmistuksen ainesosien mittaamiseen. 

Keittiövaaka soveltuu erittäin hyvin jauhojen ja veden 
määrän mittaamiseen, kun valmistetaan pizza- tai muu-
ta taikinaa. Sen mittausalue on 2 g–5 kg. Soveltuu myös 
muuhun ruoanvalmistuksen ainesosien mittaamiseen.
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MUSTANGIN KOKO TUOTEVALIKOIMA 

ALKAEN SIVULTA 36  JA 

mustang-grill.com

   ››  yhdessäoloa
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Mustang

Tuliterapiaa
upeilla ulkotulilla oman pihan rauhassa
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Kauden 2022 näyttävä ulkogrilli uutuus: Mustang Ma-
libu (613141) soveltuu niin ruoanvalmistukseen, kuin tu-
len magiikasta ja lämmöstä nauttimiseen. Tyylikäs ulko-
asu on yhdistetty käytännölliseen ruoanvalmistukseen.  
90 cm halkaisijaltaan oleva ruostumattomasta teräkses-
tä valmistettu grillausritilä odottaa grillattavia herkkuja. 
Ota ritilä pois paikoiltaan ja nauti pelkästä tulesta ja läm-
möstä. Ulkogrillin jalkojen pituutta voit säätää. 60 cm kor-
keana se toimii erinomaisesti nuotioalustana, mutta kun 
lisää jatkojalat paikoilleen, nousee se 90 cm korkeuteen 
ja grillaaminen sillä käy kätevästi. Suurin osa Multigrill 
tarvikkeista käy grillausritilän pyöreään aukkoon. Liekki 
loimottaa kivasti myös Mustang logon läpi. 

Mustang Oakdalessa (601849) on tyyliä ja asennetta. 
Sen ruostumattomasta teräksestä valmistettu grillaus-
ritilän keskellä on pyöreä aukko, joka odottaa Multigrill 
tarvikkeita. Oakdale toimii myös näyttävänä nuotioalus-
tana. Jalkojen pituutta voidaan säätää käyttötarkoituk-
sen mukaan. Laserleikatun Mustang logon läpi loimotta-
vista liekeistä saa mukavia somekuvia. 

Mustang Pavilion (603419) on pihan ehdoton katseen-
vangitsija ja tunnelmanluoja. Sen ulkoasusta voi havaita 
häivähdyksen itämaista mystiikkaa. 

Pavilionin sivuseinät toimivat kipinäverkkona, estäen 
kipinöitä leviämästä ympäristöön. Voit nauttia tunnel-
masta turvallisesti. Samalla kun nautit tunnelmasta, voit 
grillata jotain pientä naposteltavaa. Pavilion soveltuu 
erinomaisesti myös ruoanvalmistukseen. Sen mukana 
tulee Ø 30 valurautaritilä, joka voidaan asettaa kahdelle 
eri korkeudelle nuotioalustan sisälle. 

Mustang Livingston (602176) nuotioalusta on yksinker-
taisesti upea. Ison nuotioalustan ansiosta saat näyttävän 
nuotion, jonka äärellä on helppo rentoutua. Kipinä suoja 
pitää kuumat hippuset sen sisällä ja olo on turvallinen. 

Mustang Livingstonissa on suuri 74 cm grilliritilä, jossa 
loihdit herkut kesän iltoihin ja vapaapäiviin helposti. Ja-
lallinen tulisija on tukeva ja helppo sijoittaa puutarhaan 
tai mökille veden äärelle. 

M ikä onkaan rauhoittavampaa, kuin istua hiljaa pimenevässä illassa ja tuijottaa tulta. Tulessa on jotain mystistä ja 
maagista. Se vetää puoleensa ja huomaamatta on mennyt ilta pitkälle nauttiessa tästä hetkestä. Mustang ulko- 
grilleillä, nuotioalustoilla ja tulikoreilla luot tämän maagisen hetken takapihalle. Laajasta valikoimastamme löy-

dät itsellesi sopivan laitteen rentoutumiseen, kuin niillä tapahtuvaan ruoanvalmistukseen.
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Ota pihvit huoneenlämpöön n. 1 t. ennen grillausta. Valmista 
maustevoi. Käytä voita nopeasti mikrossa n. 10-15 sekuntia, 
että se pehmenee hieman. Sekoita voin joukkoon hienonnettu 
valkosipuli, timjamisilppu ja ripaus mustapippuria. 

Kuumenna grilli kuumaksi. Grillaa kanttarelleja, parsoja ja tert- 
tutomaatteja n. 5 min hieman käännellen. Voit loppuvaihees- 
sa maustaa kasvikset suolalla ja pippurilla, myös maustevoi- 
sulalla pensselöinti antaa kasviksille kivan vivahteen. Grillaa 
pihvejä hieman paksuudesta ja halutusta kypsyydestä riip-
puen n. 1-3 min. per puoli ja mausta suolalla sekä pippurilla. Voit 
laittaa maustevoita pihveille jo niiden ollessa  grillissä loppu- 
vaiheessa tai viimeistellä annoksen voilla vasta lautasella.

PIHVIT MAUSTEVOILLA

n. 200 g pihvilihaa per syöjä (esim.  
naudan ulko- tai sisäfile, entrecote tms.)

200 g miniparsaa tai broccoliinia
200 g miniterttutomaatteja
200 g tuoreita kanttarelleja

öljyä paistamiseen

Tulikorit ovat saavuttaneet suuren 
suosion ympäri Skandinaviaa
Ne soveltuvat erityisesti talvikäyttöön. Mikä onkaan hie-
nompi tapa toivottaa vieraat tarvetulleeksi kylään, kun 
pihakäytävän molemmilla puolilla palaa avotuli näyt-
tävissä tulikoreissa? Näitä voisi kutsu moderneiksi jät-
känkynttilöiksi. Mustang Fresno (612477) ja Mustang 
Redding (612476) ovat tulikoreja, jotka soveltuvat juuri 
tähän tarkoitukseen.

Syödään ulkona
‒ gourmee illallinen neljälle ulkotulilla

Retkipannu taittuvalla varrella (263796)

Tulikori Fresno (612477)

150 g voita
1 valkosipulin kynsi
2 rkl timjamisilppua 

ripaus mustapippuria

Huom: Jos käytät tulikoreja kesällä, 
niin otathan huomioon, että avon-
aisesta rakenteesta tippuu maahan 
kuumaa tuhkaa. Käytä vain lämpöä 
kestävällä alustalla. 
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Mustang Easton (604327) nuotioalusta on monitoimi-
suutensa ansiosta hyvä valinta. Grillausritilän keskellä 
on aukko Multigrill-tarvikkeille. Mustang Easton muis-
tuttaa laavupaikkojen nuotioalustoja, joten sen ansiosta 
pääseekin hyvin retkitunnelmaa myös omalla pihalla.  
Helppokäyttöinen sekä näyttävä myös avotulinuotiona,-
vaikka vuoden ympäri, kotona tai mökillä.

Mustang Lemoore (603991) nuotioalusta on todella 
tukeva tulisija pihalle ja puutarhaan. Tässä nuotioalus-
tassa voi polttaa puiden, hiiliä ja brikettejä.

Tällä nuotioalustalla nautit tunnelmallisista hetkistä, 
kuin oikealla nuotiolla mutta turvallisemmin. Yksinker-
taisen tyylikkäästi muotoiltu tuliastia on korotettu tolp-
pajaloilla hieman irti maasta, joten sen kuuma pohja ei 
ole kiinni sen alustassa alapuolellaan. Turvallisen käytön 
vuoksi varmista aina palamaton alusta nuotiopohjille.

Mustang Del Ray (604344) on hillityn moderni nuo-
tioalusta, jolla grillaamisesta voi nautiskella tyylillä. Tu-
lisijassa on irrotettava 56 cm grillausritilä, jonka päällä 
paistat helposti kasvikset ja makkarat makusi mukaisiksi. 

Mustang Del Ray nuotioalusta on hieman irti maasta, 
eikä astian pohja näin pääse vahingoittamaan terassin 
tai kiveyksen pintaa alapuolellaan. Nuotioalusta sopiikin 
hyvin käytettäväksi terassilla ja puutarhassa. Tämän 
nuotiopaikan ympärillä nauttii mielellään pidempiäkin 
aikoja niin herkutellen kuin vaan liekin loimua katsellen.

Nuotiopaikka omalla pihalla!

Mustang Pasadena (613149) on modernin tyylikäs 
nuotioalusta. Betonilta näyttävä ulkokuori on itseasias-
sa valmistettu magnesiasta. Tämä on kevyt, mutta sa-
malla erittäin hyvin lämpöä kestävä materiaali. Pasade-
nan siirtely käykin vaivatta. 

Pasadenan mukana tulee Ø 43 cm grillausritilä, joten 
pystyt hyödyntämään hiillosta myös ruoanvalmistuk-
sessa. Kun laitat kipinäverkon liekkien päälle, niin ei tar-
vitse huolehtia ympäristöön lentelevistä kipinöistä.
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Butcher paper
Mustang grillillä ja lisätarvikkeilla 
valmistat mehevät ja onnistuneet BBQ herkut.

B BQ grillauksessa, jossa lihaa kypsen-
netään kuuman savun avulla matalissa 
lämmöissä todella pitkän ajan verran, 

on huolehdittava, etteivät grillattavat lihat 
pääse kuivumaan kesken kypsennyksen. Rat-
kaisuna tähän on Mustangin butcher paper 
(607766), joka on elintarvikekäyttöön hyväk-
syttyä voimapaperia. Kypsennettävät lihat 
kääritään tähän paperiin kypsennyksen lop-
puvaiheessa. Butcher paperi pitää lihat kos-
teana, estäen samalla rasvojen ja nesteiden 
valumisen grillin sisälle. Savu läpäisee tämän 
paperin, jatkaen kypsennettävien tuotteiden 
maustamisen, toisin kuin folion.

   ››  mehevä maku
GRILLAUSYLIVOIMAA
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 mukana matkalla  ‹‹  
GRILLAUSYLIVOIMAA

Mustang Trek hiiligrilli (325421) on jo saavuttanut suo-
siota erityisesti retkeilijöiden ja kalastajien keskuudessa. 
Suuren grillausalan ansiosta sillä valmistaa matkaeväät 
isommallekin porukalle. Erityisen hyvä ominaisuus on tait-
tuvat jalat, joiden ansiosta grillin saa pakattua todella pie-
neen tilaan. Mukana myös kätevä kantolaukku. Tässä on 
grilli, joka kulkee mukanasi mihin vain.

Nimikin sen jo kertoo! Mustang Travel hiiligrilli (602077) 
on erittäin kätevä ja pieneen tilaan menevä, siksi se kulkee 
kuin itsestään matkassasi lähes mihin vain. Mitä muuta voi-
sit toivoa: kasaamiseen ei tarvita työkaluja, materiaali on 
ruostumatonta terästä ja matkagrillissä on suuri grillausala. 
Mukana myös kätevä kantolaukku. Matkalla grillaaminen ei 
voisi olla tämän helpompaa. 

Karavaanari on kaikkien kaveri! Etenkin kun mukana kulkee 
tämä Mustang Caravan kaasugrilli (273378) ja maistuvat 
matkaeväät. Tämä pöytämallinen kaasugrilli on helppo ot-
taa mukaan vaunuun tai veneeseen ja taittuvien jalkojen ja 
sivupöytien ansiosta se menee pieneen tilaan. Sivupöydät 
antavat laskutilaa ruoan valmistelulle. Tätä grilliä on helppo 
käyttää ja se on hetkessä käyttövalmis.

Matka-
grillaus
Nyt grillataan tyylillä! Mustang Nomad (602132) on 
pieni ja tehokas matkakaasugrilli. Tyylistäkään ei siis tar-
vitse luopua silloin, kun grillataan reissun päällä. Tämä 
matkagrilli on upean muotoilun lisäksi myös käytännölli-
nen. Siinä on tukeva kantokahva ja bambusta valmistet-
tu kansi toimii myös leikkuulautana tai tarjoilualustana. 
Tämän grillin ansiosta järjestät tyylikkäät puistojuhlat, 
sekä valmistat herkulliset reissueväät. Kantolaukkuun 
piilotat paistoparilan matkalle mukaan.

Kauden 2022 uutuus on Mustang seinäteline Nomad 
kaasurillille (613150), jonka avulla saat laskutilan grillille 
terassilla, patiolla, veneessä. Takuu 1 vuosi.
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   ››  vinkit
GRILLAUSYLIVOIMAA

Onnistu  
grillauksessa
Hyödyllisiä vinkkejä rentoon grillaamiseen

Monipolttimisissa kaasugrilleissä pystyt 
hyödyntämään suoran ja epäsuoran 
grillauksen. Suoralla grillauksella grilla-

taan yleisesti ottaen pienemmät ja pehmeäm-
mät ruuat. Epäsuoralla grillauksella taas isot ja 
pitempiä aikoja vaativat ruuat, kuten kokonai-
set paistit, broilerit ja kalat. Epäsuoraa grillaus-
ta hyödynnetään myös kypsentämään suoral-
la grillauksella ruskistetut lihapalat. 

Suoran grillaamisen asetukset

Epäsuoran grillaamisen asetukset

OFF OFF
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Puhdistus on puoli ruokaa

Kauden 2022 uutuus on parilanpuhdistustyyny vesi-
säiliöllä (612117). Roiskauta säiliöstä vettä lämpimälle 
parilalle, ja höyrystyvä vesi irrottaa lian tehokkaasti. 

Toinen kauden 2022 uutuus on mikrokuituliina (611876), 
joka yhdistettynä grillinpuhdistusnesteeseen on tehokas 
yhdistelmä likaa vastaan. Puhdistusliinoilla putsaat grillin 
ulkopinnat tehokkaasti. 

Kolmas kauden 2022 uutuus on Biohajoava grilliritilöi-
den ja -pariloiden puhdistusaine (616839). Tuote sovel-
tuu myös grillin muiden sisäpintojen sekä grillaustarvikkei-
den puhdistamiseen. Puhdistusaine irrottaa tehokkaasti 
rasvan ja kiinnipalaneet ruoka-aineet ja sopii myös ruos-
tumattomalle teräkselle. Pysyy hyvin myös pystysuorilla 
pinnoilla. Tuotteella on Suomen Avainlippu -merkki.

Grillinpuhdistusharjavalikoimamme on taatusti laajin mitä 
löydät. Valikoimasta löytyy vaihtoehto jokaiseen makuun.

Grillin sekä sen ympäristön suojaaminen

Mikä onkaan ikävämpää kuin huomata grillin pintojen 
olevan täynnä siitepölyä taikka, että lintu on käynyt jät-
tämässä terveisensä grillin kanteen. Suojaa grillisi suo-
japeitteellä ja se on aina puhtaana ja valmiina käyttöön. 

Suojaa terassi grillistä roiskuvilta rasvoilta ja marinadeil-
ta grillin alle laitettavalla Mustang-grillimatolla. Palosuo-
jattu matto soveltuu myös hiiligrillin alle. Jos grillistä tip-
puu kuumaa tuhkaa tai kipinä matolle, sammuu se siinä 
ilman, että matto syttyy palamaan.

Grillaaminen on hyvin helppoa ja rentouttavaa, kun-
han muistat muutaman pienen asian ja hyödynnät 
näitä yleisiä grillausohjeita:

• Grillin täytyy kuumeta kunnolla. Kun grillin parilat ja riti-
lät ovat kunnolla kuumenneet, ruuan tarttuminen vähen-
tyy ja ruokiin syntyy kunnollinen paistopinta.

• Älä grillaa likaisilla välineillä. Vanhat marinadit ja ruuan 
jämät tarttuvat helposti ritilään ja grillattavaan ruokaan. 
Puhdista grillin ritilät ja parilat aina jokaisen käyttökerran jäl-
keen. Näin ne ovat valmiina seuraavaa käyttökertaa varten.

Grilliritilä ja umpiparila puhdistetaan polttamalla niihin 
tarttunut rasva, marinadi ja ruoantähteet tuhkaksi. Anna 
grillin jäähtyä ja puhdista grillinpuhdistusharjalla.

• Grillaa mahdollisimman paljon kansi kiinni. Kansi kiinni 
grillatessa grillin lämpötila ei laske turhaan ja grillausajat 
lyhenevät.

• Käännä lihoja mahdollisimman vähän, yksi kerta riittää. 
Kun ruoka saa olla rauhassa tarpeeksi kauan grillauspari-
lalla / -ritilällä, pintaan muodostuu kaunis ruskistunut pinta.

• Lämpömittari avuksi! Liian pitkä grillausaika kuivattaa 
ruuan ja pilaa makunautinnon. Parhaaseen tulokseen 
pääset, kun hankit avuksesi lihalämpömittarin.

• Anna lihan vetäytyä 10–20 minuuttia ennen lihan leik-
kaamista / ruokailua. Lihan vetäytyessä lämpötila ta-
saantuu ja lihasnestettä ei irtoa niin paljon leikatessa.

Parilanpuhdistustyyny vesisäiliöllä (612117)

Grillin puhdistusharja Triple (286924)

Mustang-lisävarusteet:  
303779 grillimatto, 611876 mikrokuituliina, 329142 PV-matalapainesäädinsarja, 
108987 kierreventtiili matalapainesäädinsarja, 298604 grillin puhdistussarja

Näillä sivun tuotteilla  
onnistut:
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Chef Oskari Lahti & Calle Svane

Mustang-kasvoinamme toimii Oskari ja Calle

Suomessa sosiaalisen median tuotannon takana on ol-
lut keittiömestari Oskari Lahti, ilahduttaen seuraajia vi-
deoilla sekä resepteillä. Youtubesta monille jo varmasti 
tutuksi tullut Oskari on omalla lupsakalla tavallaan tuo-
nut grillaus sekä muut ammattimaiset ruoanvalmistuk-
sen tavat kuluttajille esille Mustangin somessa.

Vuoden 2022 alusta alkaen sosiaalisen median toimin-
taa tehostettiin entisestään ja tämän myötä Oskari 
on ollut täysipäiväisenä jäsenenä Mustangin tiimissä. 
Hän on ottanut entistä tiukemmin haltuun Mustangin 
sosiaalisen median tuottamisen sekä Suomessa, että 
uusilla englanninkielisillä sosiaalisen median kanavilla. 
joissa hän jatkaa ruokavideoiden ja -kuvien tekoa. 

Näiden lisäksi hän on mukana eri mediakanavien vi-
suaalisen ilmeen ja viestinnän suunnittelussa sekä tär-
keässä roolissa niiden toteuttajana. Myös vuorovaikutus 
kanavien seuraajien kanssa kuuluu hänen vastuulleen. 

Oskarin tapaa myös messuilla, PR-tapahtumissa sekä 
eri grillaustapahtumissa Mustangin osastolla. 

Sosiaalisen median vaikuttajat Mustang kanavilla

Mustang on ollut erittäin aktiivinen jo muutaman vuoden verran eri sosiaalisen median kanavilla. Seuraajat ovat saa-
neet nauttia toinen toistaan herkullisemmista grillauskuvista ja -videoista niin suomessa, kuin naapurimaassamme 
ruotsissa. Vuonna 2022 toimintaa tehostettiin entisestään ja mm. uudet englanninkieliset kanavat avattiin.

Jos haluat tutustua kuka Chef Oskari on viran ulkopuolella,  
ota hänen oma Instagram tili seurantaan        @chefslife247
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Chef Oskari Lahti & Calle Svane
Sosiaalisen median vaikuttajat Mustang kanavilla

Ruotsissa sosiaalisen median tuotannon takana on ollut 
intohimoinen grillaaja Calle Svane. Hän on omalla teke-
misellään tuonut Mustangin tutuksi naapurimaallemme 
ja inspiroinut siellä kuluttajia mm. täydellisen smash 
burgerin tekoon. 

Calle on ammatiltaan poliisi, joka vapaa-ajallaan rakas-
taa tutkia gastronomista maailmaa, nauttii ruoanlaitos-
ta ja eritoten grillauksesta. Calle on ollut osa Mustang 
tiimiä jo muutaman vuoden ajan ja vaikuttanut sosiaa-
lisessa mediassa Ruotsin aurinkoiselta länsirannikolta 
käsin. 

Vuonna 2022 Calle jatkaa iloisella asenteellaan ruotsin 
sosiaalisen median sisällön tuottamista erilaisten ruo-
kavideoiden ja -kuvien sekä muiden ajankohtaisen päi-
vitysten myötä. Hän vastaa myös vuorovaikutuksesta 
kanavien seuraajien kesken.

Vapaa-ajallaan aktiivisen Callen saattaa nähdä myös ke-
säisin moottoripyöräilemässä tai talvisin jääkiekkokau-
kalolla ystäviensä seurassa. 

Seuraa 
somessa!

Grillaa MustangillaGrillaMedMustang
@mustanggrill_sverige

GrillWithMustang 
@mustanggrill_global

GrillaaMustangilla
@mustanggrill

Englanninkieliset kanavatSuomenkieliset kanavat Ruotsinkieliset kanavat

Jos haluat tutustua kuka Calle Svane on viran ulkopuolella,  
ota hänen oma Instagram tili seurantaan        @calle_svane

somessa  ‹‹  
GRILLAUSYLIVOIMAA
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Aktiivinen 
brändimarkkinointi

vauhdittaa myyntiäsi
 

Mustang on kattava ja jatkuvasti uudistuva grillien ja grillaustarvikkeiden tuoteperhe, johon 
tuodaan joka vuosi innovatiivisia uutuuksia. Mustang tarjoaa jälleenmyyjille myynnin tueksi 

kattavan valikoiman erilaisia markkinointikanavia sekä suomalaisen tuotetuen. 

Me hoidamme brändimarkkinoinnin puolestasi!

GOOGLE-MAINONTA – TEHOSTAMME MYYNTIÄSI

Vaikutamme aktiivisesti kuluttajien ostopäätöksiin ja brändimielikuvaan tehokkaalla Google-mai-
nonnalla. Tutkimme grilleistä kiinnostuneiden kuluttajien hakukonekäyttäytymistä ja rakennamme 
mainontamme sen pohjalta. Käytämme hyväksesi koko Google Ads -repertuaarin: hakusanamainonta, 
display-mainonta, uudelleenmarkkinointi, videomarkkinointi.

Valtaosa kuluttajista hakee tietoa grilleistä hakukoneista ennen ostopäätöstä.  
Tavoitamme kuluttajan juuri oikealla hetkellä.

MONIKIELINEN VERKKOSIVUSTO

Verkkosivumme on suunniteltu tukemaan ja palvelemaan kuluttajia sekä jälleenmyyjiämme. Lisäksi se 
tukee tekemäämme Google-mainontaa. Tuotteiden lisäksi sivustolta löytyy parhaimmat grillausvinkit 
ja herkullisimmat reseptit.  mustang-grill.com

SUOMENKIELINEN TUOTETUKI

Mustangin oma, suomenkielinen kuluttajapalvelu tukee sinua asiakaspalvelutyössäsi. Kuluttajapalve-
luun voi ohjata haastavat reklamaatiot, varaosapyynnöt ja kyselyt tuotteiden toiminnallisuuksista. 

30
GRILLAUSYLIVOIMAA

http://mustang-grill.com


Aktiivinen 
brändimarkkinointi

vauhdittaa myyntiäsi

TYYLIKÄS MARKKINOINTIMATERIAALI MAINONTAASI

Voit ladata korkearesoluutioisia tuotekuvia ja fiiliskuvia verkkokaupastamme tammerbrands24h.fi 
Kuvien ja tuotetietojen lataamiseen et tarvitse verkkokaupan käyttäjätunnuksia.

Verkkokauppaan kirjautumalla pääset lataamaan käyttöösi myös valmiita somekuvia.

 

MAAILMAN PARHAAT KÄYTTÖOHJEET

Voit ladata tuotteiden käyttöohjeet käyttöösi tammerbrands24h.fi- 
verkkokaupastamme tai Mustangin verkkosivuilta: mustang-grill.com

AKTIIVISET SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT

Some on vaikuttava media ja Mustang on siinä isolla panostuksella mukana.

• Videoita tuotteiden esittelystä ja ohjeet onnistuneeseen grillaukseen.
• Inspiroivia kuvia tuotteista, grillauksesta ja myymäläkokonaisuuksista.
• Herkullisia reseptejä ja grillausvinkkejä Mustangin omalta kokilta Oskarilta.
• Kuukausittaisia kilpailuja seuraajille, joista voi voittaa upeita grillaustuotteita.
• Yhteistyö Pizzanpaistajat ry:n kanssa, jossa Mustang on jäsenenä tässä  
   yhdistyksessä. (Pizzabuumin takana Suomessa on Pizzanpaistajat ry.,  
   jonka tarkoitus on kehittää pizzaharrastusta Suomessa.)

GrillaaMustangilla
@mustanggrill

GrillWithMustang 
@mustanggrill_global

Grillaa Mustangilla

GrillaMedMustang
@mustanggrill_sverige

Näe uusimmat  
tuotevideot ja fiilis- 

videot  suoraan  
YouTubesta tai 
TB24h-verkko- 

kaupasta!
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Pysäyttävät  
myymälä esillepanot  

ja -materiaalit
 

Panostamalla esillelaittoon vauhditat koko tuoteryhmän myyntiä.  
Tilaa käyttöösi valmiit myymälämarkkinointimateriaalit. Tarjoamme 

myymälämateriaaleja erilaisiin myymälän esillelaitto tarpeisiin. Ota yhteyttä 
myyntiimme, niin suunnitellaan sinulle sopiva Mustang-kokonaisuus.

Myymäläkyltit voit tilata suoraan verkkokaupasta.

Myymäläkyltti 
120 x 30 cm   299869            
90 x 30 cm     295729
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Pysäyttävät  
myymälä esillepanot  

ja -materiaalit

INSPIROIVAT KULUTTAJAESITTEET

Tilaa verkkokaupasta käyttöösi valmiit kuluttajille suunnatut grillaus, pizza ja savustus aiheiset esitteet ja 
niille sopiva teline. A5 kokoiset esitteet ovat täynnä Mustangin inspiroivia kuvia, vinkkejä ja reseptejä ruoan-
laittoon sekä grillaukseen.

Jaettu ruoka on kaksinkertainen ilo – Jaa oma grillauskuvasi tunnisteella #grillaamustangilla

GRILLAUSYLIVOIMAA

SAVUSTUS
Electronicilla
et voi epäonnistua

Hyvää ruokaa  
loimuttamalla

Täydelliset yhdessä:
Kylmäsavustettu

kala & juusto 

Mausta eri puulajien  
savustuspuruilla

Jaettu ruoka on kaksinkertainen ilo – Jaa oma grillauskuvasi tunnisteella #grillaamustangilla

GRILLAUSYLIVOIMAA

PIZZA

Onnistu pizzataikinassa Katso vinkit ja ohjeet

Herkullisimmat pizzat paistetaan nyt kotona!

MONIPUOLINEN  PIZZAUUNI

Kat
so pizzauunin

m

onet käyttökohte
et

Jaettu ruoka on kaksinkertainen ilo – Jaa oma grillauskuvasi tunnisteella #grillaamustangilla

GRILLAUS

GRILLAUSYLIVOIMAA

Connoisseur
Herkuttelijan valinta

Nyt grillataan 

  avotulella

Smash Burger 
on nyt kaikkien 

huulilla
Pizzaa 

kaasugrillistä

Kuluttajaesitesetti 
(sis. grillaus-, pizza- ja savustusesitteet)

Tilaa suomeksi 621875

Tilaa englanniksi 621876

Tilaa ruotsiksi 621877
Esiteteline 
621874

Esimerkkejä myymälän esillepanoista asiakkaiden tiloissa.
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KAIKKEIN LAAJIN 
GRILLAUSVALIKOIMA

2022

•YLI 40 GRILLIÄ
•YLI 40 SAVUSTUSTUOTETTA

• 15 TULISIJAA
• 160 GRILLAUSTARVIKETTA
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X

Kaasugrillit    36
Sapphire- ja MGS-lisävarusteet 50
Sähkögrillit    53
Pizzauunit ja -tarvikkeet  54
Hiiligrillit    60
Kamadot ja lisävarusteet  64
Barbecue-grillaus   68
Savustimet    69
Kylmäsavustus   71
Loimutus    73
Hakkeet, purut ja pelletit  74
Kaasuliedet    78
Rengaspolttimet   79
Pihagrillit    80
Ulkotulisijat    82
Valmistakat    85
Sytytys    86
Puhdistus    91
Asusteet    95
Suojapeitteet    96
Halstarit    98
Pannut ja parilat   100
Grillausvälineet   104
Muut tarvikkeet ja lisävarusteet 109

polttimet teho grillausala

KAIKKEIN LAAJIN GRILLAUSVALIKOIMA

PIDÄTÄMME ITSELLEMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN.

Sesongin 
grillausuutuudet

UUTUUS
helppoa esillepanoa 

myymälässä
DISPLAY
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KAASUGRILLIT

Mustang

Kaasugrilli Connoisseur 5+1 

Huippulaatuinen ja erittäin monipuolinen kaasugrilli tehokkaalla 
infrapuna-sivukeittimellä ja tehopolttimella lihan pintojen sulkemiseen 
tai muuten suurta tehoa vaativiin grillauksiin. Polttimien uuden 
rakenteen asiosta liekki palaa myös polttimien etuosassa. Näin 
pystytään hyödyntämään koko grillausalaa tehokkaaseen grillaamiseen. 
Yhteensopiva Multigrill-lisätarvikkeiden kanssa. Väri: musta. Sivukeitin 
4,0 kW. Käyttöpaine 30 mbar. 602303 Grillin suojapeite L 180x60x100 cm, 
myydään erikseen. Takuu 10 vuotta.

613334
1  / 3gR4;:>16SEGGGHLR

4 x 3 ,5 kW+ 
1 x 4,0 kW

Grillin koko: 163 x 61 x 115 cm
Pääpolttimet: 5+1

Grillausala: 96 x 46 cm
Grillausritilä: 4 x 23,5 x 45 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 91 x 14,5 cm, emaloitu lankateräs

Mustang

Kaasugrilli Connoisseur 4+1 

Huippulaatuinen ja erittäin monipuolinen kaasugrilli tehokkaalla 
infrapuna-sivukeittimellä ja tehopolttimella lihan pintojen sulkemiseen 
tai muuten suurta tehoa vaativiin grillauksiin. Polttimien uuden 
rakenteen asiosta liekki palaa myös polttimien etuosassa. Näin 
pystytään hyödyntämään koko grillausalaa tehokkaaseen grillaamiseen. 
Yhteensopiva Multigrill-lisätarvikkeiden kanssa. Väri: musta. Sivukeitin 
4,0 kW. Käyttöpaine 30 mbar. 602301 Grillin suojapeite M 152x54x95 cm, 
myydään erikseen. Takuu 10 vuotta.

613318
1  / 3gR4;:>16SEGGELLR

3 x 3,5 kW+ 
1 x 4,0 kW

Grillin koko: 139 x 61 x 115 cm
Pääpolttimet: 4+1

Grillausala: 72 x 46 cm
Grillausritilä: 3 x 23,5 x 45 cm, mattaemaloitua valurautaa
Lämmitysritilä: 67 x 14,5 cm, emaloitu lankateräs

Mustang

Kaasugrilli Connoisseur 3+1 

Huippulaatuinen ja erittäin monipuolinen kaasugrilli tehokkaalla 
infrapuna-sivukeittimellä ja tehopolttimella lihan pintojen sulkemiseen 
tai muuten suurta tehoa vaativiin grillauksiin. Polttimien uuden 
rakenteen asiosta liekki palaa myös polttimien etuosassa. Näin 
pystytään hyödyntämään koko grillausalaa tehokkaaseen grillaamiseen. 
Yhteensopiva Multigrill-lisätarvikkeiden kanssa. Väri: musta. Sivukeitin 
4,0 kW. Käyttöpaine 30 mbar. 602300 Grillin suojapeite S 130x46x90 cm, 
myydään erikseen. Takuu 10 vuotta.

613313
1  / 3gR4;:>16SEGGEGGR

2 x 3,5 kW+ 
1 x 4,0 kW

Grillin koko: 127 x 61 x 115 cm
Pääpolttimet: 3+1

Grillausala: 60 x 46 cm
Grillausritilä: 2 x 23,5 x 45 cm + 1 x 12 x 45 cm, 
mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 55 x 14,5 cm, emaloitu lankateräs

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS
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KAASUGRILLIT

Mustang

Kaasugrilli Sapphire 5+1+1 

Luo oma grillauskokemuksesi modernilla ja 
huippulaadukkaalla Sapphire-kaasugrillillä ja 
monipuolisilla lisätarvikkeilla. Sapphire-kaasugrillin 
erikoisuus on tehokas rengaspoltin upotettuna grillin 
sisään. Upotettu rengaspoltin yhdessä Multigrill-
yhdistettävien lisätarvikkeiden kanssa mahdollistaa 
erittäin monipuolisen grillaamisen. Pääpolttimet ovat 
U-polttimia, jotka takaavat erittäin tasaisen lämmön. 
Kolme u-poltinta vastaa kuutta tavallista poltina. Väri: 
harmaa/musta. Sivukeitin 3,1 kW. Käyttöpaine 30 
mbar. 605794 Grillin suojapeite XL 215x75x110 cm, 
myydään erikseen. Takuu 10 vuotta.

325424
1  / 2

gR4;:>13SFIHFHHR

4 x 3,4 kW + 
1 x  5,0 kW

Grillin koko: 204 x 66 x 118 cm
Pääpolttimet: 5+1+1
Takapolttimet: 1 x 3,7 kW

Grillausala: 120 x 48 cm
Grillausritilä: 5 x 20,5 x 47,5 cm mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 47,5 x 12 cm, mattaemaloitu valurauta

Mustang

Kaasugrilli Sapphire 4+1 

Luo oma grillauskokemuksesi modernilla ja 
huippulaadukkaalla Sapphire-kaasugrillillä ja 
monipuolisilla lisätarvikkeilla. Sapphire-kaasugrillin 
erikoisuus on tehokas rengaspoltin upotettuna grillin 
sisään. Upotettu rengaspoltin yhdessä Multigrill-
yhdistettävien lisätarvikkeiden kanssa mahdollistaa 
erittäin monipuolisen grillaamisen. Pääpolttimet ovat 
U-polttimia, jotka takaavat erittäin tasaisen lämmön. 
Kolme u-poltinta vastaa kuutta tavallista poltina. 
Väri: harmaa/musta. Sivukeitin 3,1 kW. Käyttöpaine 
30 mbar. 602303 Grillin suojapeite L 180x60x100 cm, 
myydään erikseen. Takuu 10 vuotta.

325423
1  / 2

gR4;:>13SFIHFGKR

3 x 3,4 kW + 
1 x 5,0 kW

Grillin koko: 179 x 59 x 117 cm
Pääpolttimet: 3+1

Grillausala: 97 x 48 cm
Grillausritilä: 4 x 23,5 x 47,5 cm mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 47,5 x 12 cm, mattaemaloitu valurauta
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KAASUGRILLIT

Mustang

Kaasugrilli Carmel 4+1 

Näyttävä ja komea Carmel-kaasugrilli laadukkaaseen grillaamiseen. Carmel 
on isokokoinen ja kovatehoinen kaasugrilli, joka sopii paljon grillaaville. Väri: 
harmaa. Sivukeitin 2,9 kW. Käyttöpaine 30 mbar. 602300 Grillin suojapeite S 
130x46x90 cm, myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

324168
1  / 3gR4;:>13SFHEJLLR

4 x 3,2 kWGrillin koko: 137 x 57 x 108 cm
Pääpolttimet: 4+1

Grillausala: 64 x 42 cm
Grillausritilä: 1 x 32 x 42 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 62,5 x 12 cm, 430 ruostumaton teräs
Grillausparila: 1 x 32 x 42 cm, mattaemaloitu valurauta

Mustang

Kaasugrilli Carmel 6+1 

Näyttävä ja komea Carmel-kaasugrilli laadukkaaseen grillaamiseen. 
Carmel on isokokoinen ja kovatehoinen kaasugrilli, joka sopii paljon 
grillaaville. Väri: harmaa. Sivukeitin 2,9 kW. Käyttöpaine 30 mbar. 602303 
Grillin suojapeite L 180x60x100 cm, myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

324169
1  / 3gR4;:>13SFHEJMIR

6 x 3,2 kWGrillin koko: 170 x 57 x 108 cm
Pääpolttimet: 6+1

Grillausala: 96 x 42 cm
Grillausritilä: 2 x 32 x 42 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 94,5 x 12 cm, 430 ruostumaton teräs
Grillausparila: 1 x 32 x 42 cm, mattaemaloitu valurauta

Mustang

Kaasugrilli Gourmet 4+1 Blue 

Laadukkaan Mustang Gourmet -malliston monipuoliset 
grillausmahdollisuudet takaavat onnistuneen grillaustuloksen. Tyylikkäästi 
muotoiltu sininen Gourmet 4+1 Blue muuntuu monipuoliseksi kesäkeittiöksi 
Multigrill-lisätarvikkeilla. Gourmet on todellisen kulinaristin grilli. Emaloitu 
grilli – pitkäikäinen eikä ruostu suolaisessa meriympäristössä. Väri: sininen/
harmaa. Sivukeitin 3,2 kW. Käyttöpaine 30 mbar. 602301 Grillin suojapeite M 
152x54x95 cm, myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

601732
1  / 2gR4;:>16SDEKGFKR

4 x 3,5 kWGrillin koko: 150 x 61 x 120 cm
Pääpolttimet: 4+1

Grillausala: 74 x 43 cm
Grillausritilä: 2  x 37 x 43 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 70 x 15 cm, emaloitu lankateräs
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KAASUGRILLIT

Mustang

Kaasugrilli Gourmet 4+1 

Tyylikkäästi muotoiltu Gourmet on todellisen kulinaristin grilli! Grilli 
muuntuu monipuoliseksi kesäkeittiöksi Multigrill-lisätarvikkeilla. Väri: musta/
rosteri/harmaa. Sivukeitin 3,2 kW. Käyttöpaine 30 mbar. 602301 Grillin 
suojapeite M 152x54x95 cm, myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

313562
1  / 2gR4;:>13SEGIJFLR

4 x 3,5 kWGrillin koko: 150 x 61 x 120 cm
Pääpolttimet: 4+1

Grillausala: 74 x 43,5 cm
Grillausritilä: 2 x 37 x 43,5 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 70 x 15 cm, emaloitu lankateräs

Mustang

Kaasugrilli Gourmet 3+1 

Tyylikkäästi muotoiltu Gourmet on todellisen kulinaristin grilli! Grilli 
muuntuu monipuoliseksi kesäkeittiöksi Multigrill-lisätarvikkeilla. Väri: musta/
rosteri/harmaa. Sivukeitin 3,2 kW. Käyttöpaine 30 mbar. 602301 Grillin 
suojapeite M 152x54x95 cm, myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

313561
1  / 4gR4;:>13SEGIJEER

3 x 3,5 kWGrillin koko: 140 x 61 x 120 cm
Pääpolttimet: 3+1

Grillausala: 62,5 x 43,5 cm
Grillausritilä: 2 x 31 x 43,5 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 60 x 15 cm, emaloitu lankateräs
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KAASUGRILLIT

Mustang

Kaasugrilli Clarksville 6+1 musta 

Clarksville on isokokoinen ja tehokas kaasugrilli kuudella polttimella ja 
sivukeittimellä, joka sopii paljon grillaavalle. Väri: musta. Sivukeitin 3,2 kW. 
Käyttöpaine 30 mbar. 602303 Grillin suojapeite L 180x60x100 cm, myydään 
erikseen. Takuu 2 vuotta.

316381
1  / 3gR4;:>13SEJGLEFR

6 x 3,2 kWGrillin koko: 154 x 56 x 110 cm
Pääpolttimet: 6+1

Grillausala: 88 x 41,5 cm
Grillausritilä: 2 x 29 x 41,5 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 73,5 x 14 cm, 430 ruostumaton teräs
Grillausparila: 1 x 29 x 41,5 cm, mattaemaloitu valurauta

Mustang

Kaasugrilli Clarksville 6+1 RST 

Clarksville on isokokoinen ja tehokas kaasugrilli, joka sopii paljon grillaavalle. 
Väri: rosteri/musta. Sivukeitin 3,2 kW. Käyttöpaine 30 mbar. 602303 Grillin 
suojapeite L 180x60x100 cm, myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

312858
1  / 3gR4;:>13SEFLILGR

6 x 3,2 kWGrillin koko: 154 x 54 x 110 cm
Pääpolttimet: 6+1

Grillausala: 88 x 41,5 cm
Grillausritilä: 2 x 28,5 x 41,5 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 85 x 14 cm, 430 ruostumaton teräs
Grillausparila: 1 x 31,5 x 41,5 cm, mattaemaloitu valurauta
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KAASUGRILLIT

Mustang

Kaasugrilli Nashville 4+1 musta 

Tyylikäs, keskikokoinen kaasugrilli neljällä polttimella ja sivukeittimellä. Väri: 
musta. Sivukeitin 3,2 kW. Käyttöpaine 30 mbar. 602300 Grillin suojapeite S 
130x46x90 cm, myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

286943
1  / 6gR4;:>12SLJMHGFR

4 x 3,2 kWGrillin koko: 130 x 54 x 111 cm
Pääpolttimet: 4+1

Grillausala: 64 x 41,5 cm
Grillausritilä: 1 x 31,5 x 41,5 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 61 x 14 cm, 430 ruostumaton lankateräs
Grillausparila: 1 x 31,5 x 41,5 cm, mattaemaloitua  
valurautaa

Mustang

Kaasugrilli Louisville 4+1 RST 

Rosterinen kaasugrilli neljällä polttimella ja sivukeittimellä. Väri: rosteri/
musta. Sivukeitin 3,2 kW. Käyttöpaine 30 mbar. 602300 Grillin suojapeite S 
130x46x90 cm, myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

312859
1  / 6gR4;:>13SEFLIMDR

4 x 3,2 kWGrillin koko: 130 x 54 x 110 cm
Pääpolttimet: 4+1

Grillausala: 64 x 41,5 cm
Grillausritilä: 1 x 31,5 x 41,5 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 61 x 14 cm, 430 ruostumaton teräs
Grillausparila: 1 x 31,5 x 41,5 cm, mattaemaloitu valurauta

@mustanggrill

GrillaaMustangilla

Grillaa Mustangilla

Seuraa Mustangia somessa ja inspiroidu!
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KAASUGRILLIT

Mustang

Kaasugrilli Knoxville 3+1 RST 

Keskikokoinen kaasugrilli kolmella polttimella ja sivukeittimellä 
takuuvarmaan grillaamiseen. Väri: rosteri/musta. Sivukeitin 3,2 kW. 
Käyttöpaine 30 mbar. 602300 Grillin suojapeite S 130x46x90 cm, myydään 
erikseen. Takuu 2 vuotta.

316382
1  / 6gR4;:>13SEJGLFMR

3 x 3,2 kWGrillin koko: 124 x 54 x 111 cm
Pääpolttimet: 3+1

Grillausala: 57,5 x 41,5 cm
Grillausritilä: 1 x 29 x 41,5 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 55 x 14 cm, 430 ruostumaton teräs
Grillausparila: 1 x 29 x 41,5 cm, mattaemaloitu valurauta

Mustang

Kaasugrilli Knoxville 3+1 musta 

Keskikokoinen kaasugrilli kolmella polttimella ja sivukeittimellä. Väri: 
musta. Sivukeitin 3,2 kW. Käyttöpaine 30 mbar. 602300 Grillin suojapeite S 
130x46x90 cm, myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

286942
1  / 6gR4;:>12SLJMHFIR

3 x 3,2 kWGrillin koko: 124 x 54 x 111 cm
Pääpolttimet: 3+1

Grillausala: 57,5 x 41,5 cm
Grillausritilä: 1 x 28,5 x 41,5 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 55 x 14 cm, 430 ruostumaton teräs
Grillausparila: 1 x 28,5 x 41,5 cm, mattaemalotua valurautaa
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KAASUGRILLIT

Mustang

Kaasugrilli Atlanta 3 

Näyttävä ja tukeva 3 rosteripolttimella varustettu kaasugrilli. Väri: musta/
rosteri. Käyttöpaine 30 mbar. 602300 Grillin suojapeite S 130x46x90 cm, 
myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

324164
1  / 6gR4;:>13SFHEJHDR

3 x 3,0 kWGrillin koko: 119 x 55 x 113 cm
Pääpolttimet: 3

Grillausala: 52 x 38 cm
Grillausritilä: 2 x 26 x 38 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 44,5 x 10,5 cm, 430 ruostumatton teräs

Mustang

Kaasugrilli Atlanta 6 

Näyttävä ja tukeva 6 rosteripolttimella varustettu kaasugrilli. Väri: musta/
rosteri. Käyttöpaine 30 mbar. 602301 Grillin suojapeite M 152x54x95 cm, 
myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

324166
1  / 3gR4;:>13SFHEJJHR

6 x 3,0 kWGrillin koko: 140 x 55 x 113 cm
Pääpolttimet: 6

Grillausala: 78 x 38 cm
Grillausritilä: 3 x 26 x 38 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 70,5 x 10,5 cm, 430 ruostumaton teräs

Mustang

Kaasugrilli Atlanta 4 

Näyttävä ja tukeva 4 rosteripolttimella varustettu kaasugrilli. Väri: musta/
rosteri. Käyttöpaine 30 mbar. 602300 Grillin suojapeite S 130x46x90 cm, 
myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

324165
1  / 6gR4;:>13SFHEJIKR

4 x 3,0 kWGrillin koko: 124 x 55 x 113 cm
Pääpolttimet: 4

Grillausala: 63 x 38 cm
Grillausritilä: 2 x 31,5 x 38 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 55,5 x 10,5 cm, 430 ruostumaton teräs
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KAASUGRILLIT

Mustang

Kaasugrilli Monterey 4+1 RST 

Monterey on näppärä ja pienikokoinen, mutta myös tehokas kaasugrilli. 
Sopii erinomaisesti myös kaupunkiin. Väri: rosteri/musta. Sivukeitin 3,2 kW. 
Käyttöpaine 30 mbar. 602300 Grillin suojapeite S 130x46x90 cm, myydään 
erikseen. Takuu 2 vuotta.

609080
1  / 8gR4;:>16SDMDLDER

4 x 3,2 kWGrillin koko: 128 x 48 x 108 cm
Pääpolttimet: 4+1

Grillausala: 63 x 39 cm
Grillausritilä: 2 x 21 x 38 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 60 x 12 cm, emaloitu lankateräs
Grillausparila: 1 x  21 x 38 cm, mattaemaloitu valurauta

Mustang

Kaasugrilli Monterey 3+1 RST 

Monterey on näppärä ja pienikokoinen, mutta myös tehokas kaasugrilli. 
Sopii erinomaisesti myös kaupunkiin. Väri: rosteri/musta. Sivukeitin 3,2 kW. 
Käyttöpaine 30 mbar. 602300 Grillin suojapeite S 130x46x90 cm, myydään 
erikseen. Takuu 2 vuotta.

609088
1  /gR4;:>16SDMDLLKR

3 x 3,2 kWGrillin koko: 118 x 48 x 108 cm
Pääpolttimet: 3+1

Grillausala: 54 x 39 cm
Grillausritilä: 1 x 27 x 38 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 51 x 12 cm, emaloitu lankateräs
Grillausparila: 1 x 27 x 38 cm, mattaemaloitu valurauta

Mustang

Kaasugrilli Monterey 3+1 valkoinen 

Monterey on näppärä ja pienikokoinen, mutta myös tehokas kaasugrilli 
kolmella polttimella ja sivukeittimellä.  Sopii erinomaisesti myös kaupunkiin. 
Väri: valkoinen/musta. Sivukeitin 3,2 kW. Käyttöpaine 30 mbar. 602300 Grillin 
suojapeite S 130x46x90 cm, myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

312860
1  / 8gR4;:>13SEFLJDJR

3 x 3,2 kWGrillin koko: 118 x 48 x 108 cm
Pääpolttimet: 3+1

Grillausala: 53 x 39 cm
Grillausritilä: 1 x 26,5 x 39 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 52 x 12 cm, emaloitu lankateräs
Grillausparila: 1 x 26,5 x 39 cm, mattaemaloitu valurauta

UUTUUS

UUTUUS
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KAASUGRILLIT

Mustang

Kaasugrilli Monterey 2 RST 

Monterey on näppärä ja pienikokoinen, mutta myös tehokas kaasugrilli. 
Sopii erinomaisesti myös kaupunkiin. Väri: musta/rosteri. Käyttöpaine 30 
mbar. 602300 Grillin suojapeite S 130x46x90 cm, myydään erikseen. Takuu 
2 vuotta.

609090
1  /gR4;:>16SDMDMDDR

2 x 3,2 kWGrillin koko: 107 x 48 x 108 cm
Pääpolttimet: 2

Grillausala: 43 x 39 cm
Grillausritilä: 2 x 21,5 x 38cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 40 x 12 cm, 430 ruostumaton teräs

Mustang

Kaasugrilli Monterey 3+1 harmaa 

Monterey on näppärä ja pienikokoinen, mutta myös tehokas kaasugrilli 
kolmella polttimella ja sivukeittimellä.  Sopii erinomaisesti myös kaupunkiin. 
Väri: harmaa/musta. Sivukeitin 3,2 kW. Käyttöpaine 30 mbar. 602300 Grillin 
suojapeite S 130x46x90 cm, myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

312861
1  / 8gR4;:>13SEFLJEGR

3 x 3,2 kWGrillin koko: 117,6 x 48,4 x 108 cm
Pääpolttimet: 3+1

Grillausala: 53 x 39 cm
Grillausritilä: 1 x 26,5 x 39 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 52 x 12 cm, emaloitu lankateräs
Grillausparila: 1 x 26,5 x 39 cm, mattaemaloitu valurauta

Mustang

Kaasugrilli Monterey 3+1 punainen 

Monterey on näppärä ja pienikokoinen, mutta myös tehokas kaasugrilli. 
Sopii erinomaisesti myös kaupunkiin. Väri: punainen/musta. Sivukeitin 
3,2 kW. Käyttöpaine 30 mbar. 602300 Grillin suojapeite S 130x46x90 cm, 
myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

312862
1  / 8gR4;:>13SEFLJFDR

3 x 3,2 kWGrillin koko: 117,6 x 48,4 x 108 cm
Pääpolttimet: 3+1

Grillausala: 53 x 39 cm
Grillausritilä: 1 x 26,5 x 39 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 52 x 12 cm emaloitu lankateräs
Grillausparila: 1 x 26,5 x 39 cm, mattaemaloitu valurauta

UUTUUS
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KAASUGRILLIT

Mustang

Kaasugrilli Maryville 6 

Tehokas kuuden rosteripolttimen kaasugrilli reilun kokoisella grillausalalla. 
Väri: musta/harmaa. Käyttöpaine 30 mbar. 602301 Grillin suojapeite M 
152x54x95 cm myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

6 x 2,8 kWGrillin koko: 130 x 51 x 100 cm
Pääpolttimet: 6

Grillausala: 72 x 36 cm
Grillausritilä: 3 x 24 x 36 cm, emaloitu teräs
Lämmitysritilä: 68 x 13,5 cm, kromattu teräs

Mustang

Kaasugrilli Maryville 4 

Tehokas ja kätevän kokoinen kaasugrilli neljällä rosteripolttimella. Väri: 
musta/harmaa. Käyttöpaine 30 mbar. 602300 Grillin suojapeite S 130x46x90 
cm, myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

603077
1  / 8gR4;:>16SDGDKKKR

4 x 2,8 kWGrillin koko: 120 x 51 x 100 cm
Pääpolttimet: 4

Grillausala: 63 x 36 cm
Grillausritilä: 3 x 21 x 36 cm, emaloitu teräs
Lämmitysritilä: 57,5 x 13,5 cm, kromattu teräs

Mustang

Kaasugrilli Maryville 3 

Tehokas ja kätevän kokoinen kaasugrilli kolmella rosteripolttimella. Väri: 
musta/harmaa. Käyttöpaine 30 mbar. 602300 Grillin suojapeite S 130x46x90 
cm, myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

603076
1  / 8gR4;:>16SDGDKJDR

3 x 2,8 kWGrillin koko: 106 x 51 x 100 cm
Pääpolttimet: 3

Grillausala: 48 x 36 cm
Grillausritilä: 2 x 24 x 36 cm, emaloitu teräs
Lämmitysritilä: 43 x 13,5 cm, kromattu teräs

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

603078
1  / 8gR4;:>16SDGDKLHR
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KAASUGRILLIT

Mustang

Kaasugrilli Albany 4 

Kaasugrilli neljällä rosteripolttimella. Väri: musta. Käyttöpaine 30 mbar. 
602300 Grillin suojapeite S 130x46x90 cm, myydään erikseen.  
Takuu 2 vuotta.

603995
1  / 6gR4;:>16SDGMMIHR

4 x 2,1 kWGrillin koko: 126 x 52 x 103 cm
Pääpolttimet: 4

Grillausala: 60 x 33,5 cm
Grillausritilä: 2 x 30 x 33,5 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 56 x 15 cm, emaloitu lankateräs

Mustang

Kaasugrilli Albany 3 

Kaasugrilli kolmella rosteripolttimella. Väri: musta. Käyttöpaine 30 mbar. 
602300 Grillin suojapeite S 130x46x90 cm, myydään erikseen.  
Takuu 2 vuotta.

603994
1  / 6gR4;:>16SDGMMHKR

3 x 2,5 kWGrillin koko: 117 x 52 x 103 cm
Pääpolttimet: 3

Grillausala: 52,5 x 33,5 cm,
Grillausritilä: 2 x 26 x 33,5 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 47 x 15 cm, emaloitu lankateräs

Mustang

Kaasugrilli Nomad 

Kannettava kaasugrilli, jossa bambusta valmistettu 
leikkuulauta, joka toimii myös tarjoilualustana. 
Skandinaavisen moderni ulkoasu yhdistettynä 
kompaktiin kokoon. Helppo ottaa mukaan 
esimerkiksi matkailuautoon tai veneeseen. Sopii 
myös näppäräksi pikkugrilliksi vähän kerrallaan 
grillaavalle. Väri: musta. Käyttöpaine 30 mbar. 
Suojapeite sisältyy. Takuu 2 vuotta.

602132
1  / 30gR4;:>16SDFEGFHR

2,5 kW
Grillin koko: 38 x 38 x 26,5 cm
Pääpolttimet: 1

Grillausala: 29 cm
Grillausritilä: 1 x Ø 29cm, kromattu lankateräs
Grillausparila: 1 x Ø 29cm nonstick pinnoitettu alumiini

Mustang

Seinäteline Nomad kaasugrillille 

Seinäteline Nomad-kaasugrillille, jonka avulla saat 
laskutilan grillille terassilla, patiolla, veneessä. Väri: musta. 
Takuu 1 vuosi.

613150
1  / 60gR4;:>16SEGEIDHR

UUTUUS
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KAASUGRILLIT

Mustang

Kaasugrilli Ametist 6+2 kesäkeittiö jääkaapilla 

Suuri ja näyttävä, upeati valaistu Ametist on kesäkeittiö vailla vertaistaan. Grillissä on kuusi poltinta ja sivukeitin, infrapunavarraspaahdin, 
vesihana ja jopa jääkaappi. Ametist on todellinen terassien kuninkaallinen, ja kauttaaltaan ruostumatonta terästä. Väri: rosteri. Sivukeitin 3,6 
kW. Käyttöpaine 30 mbar. Suojapeite sisältyy. Takuu 10 vuotta.

300506
1  / 1

gR4;:>13SDDIDJLR

6 x 3,9 kW
Grillin koko: 274,5 x 63 x 120 cm
Pääpolttimet: 6+1+1
Takapolttimet: 1 x 4,5 kW

Grillausala: 96 x 46 cm
Grillausritilä: 2 x 30 x 45,5 cm, 304 ruostumaton lankaterästä
Lämmitysritilä: 95,5 x 14 cm, 304 ruostumaton lankateräs
Grillausparila: 1 x 35 x 45,5 cm, mattaemaloitua valurautaa

Mustang

Kaasugrilli Jewel 6 built-in 

Rakenna itse oma kesäkeittiösi! Rosterisen, kuuden polttimen 
Jewel build-in- kaasugrillin voit upottaa esimerkiksi 
muurattuun kesäkeittiöön. Väri: rosteri. Käyttöpaine 30 mbar. 
606483 Mustang Grillin suojapeite Jewel 6, myydään erikseen. 
Takuu 10 vuotta.

316289
1  / 3gR4;:>13SEJFLMER

6 x 3,9 kWGrillin koko: 102 x 63,5 x 47 cm
Pääpolttimet: 6
Takapolttimet: 1 x 4,5 kW

Grillausala: 96 x 46 cm
Grillausritilä: 3 x 30 x 45,5 cm, 304 ruoatumaton teräs
Lämmitysritilä: 95,5 x 14 cm, 304 ruostumaton teräs

Mustang

Kaasugrilli Pearl 4 built-in 

Rakenna itse oma kesäkeittiösi! Rosterisen, neljän polttimen 
Pearl build-in -kaasugrillin voit upottaa esimerkiksi muurattuun 
kesäkeittiöön. Väri: rosteri. Käyttöpaine 30 mbar. 606482 Mustang 
Grillin suojapeite Pearl 4, myydään erikseen. Takuu 10 vuotta.

316288
1  / 3gR4;:>13SEJFLLHR

4 x 3,9 kWGrillin koko: 77,5 x 60 x 49,5 cm
Pääpolttimet: 4
Takapolttimet: 1 x 4,5 kW

Grillausala: 71 x 46 cm
Grillausritilä: 2 x 34 x 45,5 cm, 304 ruostumaton lankateräs
Lämmitysritilä: 69 x 14 cm, 304 ruostumaton lankateräs
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KAASUGRILLIT

Mustang

Kaasu-/hiiligrilli Combo 3+1 

Kätevä kaasu- ja hiiligrillin yhdistelmä sinulle, joka haluat molemmat. Ota irti 
kaikki grillauksen edut. Väri: rosteri/musta. Sivukeitin 2,7 kW. Käyttöpaine 30 mbar. 
602303 Grillin suojapeite L 180x60x100 cm, myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

325034
1  / 3gR4;:>13SFIDGHIR

3 x 3,6 kWGrillin koko: 174 x 59 x 110 cm
Pääpolttimet: 3+1

Grillausala: 2 x 53 x 45 cm
Grillausritilä: 2 x 29,5 x 44 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 2 x 50 x 14 cm, 430 ruostumaton teräs
Grillausparila: 2 x 22,5 x 44 cm, mattaemaloitu valurauta

Mustang

Double Hybridi grilli Fargo 3 

Kätevä kaasu- ja hiiligrillin yhdistelmä sinulle, joka haluat molemmat. Ota 
irti kaikki grillauksen edut. Väri: musta. Käyttöpaine 30 mbar. 602303 Grillin 
suojapeite L 180x60x100 cm, myydään erikseen. Takuu 2 vuotta.

300527
1  / 2gR4;:>13SDDIFKGR

3 x 3,6 kWGrillin koko: 178 x 60 x 112 cm
Pääpolttimet: 3

Grillausala: 106 x 45 cm
Grillausritilä: 1 x 29 x 43,5 cm mattaemaloitu valurauta,  
1 x 22,5 x 44 cm emaloitu lankateräs,  
1 x 29 x 44 cm emaloitu lankateräs
Lämmitysritilä: 2 x 47 x 23 cm, emaloitu lankateräs
Grillausparila: 1 x 22 x 43,5 cm mattaemaloitu valurauta

Mustang

Kaasugrilli Caravan 

Mustang Caravan kaasugrilli on helppo ottaa mukaan esimerkiksi 
matkailuautoon tai veneeseen. Sopii myös näppäräksi pikkugrilliksi vähän 
kerrallaan grillaavalle. Väri: musta. Käyttöpaine 30 mbar.  Takuu 2 vuotta.

273378
1  / 16gR4;:>12SKGGKLLR

3,4 kWGrillin koko: 94 x 44 x 40 cm
Pääpolttimet: 1

Grillausala: 48 x 35 cm
Grillausritilä: 2 x 24 x 35 cm, mattaemaloitu valurauta
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SAPPHIRE-KAASUGRILLIN LISÄVARUSTEET 

Mustang

Sapphire valurauta plancha 24x47,5 cm 

Mustang Sapphire grilliin sopiva valurautainen Plancha parila. Parilan reunat estävät 
grillattavia tuotteita luisumasta pois parilalta, kun niitä käännellään. 

325431
1 - 4  / 120gR4;:>13SFIHGEFR

Mustang

Sapphire Smart valurauta lämmitysritilä 47,5x12 cm 

Mustang Sapphire grilleihin sopiva Smart valurautainen lämmitysritilä, jonka voit asettaa 
haluaamasi kohtaan grillin takaseinällä. 

325438
1 - 5  / 200gR4;:>13SFIHGLER

Mustang

Sapphire Smart valurauta lämmitysparila 47,5x12 cm 

Mustang Sapphire grilleihin sopiva Smart valurautainen lämmitysparila, jonka voit asettaa 
haluaamasi kohtaan grillin takaseinällä. 

325439
1 - 5  / 200gR4;:>13SFIHGMLR

Mustang

Sapphire Smart kasviskori 48x13 cm 

Mustang Sapphire grilleihin sopiva Smart kasviskori, jonka voit asettaa haluaamasi kohtaan 
grillin takaseinällä. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. 

325440
1 - 5  / 200gR4;:>13SFIHHDHR

Mustang

Sapphire valurautaparila 24x47,5 cm 

Mustang Sapphire grilliin sopiva valurautainen parila. Toinen puoli on uritettu, toinen sileä. 

325429
1 - 4  / 144gR4;:>13SFIHFMMR

Mustang

Sapphire Multigrill valurautaritilä 24x47,5 cm 

Mustang Sapphire grilliin sopiva valurautainen Multigrill ritilä. 

325430
2 - 4  / 168gR4;:>13SFIHGDIR

Mustang

Sapphire valurautaritilä 24x47,5 cm 

Mustang Sapphire grilliin sopiva valurautainen ritilä, jossa kulmikkaat tangot. 

325428
1 - 5  / 200gR4;:>13SFIHFLFR
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Mustang

Sapphire Multigrill valurautaritilä halk. 29 cm 

Mustang Sapphire grilliin sopiva valurautainen Multigrill ritilän keskiosa. Tällä 
ritilällä on mahdollista muokata Sapphire sarjan grilliä oman maun ja tarpeiden 
mukaiseksi. 

325432
1 - 5  / 200gR4;:>13SFIHGFMR

Mustang

Sapphire Multigrill valurautaparila halk. 30 cm 

Mustang Sapphire grilliin sopiva valurautainen Multigrill ritilän keskelle sopiva  
parila. Toinen puoli on uritettu ja toinen sileä. Tällä parilalla on mahdollista 
muokata Sapphire sarjan grilliä oman maun ja tarpeiden mukaiseksi.

325433
1 - 5  / 200gR4;:>13SFIHGGJR

Mustang

Sapphire Multigrill pizzakivi halk. 35 cm 

Mustang Sapphire Multigrill ritilän keskiosaan sopiva pizzakivi. Nostokahvat 
helpottavat pizzakiven käyttöä. Tällä pizzakivellä on mahdollista muokata 
Sapphire sarjan grilliä oman maun ja tarpeiden mukaiseksi.

325434
1 - 5  / 80gR4;:>13SFIHGHGR

Mustang

Sapphire Multigrill valurautapata 7 L 

Mustang Sapphire Multigrill ritilän keskiosaan sopiva 7 l valurautapata. Tällä 
valurautapadalla  on mahdollista muokata Sapphire sarjan grilliä oman maun ja 
tarpeiden mukaiseksi.

325435
1 - 2  / 60gR4;:>13SFIHGIDR

Mustang

Sapphire Multigrill paellapannu halk. 39 cm 

Mustang Sapphire Multigrill ritilän keskiosaan sopiva paellapannu. Tällä 
paellapannulla  on mahdollista muokata Sapphire sarjan grilliä oman maun ja 
tarpeiden mukaiseksi.

325436
1 - 5  / 120gR4;:>13SFIHGJKR

Mustang

Sapphire Multigrill wok-pannu halk. 36 cm 

Mustang Sapphire Multigrill ritilän keskiosaan sopiva wok-pannu. Tällä wok-
pannulla  on mahdollista muokata Sapphire sarjan grilliä oman maun ja 
tarpeiden mukaiseksi.

325437
1 - 5  / 60gR4;:>13SFIHGKHR

SAPPHIRE-KAASUGRILLIN LISÄVARUSTEET 
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MULTIGRILL-LISÄVARUSTEET

Mustang

Paellapannu Multigrill yhteensopiva RST  
halk. 36 cm 

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu paellapannu.  
Vahvuus 0,88 mm. Sopii Multigrill grillausritilään.

298067
6  / 252gR4;:>12SMLDJKDR

Mustang

Parilapannu Multigrill yhteensopiva  
halk. 30 cm 

Sopii kaasugrillien valurautaritilöiden parilapannuksi vaihdettavaan keskiosaan 
(30 cm). Sopii Mustang Gourmet 4+1 kaasugrilliin.

316743
6  / 234gR4;:>13SEJKHGLR

Mustang

Valurautapannu Multigrill yhteensopiva  
halk. 30 cm 

Valurautapannu. Multigrill grilleihin yhteensopiva. 

603435
2  / 120gR4;:>16SDGHGIIR

Mustang

Valurauta wok-pannu Multigrill yhteensopiva 
halk. 30 cm 

Valurauta wok-pannu. Multigrill grilleihin yhteensopiva.

603438
1  / 60gR4;:>16SDGHGLJR
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SÄHKÖGRILLIT

Mustang

Valurautaparila Multigrill yhteensopiva  
halk. 29 cm 

Valurautaparila Mustang Multigrill-ritilöihin. Lisäosien avulla voit muokata 
grillisi monipuoliseksi ruoanlaittopisteeksi, jossa valmistuu koko ateria aina 
maukkaasta pääruoasta herkullisiin jälkiruokiin.

325036
1 - 4  / 240gR4;:>13SFIDGJMR

Mustang

Valurautaparila Multigrill yhteensopiva  
halk. 30 cm 

Kaksipuoleinen valurautaparila. Multigrill grilleihin yhteensopiva. 

603434
2  / 180gR4;:>16SDGHGHLR

Mustang

Sähkögrilli Hornet lasikannella 1300 W 

Kätevä pienikokoinen sähkögrilli tarttumattomalla parilalla. Eristetty runko-
osa pysyy viileänä käytössä. Väri: harmaa. Grillausalan halk. 36 cm.  
Grillin koko: 45 x 47,5 x 12 cm. Takuu 1 vuosi.

300575
4  / 48gR4;:>13SDDIKIHR

Mustang

Sähkögrilli Torres harmaa 2000 W 

Tarttumattomalla paistoparilalla varustettu sähkögrilli. Väri: harmaa/musta. 
Takuu 1 vuosi.

287991
1  / 9gR4;:>12SLKMMEFR

2000 WGrillin koko: 65 x 65 x 108 cm

Grillausala: 46 cm

MULTIGRILL-LISÄVARUSTEET

53Enemmän tietoa tuotteista ja lisäkuvia » mustang-grill.com Enemmän tietoa tuotteista ja lisäkuvia » mustang-grill.com

http://mustang-grill.com
http://mustang-grill.com


PIZZA

Mustang

Pizzauuni Vesuvio 12 

Tahtoisitko valmistaa maailman parasta pizzaa kotipihallasi? Kordieriitistä 
valmistettu pizzakivi varaa lämpöä itseensä ja paistaa pizzan pohjan 
rapeaksi. U-muotoisen polttimen ansiosta pizza kypsentyy kolmelta sivulta 
yhtä aikaa. Uunin lämpötila nousee jopa 500ºC saakka ja kypsentää pizzan 
täytteet nopeasti. Poltin varustettu ODS-liekinvarmistimella. Väri: rosteri/
musta. Takuu 2 vuotta.

608192
1  / 8gR4;:>16SDLEMFFR

4,3 kWUunin koko: 53 x 53 x 42 cm
Pääpolttimet: 1

Mustang

Pizzauuni Vomero 16 

Tahtoisitko valmistaa maailman parasta pizzaa kotipihallasi? Kordieriitistä 
valmistettu pizzakivi varaa lämpöä itseensä ja paistaa pizzan pohjan 
rapeaksi. Tehokas poltin uunin oikeassa reunassa kypsentää pizzan täytteet 
todella tehokkaasti. Liekki kiertyy uunin kattoa myöden. Uunin lämpötila 
nousee jopa 500ºC saakka ja kypsentää pizzan täytteet nopeasti. Väri: rosteri/
musta. Takuu 2 vuotta.

610626
1  / 10gR4;:>16SEDJFJKR

5,6 kWUunin koko: 54,5 x 57 x 53 cm
Pääpolttimet: 1

Mustang

Pizzauuni Dome 

Haaveiletko herkullisesta kotitekoisesta pizzasta? Keraaminen pöydälle 
asetettava pizzauuni on vastaus mehevän ja maukkaan pizzan kaipuuseen. 
Uuni lämmitetään puulla tai grillihiilillä. Pizzan voi paistaa suoraan uunin 
pohjalla taikka pizzakiven päällä. Sisältää puhdistusharjan. Väri: harmaa/
rosteri. Takuu 2 vuotta.

610603
1  / 4gR4;:>16SEDJDGLR

Uunin koko: 66 x 91 x 76 cm

UUTUUS

UUTUUS

UUSI VERSIO
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PIZZA

Mustang

Pizzauuni Napoli 

Mustang Napoli on puukäyttöinen pizzauuni. Nauti ruoanlaitosta 
ja ulkoilmasta, Napoli soveltuu kaikkeen ruoanlaittoon ulkona: 
pizza, pihvit, ribsit, brisketit, lampaanjalat, padat ja muut 
herkut valmistuvat mukavasti ulkoilmasta nauttien. Sopii myös 
erinomaisesti leipomiseen. Iso 90 x 58 cm uunitila. Tiilet uunin 
pohjalla. Väri: rosteri. Suojapeite sisältyy. Takuu 2 vuotta.

328213
1  / 2gR4;:>13SFLFEGER

Uunin koko: 150 x 195 x 90 cm

Mustang

Pizzauuni kaasugrilliin 

Tahtoisitko valmistaa maailman parasta pizzaa kotipihallasi? Mustang 
pizzauuni on suurenmoinen lisäosa kaasugrilliisi. Tällä valmistuu niin 
rapeapohjaiset pizzat, kuin monenmoiset leivätkin. Pizzauunissa voi myös 
paahtaa lihaa ja kasviksia tai valmistaa kalaa. Esilämmitettävä 20 min.  
Koko 44,5 x 35 x 13 cm. Väri: musta. 

313247
1  / 48gR4;:>13SEGFHKHR

Mustang

Pizzauunin vaunu 

Tukevarakenteinen pizzauunin vaunu 
sopii kaikille Mustang pizzauuneille 
ja muun merkkisiin pizzauuneihin 
mittojen mukaan. Vaunussa on 
kaksi rengasta, joten sitä on helppo 
liikuttaa. Lisäksi koukut esimerkiksi 
pizzalapiolle ja muille tarvittaville 
välineille. Väri: musta. Takuu 1 vuosi. 
Vaunun koko: 73 x 74,5 x 92 cm.

610604
1  / 11

gR4;:>16SEDJDHIRUUTUUS

Mustang

Pizzauunin 
infrapunalämpömittari 

Kompakti infrapunalämpömittari. Soveltuu 
erityisesti pizzauunien lämpötilan 
mittaamiseen. Mittausalue -50 - +550 
astetta. Indikaattori lämpötilan ylittäessä 
mittausalueen. Sisäänrakennettu 
laserosoitin. Taustavalaistu LCD-näyttö. 
Lämpösäteilykerroin esiasetettu 0,95. 
Näyttää lämpötilan sekä Celsiuksina että 
Fahrenheiteina.

611808
10 - 60  / 480

gR4;:>16SEELDLJR

UUSI VERSIO
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PIZZATARVIKKEET

Mustang

Pizzanpaistosarja 

Sarja pizzanpaistamiseen. Sisältää pizzakiven halk. 32 cm, pizzaleikkurin ja pizzalapion.

604024
5  / 80gR4;:>16SDHDFHDR

Mustang

Pizzakivi Multigrill yhteensopiva halk. 30 cm 

Pizzakivellä valmistat kotioloissa huippumaukasta pizzaa. Huokoinen kordieriitin 
pinta poistaa kosteuden pizzapohjasta, jolloin pizzapohja pysyy herkullisen 
rapeana. Halkaisija 30,5 cm. Vahvuus 8 mm. Mustang Gourmet-kaasugrilliin 
313562. Sopii myös Mustang Avalon-grilliin 274143.

316871
6  / 270gR4;:>13SEJLKELR

Mustang

Pizzakivi halk. 32 cm 

Kordieriitistä valmistettu kivitaso, jonka päällä pizza paistuu meheväksi. 
Halk. 32 cm, vahvuus 9 mm. Pizzakivi 47 ja 57 cm pallogrilliin. Kordieriitistä 
valmistettu kivitaso. Mukana kromattu teräksinen teline halk. 5 mm, telineen 
mitat 32,5 x 16 x 3,5 cm.

273977
4  / 216gR4;:>12SKGMKKGR

Mustang

Pizzakivi halk. 42 cm 

Iso pizzakivi. Halkaisija 42 cm. Vahvuus 1,5 cm.

612093
4  / 80gR4;:>16SEFDMGIR

UUTUUS

Mustang

Sapphire Multigrill pizzakivi halk. 35 cm 

Mustang Sapphire Multigrill ritilän keskiosaan sopiva pizzakivi. Nostokahvat 
helpottavat pizzakiven käyttöä. Tällä pizzakivellä on mahdollista muokata 
Sapphire sarjan grilliä oman maun ja tarpeiden mukaiseksi.

325434
1 - 5  / 80gR4;:>13SFIHGHGR

Mustang

Pizzakivi 30x38 cm 

Paistokivi grilliin tai uuniin.

612092
4  / 200gR4;:>16SEFDMFLR

UUTUUS
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PIZZATARVIKKEET

Mustang

Pizzalapio/kääntölapio 
Premium 

Pizzalapio pizza pyöritykseen.

612121
5 - 25  / 500gR4;:>16SEFEFEIR

Mustang

Pizzalapio Premium 
30 cm 

Rei’itetty pizzalapio. Todella 
tukeva pizzalapio tukevalla 
varrella. Rei’ityksen ansiosta pizza 
irti lapiosta helposti.

612118
5  / 175gR4;:>16SEFEELIR

Mustang

Pizzalapio Premium 
33 cm 

Rei’itetty pizzalapio. Todella tukeva 
pizzalapio tukevalla varrella. 
Rei’ityksen ansiosta pizza irti 
lapiosta helposti.

614798
5  / 185gR4;:>16SEHKMLKR

Mustang

Pizzalapio Premium 
40 cm 

Todella tukeva pizzalapio 
tukevalla varrella. Rei’ityksen 
ansiosta pizza irtoaa lapiosta 
helposti.

615095
5  / 160gR4;:>16SEIDMIJR

Mustang

Pizzalapio 

Teräksinen pizzalapio puukahvalla. 
Lasta 30 x 25 cm.

274191
12  / 432gR4;:>12SKHEMEFR

Mustang

Pizzalapio pitkä 

Pitkällä puukahvalla varustettu 
pizzalapio. Kahva akaasia-puuta. 
Lapio-osan koko 30,5 x 30 cm.

605911
6  / 132gR4;:>16SDIMEEFR

UUTUUS UUTUUS

UUTUUS UUTUUS
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PIZZATARVIKKEET

Mustang

Pizzataikinalasta 

Erittäin tukeva teräksestä valmistettu taikinalasta, jossa on senttimitoitus. 
Erinomainen apuväline pizzataikinan käsittelyyn. Muovisesta kädensijasta saa 
hyvän otteen. Konepestävä.

611859
12 - 24  / 1488gR4;:>16SEELIMLR

Mustang

Pizzalapio Bambu 

Bambusta valmistettu 
pizzalapio. Terävä kärki menee 
helposti pizza alle.

612094
8  / 480gR4;:>16SEFDMHFR

UUTUUS

Mustang

Pizzalapio puinen 
30 cm 

Kotimainen koivuvanerista 
valmistettu pizzalapio.

615038
20  / 500gR4;:>16SEIDGLGR

Mustang

Pizzaleikkuri 

Pizzaleikkuri. Tukeva puukahva.

613115
12 - 60  / 720gR4;:>16SEGEEIGR

UUTUUS

Mustang

Pizzaleikkuri 

Pizzaleikkuri isolla halk. 9,5 cm terällä.

604021
12 - 144  / 3456gR4;:>16SDHDFEMR

Mustang

Jäähdytysritilä pizzalle 32 cm 

Teline pizzan jäähdyttämiseen paistamisen jälkeen.

611856
10  / 400gR4;:>16SEELIJKR

UUTUUS UUTUUS
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Mustang

Keittiövaaka elektroninen 

Elektroninen keittiövaaka pizzatarvikkeiden mittaamiseen. Tarkkuus 1 g. Erittäin 
tarkka venymäliuska-anturi. Nestekidenäyttö 0,6”. Nollaus-/taaraustoiminto. 
Pariston tyhjenemisen ilmaisin ”Lo” Ylikuormituksen ilmaisin ”OL”. Max. 5 kg.  
Takuu 1 vuosi.

611861
12  / 864gR4;:>16SEELJEER

Mustang

Digitaalinen pizzavaaka 

Digitaalinen vaaka kahdella mittausalueella. Alue 1: 0,01 - 500 g.  
Alue 2: 0,5 g - 5000 g. Soveltuu erityisesti pizzataikinan ainesten mittaamiseen. 
Takuu 1 vuosi.

615272
6 - 24  / 648gR4;:>16SEIFKFER

Mustang

Pizzataikinan kohotusastia L 2 kpl ja kansi 

Tilava pizzataikinan kohotusastia 2kpl. Pinottavissa päällekkäin. Sisältää kannen. 
Koko 65,5 x 45,5 x 8 cm. Elintarvikehyväksyttyä muovia.  
Sopii myös ruoan säilytykseen.

611926
1  / 15gR4;:>16SEEMFJKR

Mustang

Pizzataikinan kohotusastia M ja kansi 

Tilava pizzataikinan kohotusastia kannella. Pinottavissa päällekkäin. Sisältää kannen. 
Koko 45,2 x 32,4 x 8,5 cm. Sopii useampiin kotijääkaappeihin. Elintarvikehyväksyttyä 
muovia. Sopii myös ruoan säilytykseen.

612122
6  / 120gR4;:>16SEFEFFFR

Mustang

Pizzataikinan kohotusastia S ja kansi 

Pizzataikinan kohotusastia kannella. Kohotusastia yhdelle taikinapallolle. Sisältää 
kannen. Koko 20,5 x 14 x 8 cm. Elintarvikehyväksyttyä muovia.  
Sopii myös ruoan säilytykseen.

612123
24  / 384gR4;:>16SEFEFGMR

PIZZATARVIKKEET

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

Mustang

Pizzauunin puhdistusharja 57 cm 

Puhdistusharja pizzauunin ja pizzakivien puhdistukseen. Harjan 
päässä kaavin. Taittuva varsi. Harjakset juurta.

612116
12  / 924gR4;:>16SEFEEJER

UUTUUS

UUTUUS
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HIILIGRILLIT

Mustang

Hiiligrilli Avalon 2 

Tukeva hiiligrilli, jossa iso grillauspinta-ala. Multigrill grillausritilät 
monipuoliseen grillaamiseen. Grillausritilän keskiosaan voidaan laittaa 
lisätarvikkeita laajasta Mustang Multigrill -valikoimasta. Väri: musta. 602301 
Grillin suojapeite M 152x54x95 cm, myydään erikseen. Takuu 1 vuosi.

325032
1  / 8gR4;:>13SFIDGFER

Grillin koko: 128 x 62 x 124 cm

Grillausala: 59 x 45 cm
Grillausritilä: 2 x 29,5 x 45 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 57 x 24 cm, kromattu lankateräs

Mustang

Hiiligrilli Tango musta 

Tyylikäs Tango-hiiligrilli on hiilillä grillaajan luottokaveri. Säädettävä 
hiilikaukalon korkeus, joka mahdollistaa lämpötilan säätämisen. Väri: musta. 
602301 Grillin suojapeite M 152x54x95 cm, myydään erikseen. Takuu 1 vuosi.

300526
1  / 8gR4;:>13SDDIFJJR

Grillin koko: 128 x 62 x 123,5 cm

Grillausala: 60 x 45 cm
Grillausritilä: 2 x 30 x 45 cm, mattaemaloitu valurauta
Lämmitysritilä: 57 x 24 cm, kromattu lankateräs

Mustang

Hiiligrilli Laguna 

Tyylikäs hiiligrilli säädettävällä hiilikaukalon korkeudella, joka mahdollistaa 
lämpötilan säätämisen.Grillausala 45 x 32 cm. Väri: musta. 602300 Grillin 
suojapeite S 130x46x90 cm, myydään erikseen. Takuu 1 vuosi.

603453
1  / 20gR4;:>16SDGHIGMR

Grillin koko: 105 x 53 x 105 cm

Grillausala: 45 x 32 cm
Grillausritilä: 2 x 22 x 41 cm, kromattu lankateräs
Lämmitysritilä: 40,5 x 16 cm, kromattu lankateräs
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HIILIGRILLIT

Mustang

Ulkogrilli Patagonia 

Upea argentinalaistyylinen ulkogrilli, jossa voidaan säätää grillausritilän 
korkeutta. Voidaan käyttää polttopuita taikka grillihiiliä. Grillausala 70 x 43,5 cm. 
Väri: musta, rosteri. Suojapeite sisältyy. Takuu 2 vuotta.

601845
1  / 13gR4;:>16SDELHIHR

Grillin koko:  
100 x 50 x 143 cm

Grillausritilä: 70 x 43,5 
cm, 201 ruostumaton 
lankateräs

Mustang

Hiiligrilli Austin 

Näyttävä hiiligrilli sivutasoilla. Grillin alla on irroitettava tuhka-astia, jonka 
kautta myös säädetään ilman määrää hiillokselle. Grillin molemmilla puolilla isot 
sivutasot. Grillin alla alataso tarvikkeiden säilytykseen. Väri: musta, harmaa. 602301 
Grillin suojapeite M 152x54x95 cm, myydään erikseen. Takuu 1 vuosi.

324704
1  / 10gR4;:>13SFHKDHLR

Grillin koko:  
130 x 65 x 95,5 cm

Grillausritilä: Ø 54 cm, 
kromattu lankateräs

Mustang

Hiiligrilli Gourmet 57 

Näyttävä Multigrill-ritilällä varustettu hiiligrilli monipuoliseen grillaamiseen. 
Grillausritilän keskiosaan voidaan laittaa lisätarvikkeita laajasta Mustang Multigrill 
-valikoimasta. Väri: musta. 250968 Mustang Suojapeite hiiligrillille 64 cm, myydään 
erikseen. Takuu 1 vuosi.

324735
1  / 12gR4;:>13SFHKGIFR

Grillin koko:  
64 x 69 x 108 cm

Grillausritilä: Ø 54 
cm, 201 ruostumaton 
lankateräs

Mustang

Hiiligrilli Basic 57 

Perinteinen, kompaktilla rakenteella viimeistelty jalallinen pallogrilli 
maukkaiden grilliherkkujen valmistukseen. Väri: musta. 250968 Mustang 
Suojapeite hiiligrillille 64 cm, myydään erikseen. Takuu 1 vuosi.

605734
1  / 18gR4;:>16SDIKGHKR

Grillin koko: 62 x 
59 x 96 cm

Grillausritilä: Ø 54 cm, 
kromattu lankateräs
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HIILIGRILLIT

Mustang

Hiiligrilli Gourmet 47 

Näyttävä Multigrill-ritilällä varustettu hiiligrilli monipuoliseen grillaamiseen. 
Grillausritilän keskiosaan voidaan laittaa lisätarvikkeita laajasta Mustang 
Multigrill -valikoimasta. Väri: musta. 250967 Suojapeite hiiligrillille 58 cm, 
myydään erikseen. Takuu 1 vuosi.

604006
1  / 18gR4;:>16SDHDDJJR

Grillin koko:  
57 x 57 x 103 cm

Grillausritilä: Ø 43,5 
cm, 201 ruostumaton 
lankateräs

Mustang

Hiiligrilli Basic 47 

Perinteinen, kompaktilla rakenteella viimeistelty jalallinen pallogrilli 
maukkaiden grilliherkkujen valmistukseen. Väri: musta. 250967 Suojapeite 
hiiligrillille 58 cm, myydään erikseen. Takuu 1 vuosi.

602899
1  / 18gR4;:>16SDFLMMJR

Grillin koko: 56 
x 54 x 95 cm

Grillausritilä: Ø 44 cm 
kromattu lankateräs

Mustang

Hiiligrilli Basic 43 

Perinteinen, kompaktilla rakenteella viimeistelty jalallinen pallogrilli 
maukkaiden grilliherkkujen valmistukseen. Väri: musta. Takuu 1 vuosi.

324702
1  / 25gR4;:>13SFHKDFHR

Grillin koko:  
47,5 x 44,5 x 74 cm

Grillausritilä: Ø 41,5 cm, 
kromattu lankateräs

Mustang

Hiiligrilli Festival harmaa 

Pieni, lyhytjalkainen Festival-pallogrilli on helppo ottaa mukaan. 
Erinomainen esimerkiksi piknikille ja festareille. Väri: harmaa, musta.

301021
4  / 64gR4;:>13SDEDFEIR

Grillin koko:  
38 x 38 x 50 cm

Grillausritilä: Ø 36 cm, 
kromattu lankateräs
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HIILIGRILLIT

Mustang

Hiiligrilli Travel 

Ota grilli mukaasi minne vain! Kokoontaitettava hiiligrilli ruostumattomasta teräksestä. Grillausala 55 x 
35 cm. Erityisesti matsästäjille, kalastajille, veneilijöile, karavaanareille. Mukana kantolaukku. 

Takuu 1 vuosi.

602077
4  / 96gR4;:>16SDFDKKLR

Grillin koko: 60 x 40 x 48 cm Grillausritilä: 55 x 35 cm, 304 
ruostumatton lankateräs

Mustang

Hiiligrilli Trek 

Ota grilli mukaasi minne vain! Pieneen tilaan taittuva, ruostumaton teräshiiligrilli kantolaukussa. Kätevä 
ottaa mukaan piknikille tai metsään. Säilytyslaukku sisältyy. Takuu 1 vuosi.

325421
1  / 96gR4;:>13SFIHFEGR

Grillin koko: 45,5 x 27 x 25,5 cm
Grillausritilä: 43,5 x 25,5 cm, 
430 ruostumaton lankateräs

Mustang

Varras-hiiligrilli 6 vartaalla 

Todella kätevä varras-hiiligrilli, jossa lämpiminä kesäiltoina paistuu herkullista pikkupurtavaa perheelle ja 
ystäville! Kevyt, kompaktin kokoinen ja kokoontaitettava, grilli ei vaadi suurta säilytystilaa ja on helposti 
siirreltävissä paikasta toiseen. Varustettu kuudella ruostumattomalla teräsvartaalla, joissa paistuvat niin 
lihat, makkarat, juurekset ja muut grilliherkut! 

263591
10  / 150gR4;:>12SJGIMEHR

Grillin koko: 50 x 30 x 50 cm Grillausala: 50 x 30 cm

Mustang

Kertakäyttögrilli 3 kpl 

Kertakäyttögrilli on näppärä varuste festareille ja piknikille. Käytäthän grilliä aina palamattomalla alustalla! 

Grillin koko: 22 x 27 x 5 cm.

218216
16  / 144gR4;:>12SELFEJJR

Mustang

Kertakäyttögrilli 

Kertakäyttögrilli on näppärä varuste festareille ja piknikille. Käytäthän grilliä aina palamattomalla alustalla! 

Grillin koko: 22 x 27 x 5 cm.

182742
36  / 360gR4;:>11SLFKHFJR

63Enemmän tietoa tuotteista ja lisäkuvia » mustang-grill.com Enemmän tietoa tuotteista ja lisäkuvia » mustang-grill.com

http://mustang-grill.com
http://mustang-grill.com


BARBECUE-GRILLAUS

Mustang

Hiiligrilli Kamado S 

16” . Alaventtiili suojaverkolla, jonka kautta 
lisään ilmaa hiilille. Sisältää pöytätelineen, 
keraamisen lämmönjakolevyn kolmella jalalla 
ja hiilihangon tuhkanpoistoon. 

325383
1  / 6gR4;:>13SFIGLGHR

Kamadon koko: 54 x 48 x 49 cm

Grillausritilä: Ø 32,5 cm, 304 ruostumaton 
lankateräs

Mustang

Hiiligrilli Kamado M 

18” . Alaventtiili suojaverkolla, jonka kautta 
lisää ilmaa hiilille. Sisältää keraamisen 
lämmönjakolevyn kolmella jalalla ja 
hiilihangon tuhkanpoistoon. Suojapeite 
291122 myydään erikseen. 

325385
1  / 4gR4;:>13SFIGLILR

Kamadon koko: 116 x 64 x 107 cm

Grillausritilä: Ø 38 cm, 304 ruostumaton lankateräs

Mustang

Hiiligrilli Kamado L 

21”. Sisältää keraamisen lämmönjakolevyn 
kolmella jalalla ja hiilihangon 
tuhkanpoistoon. Suojapeite 291123 
myydään erikseen.

325387
1  / 2gR4;:>13SFIGLKFR

Kamadon koko: 127 x 75 x 115 cm

Grillausritilä: Ø 47 cm, 304 ruostumaton lankateräs

Keraamiset kamado-hiiligrilli pitkään grillaamiseen matalissa lämmöissä. Kamado on sekä 
grilli, savustin että uuni. Uusi Mullite keraaminen savi 1000°C lämmönkestolla. 

S
M

L
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BARBECUE-GRILLAUS

Mustang

Hiiligrilli Kamado XL 

23,5”. Kannessa ja tulipesässä laadukas 
lasikuitutiiviste metalliverkolla. Suojapeite 
606696 myydään erikseen. 

325389
1  / 2gR4;:>13SFIGLMJRKamadon koko: 133 x 81 x 113 cm

Grillausritilä: Ø 52 cm 304, ruostumaton lankateräs

Mustang

Hiiligrilli Kamado XXL 

26”. Alaventtiili suojaverkolla, jonka kautta 
lisään ilmaa hiilille. Kannessa ja tulipesässä 
laadukas lasikuitutiiviste metalliverkolla. 
Suojapeite 606696 myydään erikseen.

325391
1  / 2gR4;:>13SFIGMEMR

Kamadon koko: 138 x 87 x 115 cm

Grillausritilä: Ø 57 cm, 304 ruostumaton lankateräs

Mustang

Puupöytä Kamado L 

Tukeva mäntypuinen pöytä Mustang Kamado L -grillille. Pöytä lisää säilytystilaa grillauksen yhteydessä. Pöydän 
mukana tulee jalusta grillin alle estämään grillistä muodostuvan lämmön siirtymistä puurakenteisiin. Erillisen 
muunnossarjan (604579) avulla voidaan muokata pöytä sopimaan Mustang Kamado M grillille. 605795 Mustang 
Suojapeite Kamado L puupöydälle 125x95x115 cm, myydään erikseen. Takuu 1 vuosi.

604571
1  / 8gR4;:>16SDHIKEMR

XL

XXL

Uudenmallinen valurautainen päälliventtiili todella tarkkaan vedonsäätöön. Väri: harmaa. 
Takuu Kamadoissa 2 vuotta.
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KAMADON LISÄVARUSTEET

Mustang

Ritiläpihdit 

Ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla 
pihdeillä nostat kuumat ritilät grillistä helposti 
ja sormia polttamatta. Suunniteltu käytettäväksi 
erityisesti Mustang Kamado -grillien kanssa.

300540
10 - 80  / 320gR4;:>13SDDIHDFR

Mustang

Ritilän ja parilan nostokoukku 

Parilan ja ritilän valurautanostokoukku on kaikkien 
grillaajien perusapuväline. Se on turvallinen 
työväline ja helpottaa huomattavasti kuumien, 
painavien ja rasvaisten ritilöiden ja pariloiden 
nostelua ja siirtelyä grillissä. Pituus 22 cm.

316530
12 - 24  / 480gR4;:>13SEJIGDHR

Mustang

Kamado tuhkakaavin 

46 cm pitkä tuhkakaavin, jolla saat 
helposti jäähtyneet tuhkat pois 
tulipesästä. Sopii kaikkiin kamado 
grilleihin.

325396
4  / 200

gR4;:>13SFIGMJHR

Mustang

Puupöydän muunnossarja Kamado M 

Tällä muunnossarjalla muutat Mustang Puupöydän Kamado L (604571) 
sopimaan Mustang Kamado M kamado gillille. Takuu 1 vuosi.

604579
1  / 50gR4;:>16SDHIKMIR

Mustang

Varrassarja Kamado M 

Varrassarja Mustang Kamado M tai muihin 18” kamado grilleihin. Sisältää 
pidikerenkaan, vartaa ja moottorin. Varras valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä. Takuu 1 vuosi.

325408
1  / 20gR4;:>13SFIHDLHR

Mustang

Varrassarja Kamado L 

Varrassarja Mustang Kamado L tai muihin 21” kamado grilleihin. Sisältää 
pidikerenkaan, vartaan ja moottorin. Varras valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä. Takuu 1 vuosi.

325409
1  / 30gR4;:>13SFIHDMER

Mustang

Kamado sytytyspuhallin 

Kamado grillin sytytyksen yhteydessä puhaltimen avulla saadaan lisää ilmaa 
hiilille. Hiilet syttyvät nopeammin. Sopii Mustang Kamado L ja Kamado XL 
kamadogrilleihin. Muiden valmistajien malleihin mittojen mukaan. Toimii 4 x 
1,5 V AA paristolla. Paristot hankittava erikseen.Takuu 1 vuosi.

610669
4 - 24  / 288gR4;:>16SEDJJMHR
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Mustang

Deflektori Kamado M 

Keraaminen konvektorikivi. Estää suoran lämmön siirtymisen grillattaviin 
ruokiin. Konvektorin avulla voit valmistaa Kamado-grillillä uuniruokia alhaisessa 
lämpötiloissa. Soveltuu myös paistopinnaksi. Sopii 18” kamado grilleihin.

300538
3  / 60gR4;:>13SDDIGLMR

Mustang

Deflektori Kamado L 

Keraaminen konvektorikivi estää suoran lämmön siirtymisen grillattaviin 
ruokiin. Konvektorin avulla voit valmistaa Kamado-grillillä uuniruokia 
alhaisessa lämpötiloissa. Soveltuu myös paistopinnaksi. Sopii 21” ja 22” kamado 
grilleihin. Koko 40 x 42 x 6 cm.

313529
6  / 54gR4;:>13SEGIFMER

Mustang

Korokeritilä Kamado S/M 

Lisää grillaustilaa korokeritilällä Mustang Kamado S tai Kamado M, tai muihin 
16” ja 18” kamado grilleihin. Koko 22 x 28 x 8 cm.

325397
1  / 60gR4;:>13SFIGMKER

Mustang

Korokeritilä Kamado L/XL 

Lisää grillaustilaa korokeritilällä Mustang Kamado L ja Kamado XL, tai muihin 
21” ja 23,5”/24” kamado grilleihin. Koko 32 x 39 x 11 cm.

325398
1  / 78gR4;:>13SFIGMLLR

Mustang

Grillausjärjestelmä Kamado M 

Grillausjärjestelmä, joka sisältää: 2 x puolikuu grillausritilät 304 
ruostumattomasta teräksestä, 1 x 304 ruostumaton teräsrengas, 2 x puolikuu 
deflektorit kordieriitista, 1 x monikäyttöinen teline 304 ruostumattomasta 
teräksestä. Sopii Mustang Kamado M tai muihin 18” kamado grilleihin.

325401
1  / 40gR4;:>13SFIHDEIR

Mustang

Grillausjärjestelmä Kamado L 

Grillausjärjestelmä, joka sisältää: 2 x puolikuu grillausritilät ruostumattomasta 
teräksestä, 1 x  ruostumaton teräsrengas, 2 x puolikuu deflektorit kordieriitista, 
1 x monikäyttöinen teline  ruostumattomasta teräksestä. Sopii Mustang 
Kamado L tai muihin 21” kamado grilleihin.

325402
1  / 24gR4;:>13SFIHDFFR

KAMADON LISÄVARUSTEET
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BARBECUE-GRILLAUS

Mustang

Pellettisavustin Houston 

Erittäin tukeva, klassinen pellettisavustin. Pelletit sijoitetaan erilliseen 
lokeroon, josta syöttöruuvi siirtää tarvittavan määrän pellettejä polttimelle. 
Savustustilassa on runsaasti pinta-alaa. Savu johdetaan ulos savupiipusta 
ja rasvat ja marinadit johdetaan kenolleen sijoitetulla rasvapellillä 
rasvaämpäriin. 8 eri lämpötila-asetusta grillaamiseen, 7 erilaista asetusta 
savustukseen. Väri: musta. 602301 Grillin suojapeite M 152x54x95 cm, 
myydään erikseen. Takuu 1 vuosi.

324182
1  / 4gR4;:>13SFHELFHR

260 WGrillin koko: 120 x 55 x 132 cm
Pääpolttimet: 1

Grillausala: 72 x 49,5 cm
Grillausritilä: 3 x 24 x 49,5 cm, emaloitu lankateräs

Mustang

Off-set savustin Georgia XXL 

Todella tukeva ja näyttävä off-set savustin. Erilliseen tulipesään tehdään tuli, 
jonka savu ohjataan erilliseen reilun kokoiseen savustustilaan. Tulipesässä on 
grillausritilät suoraan hiilloksen päällä tapahtuvaan grillaamiseen. Tulipesän kansi 
on tasainen, jota voidaan hyödyntää ruoanvalmistuksessa tai lämpöisenäpidossa. 
Savupiipussa on 3 kpl ritilöitä, joita voidaan hyödyntää savustuksessa sekä 
ripustuskoukut. Grillauskammiossa hiiliritilät, joita käyttämällä voidaan tehdä 
suoraa grillaamista myös isossa tilassa. Väri: musta. Takuu 1 vuosi.

601872
1  / 3gR4;:>16SDELKFDR

Grillin koko: 175 x 70 x 192 cm

Grillausala: 72 x 37 cm,  3 x Ø 37 cm
Grillausritilä: 3 x 24 x 37 cm + 3 x Ø 37 cm emaloitu 
lankateräs
Lämmitysritilä: 65,5 x 14 cm, emaloitu lankateräs

Mustang

Off-set savustin Georgia L 

Todella tukeva off-set savustin. Tulipesässä on tukevat grillausritilät suoraan 
hiilloksen päällä tapahtuvaan grillaamiseen. Tulipesän kansi on tasainen, jota 
voidaan hyödyntää ruoanvalmistuksessa tai lämpöisenäpidossa. Savupiipun 
uloslähtö on sijoitettu siten, että savu joutuu tekemään ylimääräisen kierroksen 
grillaus-/savustuskammion sisällä. Grillauskammiossa hiiliritilät, joita käyttämällä 
voidaan tehdä suoraa grillaamista myös isossa tilassa. Erilliset luukut ulkoisen 
paistolämpömittarin antureille. Väri: musta. 602303 Mustang Grillin suojapeite  
L 180x60x100 cm, myydään erikseen. Takuu 1 vuosi.

324306
2  / 12gR4;:>13SFHGDJHR

Grillin koko: 142 x 70 x 122 cm

Grillausala: 72 x 37 cm
Grillausritilä: 3 x 24 x 37 cm, emaloitu lankateräs
Lämmitysritilä: 65,5 x 14 cm emaloitu lankateräs
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SAVUSTIMET

Mustang

Sähkösavustin Electronic 

Isokokoiseen Electronic-sähkösavustimeen mahtuu iso erä savustettuvia yhdellä kerralla. Digitaalisesta 
käyttökytkinpaneelista saa säädettyä halutun lämpötilan ja ajastuksen tarkasti. Ulosvedettävän 
savupurukaukalon ansiosta savustuspuruja voidaan lisätä kesken savustuksen ilman että savustimen ovea 
tarvitsee avata. Väri: rosteri/musta.  Takuu 1 vuosi.

240429
1  / 8gR4;:>12SHDHFMMR

650 WSavustimen koko: 40 x 43 x 81 cm

Grillausala: 4 x 37 x 33 cm
Grillausritilä: 4 x 37 x 33 cm, kromattu lankateräs

Mustang

Kaasusavustin Kymi 

Tehokas ja suuren savustuspinta-alan omaava kaasusavustin. Savustimessa on neljä ritilää ja katossa 
ripustuskoukut, joiden avulla saadaan kokonaiset kalat roikkumaan savustimen sisällä. Puruastia ja poltin 
on omassa tilassaan, jota voidaan avata savustuksen aikana, ilman että lämpötila laskee varsinaisessa 
savustustilassa. Väri: musta.  Takuu 2 vuotta.

324162
1  / 8gR4;:>13SFHEJFJR

4,4 kWSavustimen koko: 64 x 50 x 128 cm
Pääpolttimet: 1

Grillausritilä: 4x 34 x 35 cm, kromattu lankateräs

Mustang

Kaasusavustin Teno 

Erittäin tehokas ja todella suuren savustuspinta-alan omaava kaasusavustin. Savustimessa on kuusi ritilää ja 
katossa ripustuskoukut, joiden avulla saadaan kokonaiset kalat roikkumaan savustimen sisällä. Puruastia ja 
poltin on omassa tilassaan, jota voidaan avata savustuksen aikana, ilman että lämpötila laskee varsinaisessa 
savustustilassa. Väri: musta.  Takuu 2 vuotta.

324163
1  / 4gR4;:>13SFHEJGGR

2 x 2,93 kWSavustimen koko: 80 x 50 x 145 cm
Pääpolttimet: 2

Mustang

Hiilisavustin Pispala 

Erittäin tehokas ja todella suuren savustuspinta-alan omaava kaasusavustin. Savustimessa on kuusi ritilää ja 
katossa ripustuskoukut, joiden avulla saadaan kokonaiset kalat roikkumaan savustimen sisällä. Puruastia ja 
poltin on omassa tilassaan, jota voidaan avata savustuksen aikana, ilman että lämpötila laskee varsinaisessa 
savustustilassa. 250968 Mustang Suojapeite hiiligrillille 64 cm, ei sisälly pakkaukseen Väri: musta.  Takuu 1 vuosi.

324305
8  / 12gR4;:>13SFHGDIKR

Savustimen koko: 60 x 46 x 
103 cm

Grillausala: 2 x 45 cm
Grillausritilä: 2 x  Ø 45 cm, kromattu 
lankateräs
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SAVUSTIMET

Mustang

Savustuslaatikko iso 

Iso savustuslaatikko, johon mahtuu iso erä savustettavia tuotteita. 
Savustuslaatikossa on kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua ritilää ja 
rasvapelti. Koko 45 x 33 x 18 cm.

292404
10  / 40gR4;:>12SMFHDHMR

Mustang

Savustuslaatikko 

Perinteinen savustuslaatikko, jossa kaksi ruostumattomasta teräksestä 
valmistettua ritilää. Pohjalle suositellaan laitettavaksi alumiinifolio, jolloin 
puhdistaminen helpottuu. Koko 38 x 27 x 13,5 cm.

263590
20  / 80gR4;:>12SJGIMDKR

Mustang

Sähkösavustin termostaatilla 1100 W 

Sähkösavustin on varma ja helppo laite savustamiseen. Savustinta ohjataan 
termostaatilla ja lämpötilaa voi tarkkailla lämpömittarista.   
Koko 45 x 25,5 x 41,5 cm. Takuu 1 vuosi.

318243
4  / 24gR4;:>13SELFHGER

Mustang

Sähkösavustin 1100 W 

Perinteinen sähkösavustin helppoon ja varmaan savustamiseen.   
Koko 45 x 25,5 x 45 cm. Takuu 1 vuosi.

305671
4  / 24gR4;:>13SDIJKELR
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Mustang

Infuusio savunkehitin 

Kannettava infuusio savunkehitin eri ruokien, 
juomien, hedelmien, mausteiden, jne. 
maustamiseen savulla. Teho 3V DC 0,6 W, 
toimii 4 x AA paristolla (ei sisälly). 25 cm pitkän 
joustavan letkun kautta savu johdetaan savulla 
maustettaviin ruokiin. Koko 15 x 3,5 x 3,5 cm. 
Eloksoitu alumiinirunko on helppo puhdistaa.

324298
16  / 864gR4;:>13SFHFMLFR

Mustang

Kylmäsavustuskaappi 

Kaappi kylmäsavustukseen. 
Koko 57 x 48 x 126 cm. 4 kpl 
ruostumattomasta teräksestä olevia 
ritilöitä 52 x 44 cm. Ripustuskoukut 
katossa. Ilmaventtiilit 
kosteudenpoistoon. Käytetään 
kylmäsavugeneraattoreiden 
228592, 265553, 324170, 333044 ja 
300560 kanssa.

334137
1  / 17

gR4;:>13SGHEGKER

Mustang

Kylmäsavustuslaite 13 V / 230 V 

Kylmäsavustus tuo vaihtelua niin kalan, lihan kuin vihannesten valmistamiseen. 
Helposti herkullista. Teräksinen kylmäsavustuslaite. Toimii ohuilla ja kuivilla 
puukiekoilla. 220-240 V ~ 50 Hz 13V. Maksimi teho 36 W. IP44 suojattu. Koko 
23,5 x 6 x 36,5 cm. Käytä savustukseen Mustang leppäsavustuskiekkoja (tuote 
231819).

228592
6  / 336gR4;:>12SFLIMFLR

Mustang

Savuaromirasia kaasugrilliin 

Rasia savustushakkeelle kaasugrilliin. Täytä laatikko savustushakkeella ja aseta 
se suoraan grillin poltinten päälle. Savu alkaa muodostua tuota pikaa, mikä 
antaa ruoalle herkullisen maun. Pestään käsin miedolla pesuaineella.  
Koko 22,5 x 19 x 4 cm.

263773
12  / 1008gR4;:>12SJGKKGHR

KYLMÄSAVUSTUS

71Enemmän tietoa tuotteista ja lisäkuvia » mustang-grill.com Enemmän tietoa tuotteista ja lisäkuvia » mustang-grill.com

http://mustang-grill.com
http://mustang-grill.com


KYLMÄSAVUSTUS

Mustang

Kylmäsavugeneraattori Deluxe iso 

Kylmäsavugeneraattori kylmäsavustukseen. Valmistettu erittäin laadukkaasta 
304 ruostumattomasta teräksestä. Umpinaiset sivuseinät estävät kytemisen 
leviävän seinien läpi. Paloaika noin 8 - 12 tuntia sytytystavasta riippuen. Koko 
25 x 25 x 5,5 cm. Suositellaan Mustang kylmäsavupuruja 265566, 291436, 
290357, 290356 ja 290358.

333044
5  / 240gR4;:>13SGGDHHGR

Mustang

Kylmäsavugeneraattori Deluxe 

Kylmäsavugeneraattori kylmäsavustukseen. Valmistettu erittäin laadukkaasta 
304 ruostumattomasta teräksestä. Umpinaiset sivuseinät estävät kytemisen 
leviävän seinien läpi. Paloaika noin 4 - 8 tuntia sytytystavasta riippuen. Koko 19 
x 15 x 5,5 cm. Suositellaan Mustang kylmäsavupuruja 265566, 291436, 290357, 
290356 ja 290358.

324170
20  / 540gR4;:>13SFHEKDER

Mustang

Kylmäsavugeneraattori 

Kylmäsavugeneraattori kylmäsavustukseen. Laite sopii lihan, kalan ja juuston 
kylmäsavustukseen. Tuotteessa suositellaan käytettäväksi hienojakoista purua 
(esim. Mustang-kylmäsavustuspuru PRO). Laite savuttaa yhdellä täytöllä 
n.10 - 12 tuntia. Savustuskierukan halkaisija 18 cm, korkeus 4 cm. Tuotteen 
kokonaismitat L 23 x K 8 cm.

265553
10  / 550gR4;:>12SJIIIGDR

Mustang

Savunkehitin kylmäsavustukseen 

Savunkehitin kylmäsavustukseen. Kannella varustettu ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu putki, jossa savustuslastut palavat hitaasti kytemällä. 
Muodostuva savu puhalletaan ilmapumpun avulla haluttuun paikkaan. 
Savun lämpötila on hyvin matala, mikä tekee tuotteesta erinomaisen 
kylmäsavustukseen. Koko 21,5 x 11,5 x 29,5 cm. IPx4.

300560
4  / 120gR4;:>13SDDIJDDR
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Mustang

Kalanloimutuslaite Loimu 

Vahva teräksinen loimutuslaite, jossa avattavat metalliset jalat, joissa 
säädettävät loimulautapidikkeet 3 kpl. Lisäksi 3 kpl lisäpidikkeitä lähellä 
polttokoria. 3 kuusipuista loimutuslautaa, puunaulat 20 kpl.  
Koko 42 x 46 x 42 cm.

249206
4  / 8gR4;:>12SHMFDJKR

Mustang

Kuusilauta Loimu 3 kpl 

Valmiiksi rei’itetty kuusilankku kalan loimuttamiseen. Pakkauksessa 3 kpl.

249201
10  / 120gR4;:>12SHMFDEFR

Mustang

Puunaulat Loimu 20 kpl 

Puunaulat loimulohen kiinnittämiseen loimutuslaudalle. Halkaisija 5 mm, 
pituus 60 mm. 20kpl/pkt.

182688
20 - 120  / 6000gR4;:>11SLFJLLKR

LOIMUTUS
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Mustang

Savustushake Leppä 3 L 

Leppähake käy kaikenlaiseen savustamiseen.

229812
48  / 576gR4;:>11SLFJLGFR

Mustang

Savustushake Leppä 10 L 

Kuoritusta lepästä valmistettu tasalaatuinen hake. 
Soveltuu ensisijaisesti lämminsavustukseen.

304833
36  / 144gR4;:>13SDHLGGER

Mustang

Savustushake Bourbon-tammi 3 L 

Bourbonissa liotettu tammihake, karkea laatu. Sopii 
lämminsavustukseen.

314778
12  / 432gR4;:>13SEHKKLFR

Mustang

Savustushake Omena 2 L 

Omenapuulastut tuottavat miedon, mutta herkullisen 
savun, jossa on aavistus hedelmäisyyttä ja makeutta. 
Omenapuulastut ovat erinomaisia sianlihan, kalan ja 
siipikarjan grillaamiseen ja savustamiseen. 2 l (450 g).

231817
24  / 528gR4;:>12SGELEKJR

Mustang

Savustushake Hikkori 3 L 

100% hikkoripuusta tehtyä savustushaketta.

246809
24  / 432gR4;:>12SHJLDMGR

DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY

Mustang

Mustang Savustushake Leppä 3 L display 

Kuoritusta lepästä valmistettu tasalaatuinen hake. Soveltuu  
ensisijaisesti lämminsavustukseen.

280761
120  / 480gR4;:>12SLDKJELR
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Mustang

Kylmäsavupuru Pro Leppä 3 L 

Kuoritusta lepästä valmistettu, hienojakoinen ja 
tasalaatuinen puru kylmäsavustukseen. Käytetään yhdessä 
kylmäsavugeneraattorin kanssa.

265566
24  / 576gR4;:>12SJIIJJDR

Mustang

Kylmäsavupuru Pro Pyökki 3 L 

Pyökistä valmistettu, hienojakoinen ja tasalaatuinen 
puru. Seulottu 1 mm raekoko. Käytetään yhdessä 
kylmäsavugeneraattorin kanssa. Sopii lihalle.

291436
24  / 576gR4;:>12SMEHGJER

Mustang

Kylmäsavupuru Pro Kirsikka 3 L 

Kuoritusta kirsikkapuusta valmistettu, hienojakoinen ja 
tasalaatuinen puru kylmäsavustukseen. Käytetään yhdessä 
kylmäsavugeneraattorin kanssa.

607176
24  / 576gR4;:>16SDKEKJGR

Mustang

Kylmäsavupuru Pro Tammi 3 L 

Tammi on mieto maultaan, ja sopii hyvin kaikkeen 
savustamiseen ja grillaukseen, jossa halutaan vahvistaa 
savunmakua.

607177
24  / 576gR4;:>16SDKEKKDR

Mustang

Kylmäsavupuru  
Mesquite hienojakoinen 3 L 

100% mesquitesta tehtyä hienojakoista savustushaketta 
kylmäsavustukseen. Alkuperämaa Yhdysvallat.

290356
12  / 432gR4;:>12SMDGIJGR

Mustang

Kylmäsavupuru  
Hikkori hienojakoinen 3 L 

100 % hikkoripuusta tehtyä hienojakoista savustus- 
haketta kylmäsavustukseen. Alkuperämaa Yhdysvallat.

290357
12  / 432gR4;:>12SMDGIKDR

Mustang

Kylmäsavupuru  
Bourbon-tammi 3 L 

Bourbonissa liotettu tammipuru. Hienojakoinen savustus- 
hake kylmäsavustukseen. Sopii myös lämminsavustukseen.

314782
12  / 432gR4;:>13SEHKLFMR

DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY
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Mustang

Savustuspelletti Hiilihikkori n. 9 kg 

Char Hickory on ainutlaatuinen pelletti, jossa on grillihiiltä joukossa. Tuo normaalia enemmän savua grillin sekä kuumentaa 
grillin nopeammin. Sopii käytettäväksi 324182 Pellettisavustin Houston kanssa, mutta myös perinteisissä savustimissa.

324277
2  / 64gR4;:>13SFHFKKKR

Mustang

Savustuspelletti Hikkori n. 9 kg 

Hikkori tuo voimakkaan mausteisen savun maun grillattaviin/savustettaviin tuotteisiin. Sopii erityisesti punaiselle 
lihalle ja riistalle. Sopii käytettäväksi 324182 Pellettisavustin Houston kanssa, mutta myös perinteisissä savustimissa.

324283
2  / 64gR4;:>13SFHFLGLR

Mustang

Savustuspelletti Meskiitti n. 9 kg 

Mesquite tuo voimakkaan mausteisen pekonimaisen savun maun grillattaviin/savustettaviin tuotteisiin. Sopii erityisesti 
punaiselle lihalle ja riistalle. Sopii käytettäväksi 324182 Pellettisavustin Houston kanssa, mutta myös perinteisissä savustimissa.

324279
2  / 64gR4;:>13SFHFKMER

Mustang

Savustuspelletti Omena n. 9 kg 

Omena on mieto maultaan, ja sopii hyvin vaalean lihan kuin kalan savustamiseen. Sopii käytettäväksi 324182 
Pellettisavustin Houston kanssa, mutta myös perinteisissä savustimissa.

324281
1  / 64gR4;:>13SFHFLEHR

Mustang

Savustuspelletti Sweet blend n. 9 kg 

Sweet Blend pelletti sisältää 1/3 vaahteraa, 1/3 pyökkiä ja 1/3 kirsikkaa, jotka tuovat makean savun maun grillattaviin/
savustettaviin tuotteisiin. Sopii käytettäväksi 324182 Pellettisavustin Houston kanssa, mutta myös perinteisissä savustimissa.

324278
2  / 64gR4;:>13SFHFKLHR

Mustang

Savustuspelletti Pyökki n. 9 kg 

Pyökki on mieto maultaan, ja sopii hyvin myös kalan savustamiseen. Sopii käytettäväksi 324182 Pellettisavustin 
Houston kanssa, mutta myös perinteisissä savustimissa.

324280
2  / 64gR4;:>13SFHFLDKR

Savustuspelletti, jonka savu tuo grillattaviin/savustettaviin ruokiin puulaadun aromit. 
Tuotettu 100% uudesta kasvupuusta. Ei lisäaineita. 
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Mustang

Savustuspala Omena 8 L 

Omena on mieto maultaa, ja sopii hyvin vaalean lihan kuin kalan savustamiseen. Soveltuu 
erityisesti käytettäväksi kamado-grillien kanssa.

324284
6  / 150gR4;:>13SFHFLHIR

Mustang

Savustuspala Tammi 8 L 

Tammi on mieto maultaa, ja sopii hyvin kaikkeen savustamiseen ja grillaukseen, jossa halutaan vahvistaa 
savunmakua. Soveltuu erityisesti käytettäväksi kamado-grillien kanssa.

324286
6  / 150gR4;:>13SFHFLJMR

Mustang

Savustuspala Hikkori 8 L 

Hikkori tuo voimakkaan mausteisen savun maun grillattaviin/savustettaviin 
tuotteisiin. Sopii erityisesti punaiselle lihalle ja riistalle. Soveltuu erityisesti 
käytettäväksi kamado-grillien kanssa.

324285
6  / 150gR4;:>13SFHFLIFR

Savustuspala, jonka savu tuo grillattaviin/savustettaviin ruokiin puulaadun aromit. 
Tuotettu 100% uudesta kasvupuusta. Ei lisäaineita. 

Mustang

Savustuskiekko Leppä 10 kpl 

Savustuskiekko leppäpuusta. Kiekon halkaisija  
10 - 12 cm. Sopii Mustang kylmäsavustuslaitteeseen (228592).

231819
24  / 480gR4;:>12SGELEMDR
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KAASULIEDET

Mustang

Kaasuliesi 1 RST 

Kaasuliesi. 1 poltin (halk. 12 cm). Teho 4,3 kW (313 g/h). Runko ruostumatonta 
terästä. Piezo-sytytys. Liekinvarmistimen ansiosta soveltuu myös sisäkäyttöön. 
Koko 29 x 37 x 11 cm. Takuu 1 vuosi.

263991
2  / 90gR4;:>12SJGMMEFR

Mustang

Kaasuliesi 2 RST 

Kaasuliesi. 2 poltinta (halk. 10/12 cm). Teho 3,4 kW / 4,3 kW (560 g/h). Runko 
ruostumatonta terästä. Piezo-sytytys. Liekinvarmistimen ansiosta soveltuu 
myös sisäkäyttöön. Takuu 1 vuosi. Liekinvarmistin. Luokka I 3B/P. Koko 70 x 37 x 
10,5 cm. Takuu 1 vuosi.

263997
2  / 42gR4;:>12SJGMMKHR

Mustang

Kaasuliesi 

Kannettava kaasuliesi salkussa. Teho 2,2 kW. Kaasunkulutus 160 g/h. Toimii 
butaani kertakäyttörasialla A4 (108986). Koko 34 x 11,50 x 28 cm.  
Takuu 1 vuosi.

615967
5  / 75gR4;:>16SEIMJKJR

Mustang

Retkigrilli 

Retkikaasugrilli. Grillausala 33 x 25 cm. Teho 1,8 kW. Kaasunkulutus täydellä 
teholla 165 g/h. Toimii yleisellä A4 kertakäyttörasialla. Portaaton tehonsäätö. 
Piezo-sytytys. Koko 43 x 11,2 x 28 cm. Kaasurasia A4 220g myynnissä koodilla 
108986. Vain ulkokäyttöön. Mukana näppärä muovinen kantosalkku.

286926
3  / 81gR4;:>12SLJMFJIR

@mustanggrill

GrillaaMustangilla

Grillaa Mustangilla

Seuraa Mustangia somessa ja inspiroidu!
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RENGASPOLTTIMET

Mustang

Rengaspoltin 

Valurautaisella jalallisella tukevalla polttimella voi käyttää muurinpohjapannua 
tai muuta paistoalustaa ja valmistaa herkut kätevästi ulkona. Teho 8,0 
kW, kaasunkulutus 571 - 581 g/h. 28-30 mbar. Koko 36 x 58 x 17 cm. Vain 
ulkokäyttöön. Takuu 2 vuotta.

182679
12  / 192gR4;:>11SLFJKMIR

Mustang

Rengaspoltin 3-jalkainen 

Rengaspoltin kolmella jalalla. Teho 5,8 kW. Kaasunkulutus 422 g/h. 30 mbar. 
Valurautarunko. Koko 29 x 42,5 x 17,5 cm. Takuu 2 vuotta.

315771
2  / 110gR4;:>13SEIKKEFR

Mustang

Rengaspoltin emaloitu 35 cm 

Halkaisija 35 cm, emaloitu kaksikehäinen poltin, nimellisteho 9,0kW, kaasun 
kulutus 375 g/h. Kaasu: butaani/propaani, kaasun paine 30 mbar. Laiteluokka 
I3B/P(30). Sopii käytettäväksi 24-50 cm paellapannuille. Koko 33 x 59 x 11 cm. 
Takuu 1 vuosi.

233282
4  / 42gR4;:>12SGGFLFDR

Mustang

Rengaspoltin emaloitu 50 cm 

Emaloitu kaksikehäinen poltin. Halk. 50 cm. Nimellisteho 13,5kW, kaasun 
kulutus 580 g/h, kaasu butaani/propaani, kaasun paine 30 mbar, laiteluokka 
I3B/P(30), sopii käytettäväksi 42-70 cm paellapannuille. Koko 50 x 12 x 70 cm. 
Takuu 1 vuosi.

233285
4  / 29gR4;:>12SGGFLIER

Mustang

Jalusta Comfort 
rengaspolttimille 

Tukeva kolmijalka jalusta halk. 30-70 cm 
2-kehäisille rengaspolttimille. Koko 65 x 
65 x 75 cm. Kestää 200 kg painon.

614041
1  / 80

gR4;:>16SEHDHEHR

Mustang

Rengaspolttimen jalustasarja 

3 putkijalkaa rengaspolttimelle, mukana tuulisuoja. Koko 77 x 11 x 3 cm.

316510
12  / 180gR4;:>13SEJIEDJR
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PIHAGRILLIT

Mustang

Pihagrilli Mussala teräskuvulla 

Mussala on tyylikäs pihagrilli, joka on tarkoitettu hiilille ja briketeille sekä 
teräskuvun ansioista myös puulle. Pihagrilli tuo tunnelmaa pihalle ja toimii 
myös grillinä. Pihagrilliin kuuluu ritilä ja varras. Väri: valkoinen/rosteri/musta. 

241862
1  / 1gR4;:>12SHELJFGR

Grillin koko: 114 x 208 x 76 cm

Grillausala: 52 x 34 cm
Grillausritilä: 52 x 34 cm, ruostumaton teräs

Mustang

Pihagrilli Corner Steel 

Corner Steel on tyylikäs pihagrilli, joka on tarkoitettu hiilille ja briketeille sekä 
teräskuvun ansioista myös puulle. Pihagrilli tuo tunnelmaa pihalle ja toimii 
myös grillinä. Pihagrilliin kuuluu ritilä ja varras. Väri: rosteri/harmaa/musta. 

302453
1  / 1gR4;:>13SDFHIGGR

Grillin koko: 126 x 207 x 80 cm

Grillausala: 52 x 34 cm
Grillausritilä: 52 x 34 cm, ruostumaton teräs

Mustang

Pihatakka Fanni 

Keraaminen Mustang Fanni -pihatakka on modernin tyylikäs ja linjakas takka 
ulkotiloihin. Pitkä savupiippu lisää vetoa. Väri: harmaa. Suojapeite sisältyy. 
Takuu 1 vuosi.

325394
1  / 2gR4;:>13SFIGMHDR

Koko: 64 x 148 x 64 cm
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PIHAGRILLIT

Mustang

Pihagrilli Spring Slate 

Pihagrilli. Grillausala 52 x 34 cm.  Liuskekivipinnoitettu piippu, kupu 
ja jalkaosa. Ruskea betonitaso. Rst - tuhkaluukku. Grilliritilä kuuluu 
toimitukseen. Grillaukseen suositellaan käytettäväksi hiiliä tai brikettejä. 
Korkeus 187 cm. Väri: harmaa/musta. 

302457
1  / 2gR4;:>13SDFHIKER

Grillin koko: 95 x 187 x 58 cm

Grillausala: 52 x 34 cm
Grillausritilä: 52 x 34 cm, ruostumaton teräs

Mustang

Pihagrilli Tampere Slate 

Spring Slate pihagrilli on tyylikäs liuskekivestä valmistettu pihagrilli, joka on 
tarkoitettu hiilille ja briketeille. Pihagrilli tuo tunnelmaa pihalle ja toimii myös 
grillinä. Pihagrillin mukana tulee ritilä. Väri: harmaa/musta.

302458
1  / 1gR4;:>13SDFHILLR

Grillin koko: 112 x 195 x 70 cm

Grillausala: 52 x 34 cm
Grillausritilä: 52 x 34 cm, ruostumaton 
teräs

Mustang

Pihagrilli Nekala 

Näyttävä pihagrilli, joka luo tunnelmaa pihalle, mutta toimii myös grillinä. Pihatakan huuva ja 
piippu on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Muuten takan runko on pulverimaalattua 
terästä ja lämpöäkestäviä tiiliä. Takassa mukana halkaisijaltaan 47 cm grillausritilä. Grillausritilän 
korkeutta ja asentoa voidaan säätää. Piipunhattu estää sateen pääsyn suoraan takan sisälle. Takan 
alla tila polttopuiden säilytykseen. Väri: rosteri/musta. Suojapeite sisältyy. Takuu 1 vuosi.

324705
1  / 2gR4;:>13SFHKDIIR

Grillin koko: 70 x 226 x 70 cm

Grillausala: 47 cm
Grillausritilä: 1 x Ø 47 cm, 304 ruostumaton teräs
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ULKOTULISIJAT

Mustang

Nuotioalusta Pavilion 

Kaunis nuotioalusta tuo pihalle tunnelmaa. Pavilion on kauniisti muotoiltu lyhtymäinen ja tyylikäs lisä pihalle. 
Voidaan käyttää myös grillinä. Mukana valurautainen irrotettava grillausritilä halk. 33 cm. Mukana hiilihanko. 
Väri: musta.  Takuu 1 vuosi.

603419
1  / 4gR4;:>16SDGHEMIR

Nuotioalustan koko: 75 x 75 x 118 cm Grillausritilä: 1 x Ø33 cm, valurauta

Mustang

Ulkogrilli Malibu 

Nauti liekeistä ja lämmöstä samalla, kun valmistat ystävien kanssa ruokaa. Ulkotulisijan mukana tulee 
halkaisijaltaan 90 cm ruostumattomasta teräksestä valmistettu ritilä, jonka keskellä halkaisijaltaan 30 cm 
aukko, jossa voidaan käyttää monipuolisia Multigrill-tarvikkeita. Korkeus säädettävissä 60/90 cm. Väri: musta.  
Takuu 1 vuosi.

613141
1  /gR4;:>16SEGEHEFR

Grillin koko: 116 x 97 x 90 cm Grillausritilä: 1 x Ø 90 cm, 304 ruostu-
maton teräs

Mustang

Ulkogrilli Oakdale 

Nauti liekeistä ja lämmöstä samalla, kun valmistat ystävien kanssa ruokaa. Grillausalan halkaisija 60 
cm. Ritilän keskellä halkaisijaltaan 30 cm aukko, jossa voidaan käyttää Multigrill-tarvikkeita. Korkeus 
säädettävissä 60/90 cm. Väri: musta.  Takuu 1 vuosi.

601849
1  / 11gR4;:>16SDELHMFR

Grillin koko: 86 x 67 x 90 cm Grillausritilä: 1 x Ø 60 cm, 304 ruostu-
maton teräs

Mustang

Nuotioalusta Livingston 

Iso ja kaunis nuotioalusta tuo pihalle tunnelmaa. Helppo asentaa, vain jalat kiinni ja kehys paikoilleen ja 
Livingston on valmis. Grillissä on kipinäsuoja, joka pitää liekit hallinnassa nuotiopaikan sisällä. Mukana 
grillausritilä halk. 74 cm. Väri: musta/messinki.  Takuu 1 vuosi.

602176
1  / 8gR4;:>16SDFEKJLR

Nuotioalustan koko: 91 x 91 x 72 cm Grillausritilä: 1 x Ø74 cm, kromattu 
lankateräs

UUTUUS
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ULKOTULISIJAT

Grillausritilä: 1 x Ø33 cm, valurauta

Mustang

Nuotioalusta Easton 

Iso, tukeva nuotioalusta. Ihanteellinen valinta kotiin tai mökille jos kaipaat puuhiilloksessa valmistettua 
grilliruokaa ja lämmintä tunnelmanluojaa. Mukana grillausritilä halkaisijaltaan 70 cm, jonka keskellä on 
30 cm aukko, jossa voidaan käyttää monipuolisia Multigrill-tarvikkeita. Väri: musta.  Takuu 1 vuosi.

604327
1  / 12gR4;:>16SDHGFKFR

Nuotioalustan koko: 
91.5 x 91.5 x 95 cm

Grillausritilä: 1 x Ø 70 cm, 304 
ruostumaton teräs

Mustang

Nuotioalusta Pasadena 

Moderni nuotioalusta, täydellinen valinta kotiin tai mökille jos kaipaat puuhiilloksessa valmistettua 
grilliruokaa ja lämmintä tunnelmanluojaa. Mukana kipinäverkko ja grillausritilä, halkaisija 43 cm. 
Grillausritilä kromattua lankaterästä. Takuu 1 vuosi. Väri: harmaa.  Takuu 1 vuosi.

613149
1  / 6gR4;:>16SEGEHMLR

Nuotioalustan koko: 
60 x 60 x 38 cm

Grillausritilä: 1 x Ø 43 cm, kromattu 
lankateräs

Mustang

Nuotioalusta Del Ray 

Moderni nuotioalusta grillausritilällä tunnelmointiin ja grillaamiseen. Ritilän halkaisija 56 cm. Väri: musta.  
Takuu 1 vuosi.

604344
1  / 16gR4;:>16SDHGHHMR

Nuotioalustan koko: 
59 x 59 x 33 cm

Grillausritilä: 1 x Ø 56 cm, 
kromattu lankateräs

Mustang

Nuotioalusta Lemoore 

Mustang nuotioalusta Lemoore on tyylikäs terassilla, patiolla tai muualla puutarhassa ja ihastuttava 
tunnelman luoja illanviettoon. Koko 60 x 60 x 25 cm. Väri: musta.

603991
1  / 24gR4;:>16SDGMMEJR

UUTUUS
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Mustang

Tulikori Fresno 

Tulikori tuo tunnelmaa ja lämpöä puutarhaan. 
Helppo siirtää käytön jälkeen suojaan. Vain 
ulkokäyttöön. Väri: musta. 

612477
1  / 18gR4;:>16SEFHKKGR

Tulikorin koko: 43 x 43 x 45 cm

Mustang

Tulikori Redding 

Tulikori tuo tunnelmaa ja lämpöä 
puutarhaan. Helppo siirtää käytön jälkeen 
suojaan. Vain ulkokäyttöön. Väri: musta.

612476
1  / 24gR4;:>16SEFHKJJR

Tulikorin koko: 35 x 35 x 51 cm

Mustang

Kohennusrauta 

Kohennusrauta. Pituus 69 cm.

211321
24 - 48  / 768gR4;:>12SEEGFEHR
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VALMISTAKAT

Mustang

Valmistakka Virgo 

Tyylikäs ja kompakti valmistakka, joka 
soveltuu niin kotiin kuin mökillekin. 
Lämmitysteho 7,5 kW. Graniittinen 
kansilaatta sekä sivulevyt. Musta 
teräsrunko, sekä teräksinen ovi suurella 
lasi-ikkunalla. Hyötysuhde yli 80%, 
energialuokka A. Soveltuu kiinteän 
polttopuun sekä brikettien polttamiseen. 
Täyttää saksalaisen Bimsch V2 sekä 
eurooppalaisen EN 13240:2001 +A2:2007 
standardien vaatimukset. 150 mm 
hormiliitos päältä. 1 vuoden takuu.

322966
1  / 4gR4;:>13SFFMJJFR

Koko: 54 x 42 x 94 cm

Mustang

Valmistakka Graniitti 

Valmistakka mökkikäyttöön.  
118,2 kg. Lämmitysteho 7,2kW. 
Lasiluukku. Hormiliitäntä takaa tai päältä. 
Täyttää saksalaisen BImSchV 2 standardin 
vaatimukset. CE EN 13240:2001 + 
A2:2007. 150 mm hormiliitos.

262931
2  / 4gR4;:>12SJFMGEMR

Koko: 38,6 x 54,6 x 103,5 cm

Mustang

Valmistakka Basement 

Kätevän kokoinen ja tyylikäs 
valmistakka mökkikäyttöön. 
Lämmitysteho 5,0kW.  Mustaa terästä. 
Lasiluukku. Lämmityskapasiteetti n. 
45-50 neliömetriä. Täyttää saksalaisen 
BImSchV 2 standardin vaatimukset. 
CE EN 13240:2001 + A2:2007. 120 mm 
hormiliitos takan takaosasta. Paino 
50 kg. 

262932
6  / 6gR4;:>12SJFMGFJR

Koko: 28,6 x 28,6 x 91,4 cm

Mustang

Kaminapuhallin 4-lapainen 

Energiaa säästävä puhallin kamiinoihin ja takkoihin. 
Levittää lämpöä nopeasti huoneeseen, tekee huoneilmasta 
miellyttävämmän. Luo itse oman virtansa kamiinan tai takan 
lämmöstä, johtoja tai paristoja ei tarvita. Kierrätysteho 155 
CFM, 700 g. Käyttölämpötila 75 - 345 astetta. Suositeltu 
käyttölämpötila n. 200 astetta.

298072
6  / 216gR4;:>12SMLDKFHR

Mustang

Kipinäsuoja 

Tyylikäs teräksinen kipinäsuoja takkoihin ja tulisijoihin.

313248
8  / 240gR4;:>13SEGFHLER

Mustang

Halkoteline+takkavälineet 

Tyylikäs halkoteline kotiin ja mökille. Sisältää 
tuhkalapion- ja harjan.

313253
6  / 96gR4;:>13SEGFIGIR
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SYTYTYS

Mustang

Piippusytytin grillihiilille 

Piippusytytin helpottaa grillin sytyttämistä ja 
sytytät hiilet ilman sytytysnestettä. Sytytä hiilet 
piippusytyttimessä. Kaada 10-15 minuutin kuluttua 
punaisena hehkuvat hiilet grilliin. Galvanoitua 0,5 mm 
paksua terästä, sinkitty hiiliritilä. Bakeliitti kahva.

218140
12  / 108gR4;:>12SELEHDHR

Mustang

Grillihiili 14 L 

Lehtipuuhiili.

255476
150  / 150gR4;:>12SIIHKJIR

Mustang

Grillihiili 30 L 

Lehtipuuhiili, 100% koivua.

255477
78  / 78gR4;:>12SIIHKKFR

Mustang

Grillihiili XXL-koko 50 L 

Lehtipuuhiili. REACH rekisteröintinumero 01-
2119560590-41-0237.

288676
27  / 27gR4;:>12SLLJKJKR

Mustang

Grillibriketti 6 L 

Tasaisempi grillauslämpötila briketeillä! Valmistettu 
100 % lehtipuusta. Koostumus: hiili, vesi ja 
sideaine, joka on hyväksytty elintarvikekäyttöön, 
sisältää vähintään 60 % hiiltä, tuhkaa 3,5 %, 
kosteuspitoisuus pakkaushetkellä 3,5 %. Täyttää 
standardin EN 1860-2:2005 vaatimukset.  Valvottua 
tuotantoa.

316535
150  / 150gR4;:>13SEJIGIMR

LEHTIPUUHIILI, valmistettu 
eurooppalaisista lehtipuulajeista. 

Raaka-aine hoidetuista metsistä, joiden 
uudelleenistutuksesta huolehditaan. 

Halkaisija 20-80 mm. 

Hiilipitoisuus 78%. Tuhkaa 3,5%. 
Kosteuspitoisuus pakkaushetkellä 3,5%. 
Standardin EN-1860-2:2005 mukainen. 
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SYTYTYS

Mustang

Sytytyspala valkoinen 32 kpl 

Sytytysapu takkoihin, tulisijoihin. Helppo, turvallinen, palaa 
pitkään ja voimakkaasti.

182667
48  / 936gR4;:>11SLFJJKFR

Mustang

Sytytyspala Eko 72 kpl 

Ekologinen kasviöljypohjainen sytytysapu, myrkytön ja 
hajuton. Valmistettu männystä valmistetusta biomassasta.

211319
24  / 324gR4;:>12SEEGEMER

Mustang

Sytytyspussi hajuton 100 kpl 

Hajuton sytytyspussi. 5 g pussi. 7-10 minuutin palamisaika 
pussia kohti. Käyttäjä- ja ympäristöystävällinen. Välitön 
sytytys. Ei parafiinin hajua kodissa, käsissä tai vaatteissa. 
Rajaton säilyvyys. Voidaan käyttää kaikissa sääoloissa.

204522
12  / 216gR4;:>12SDHIFFIR

Mustang

Sytytyspala valkoinen 32 kpl display 

32 palaa, á 280 g. Sytytysapu takkoihin, grilleihin, tulisijoihin. 
Helppo, turvallinen, palaa pitkään ja voimakkaasti

182666
279  / 1116gR4;:>11SLFJJJIR

DISPLAY

Mustang

Sytytyspala Eko 72 kpl display 

Ekologinen kasviöljypohjainen sytytysapu tulisijoihin, myrkytön ja hajuton. 
Valmistettu biomassasta: FSC-sertioidusta sekapuusta ja kasviöljystä.

207668
81  / 324gR4;:>12SDKJJLKR

DISPLAY

Mustang

Mustang Sytytyspussi hajuton 100 kpl 
display 

Käyttäjä- ja ympäristöystävällinen.  Välitön sytytys. Ei parafiinin hajua 
kodissa, käsissä tai vaatteissa.  7-10 minuutin palamisaika 5 g pussia 
kohti.  Rajaton säilyvyys. Voidaan käyttää kaikissa sääoloissa.

200617
60  / 240gR4;:>12SDDJEKFR

DISPLAY
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SYTYTYS

Mustang

Takkatikut 20 cm 45 kpl 
display 

Pitkät takkatikut helpottavat takan, kynttilöiden ja 
tulisijojen sytyttämistä. EN1783:1997:SAF

10965
24 - 96  / 3456gR4;:>10SEDMJIGR

DISPLAY

Mustang

Sytytyspussi maxi pack 250 kpl 

5 g sytytyspusseja. 5l purkki kantokahvalla. 7-10 
minuutin palamisaika pussia kohti Käyttäjä- ja 
ympäristöystävällinen. Välitön sytytys. Ei parafiinin 
hajua kodissa, käsissä tai vaatteissa. Rajaton säilyvyys. 
Voidaan käyttää kaikissa sääoloissa.

315993
6  / 180gR4;:>13SEIMMGLR

Mustang

Biosytytysneste 1 L 

Palaessaan savuton, hajuton ja leimahtamaton. 
Valmistettu 100% uusiutuvista raaka-
aineista. Raaka-aineet tulevat vain Suomesta. 
Suomenlipputuote. Pullo ja korkki ovat valmistettu 
100 % kierrätysmuovista.

305161
15  / 480gR4;:>13SDIEJEHR

Mustang

Sytytysneste 1 L 

Sytytysneste soveltuu grillin, nuotion ja takan 
sytyttämiseen. Suojattava kuumuudelta ja jäätymiseltä. 
Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.

182668
24  / 480gR4;:>11SLFJJLMR

Mustang

Sytytysneste 1 L display 

Sytytysneste soveltuu grillin, nuotion ja takan 
sytyttämiseen. Suojattava kuumuudelta ja jäätymiseltä. 
Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.

216269
288  / 576gR4;:>12SEJFJMHR

DISPLAY

Mustang

Sytytysgeeli 1 L 

Grillin ja nuotion sytyttämiseen. Kuumaan grilliin, 
hehkuville hiilille tai avotuleen geelin kaataminen 
on kielletty.

288574
24  / 720gR4;:>12SLLIKHJR
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SYTYTYS

Mustang

Tulitikkupuntti 

Noin 38 tikkua askissa. 10 askia/puntti. EN 
1783:1997:SAF. Valmistettu EU:ssa.

211845
100  / 2400gR4;:>12SEELHIIR

Mustang

Sytytinbensiini 133 ml 

Teollisuusbensiini (petroli), raskas, vetykäsitelty. 
Täytettäviin bensiinisytyttimiin.

211764
24 - 96  / 4800gR4;:>12SEEKJHMR

Mustang

Sytytinkaasu 250 ml 

Täyttöpullo sytyttimille. Sisältää 5 eri suutinta. 
Valmistusaineet: Isobutaani.

10995
12 - 72  / 2016gR4;:>10SEDMMIDR

Mustang

Plasmasytytin 22 cm display 

Plasmasytytin palaa joka kelillä ja soveltuu moneen eri paikkaan. Ympäristöystävällinen 
verrattuna perinteisiin polttoainekäyttöisiin sytyttimiin. Ladattavissa USB:n avulla. 
Kääntyvä varsi.  Johto sisältyy pakkaukseen.

310509
24  / 960gR4;:>13SEDIDMJR

DISPLAY

Mustang

Kaasusytytin 2 kpl display 

Uudelleentäytettävä kaasusytytin. Säädettävä liekki ja 
liipaisimen turvalukitus.

10963
24 - 120  / 960gR4;:>10SEDMJGMR

DISPLAY

Mustang

Kaasusytytin 21 cm lajitelma 

Kaasusytytin 21 cm. Täytettävä. Säädettävä liekki. Turvaliipaisimen lukitus. 4 väriä lajiteltuna.

109632
48 - 192  / 4608gR4;:>11SDMJGFKR

Mustang

Kaasusytytin 2 kpl 

Kaasusytytin grillien, takkojen, kaasuliesien, kynttilöiden ja uunien 
sytyttämiseen. Pituus 27 cm. Uudelleen täytettävissä, säädettävä 
liekki, on/off lukitus.

109634
24 - 72  / 864gR4;:>10SEMJGHMR
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SYTYTYS

Mustang

Kaasusytytin Jet Flame täytettävä display 

Laadukas pienikokoinen kaasupoltin, täyttö sytytinkaasulla. Säädettävä liekki ja turvalukitus. 
Toimitetaan täytettynä testikaasumäärällä. 

299243
12 - 96  / 1152gR4;:>12SMMFHGKR

Mustang

Sytytin myrskyliekki 30 cm 
lajitelma 

Turbosytytin myrskyliekillä, uudelleen täytettävä, 
säädettävä liekki, taipuisa varsi.

260056
24 - 144  / 2160gR4;:>12SJDDIJER

Mustang

Sytytin kannellinen lajitelma 
display 

Kumipinnoitettu sytytin kannella. Uudelleen 
täytettävissä.

293794
24 - 240  / 14400gR4;:>12SMGKMHDR

Mustang

Teleskooppi sytytin lajitelma 
display 

Täytettävä sytytin, joka venytettynä täyteen 
pituuteensa toimii takkasytyttimenä ja putki 
sisäänpainettuna sytytin mahtuu vaikka taskuun. 
Elektroninen. Pituus 12-18 cm.

258626
50 - 500  / 10000gR4;:>12SILJFJER

Mustang

Sytytin pitkä lajitelma display 

Kaasusytytin. Pituus 28 cm. Täytettävä sytytin, On/
Off-turvalukitus.

258627
20 - 120  / 2400gR4;:>12SILJFKLR

Mustang

Sytytin blister täytettävä 3 kpl 

Pakkauksessa kolme uudelleen täytettävää sytytintä.

297680
24 - 144  / 6912gR4;:>12SMKJLDFR

Mustang

Sytytin lajitelma 450 kpl 
lajitelma display 

Displayssä lajiteltuna 450 kpl sytyttimiä. 240 
kpl iso sytytin, tmh:1,00. 150 kpl teleskooppi 
sytytin, tmh:0,85. 60 kpl kannellinen sytytin, 
tmh:1,00. Kaikki uudelleen täytettäviä 
sytyttimiä. Eri värejä.

259562
1  / 4

gR4;:>12SIMIJFER
DISPLAY DISPLAY

DISPLAY DISPLAY

DISPLAY
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PUHDISTUS

Mustang

Grillin puhdistusharja vesisäiliöllä 

Grillin puhdistusharja vesisäiliöllä. Vesi höyrystää lian ja rasvan irti 
grillausritilästä ja -parilasta.

612117
25 - 50  / 900gR4;:>16SEFEEKLR

UUTUUS

Mustang

Ritilänpuhdistusaine 750 ml 

Biohajoava grilliritilöiden ja -pariloiden puhdistusaine. Soveltuu myös 
grillin muiden sisäpintojen sekä grillaustarvikkeiden puhdistamiseen. Myös 
ruostumattomalle teräkselle. Pysyy hyvin myös pystysuorilla pinnoilla. 
Irrottaa tehokkaasti rasvan ja kiinnipalaneet ruoka-aineet. Suomenlipputuote.

616839
10  / 480gR4;:>16SEJLGMIR

DISPLAYUUTUUS

611876
36  / 1080gR4;:>16SEELKJIR

UUTUUS

Mustang

Mikrokuituliina 30x30 cm 3 kpl 

Mikrokuitu puhdistusliina 30 x 30 cm. Mustang logo. 
250 gsm. Nukkaamaton.

Mustang

Grillin puhdistusneste 650 ml 

Grillinpuhdistusnestettä käytetään grillien, 
tulisijojen ja uunien puhdistukseen. Poistaa jopa 
vaikeasti palaneen rasvan ja muun lian helposti.

209326
28  / 770gR4;:>12SDMGFJHR

Mustang

Rosterin puhdistusneste 650 ml 

Ruostumattoman teräspinnan puhdistamiseen, poistaa 
tehokkaasti lian ja rasvatahrat, jättää kiiltävän pinnan. 
650 ml.

232989
28  / 770gR4;:>12SGFMLMMR
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PUHDISTUS

Mustang

Grilliharja Pro 
messinkiharjaksilla 

Grillin puhdistusharja. 
Ruostumaton teräs, 
messinkiharjas. Kaavin harjan 
päässä. Kahvassa TPR-pinnoite.

303311
12  / 1812gR4;:>13SDGGEEIR

Mustang

Grilliritiläharja 
Hard 

Kapea teräsharja 
suunniteltu ritilöiden välien 
puhdistamiseen. Pituus 
22,5 cm.

315585
12  / 3168gR4;:>13SEIILIIR

Mustang

Grilliharja kolmio 

Grillin puhdistusharja 
pitkällä kahvalla. Harjakset 
ruostumatonta terästä, 
kahva muovia, nahkalenkki 
ripustusta varten. Voidaan 
käyttää myös polttimien 
puhdistamiseen. 54 x 17 cm.

218440
12 - 48  / 576gR4;:>12SELHHDIR

Mustang

Parilapuhdistin RST tyynyillä 

Parilapuhdistin josta saa napakan otteen. 
Puhdistimessa on kaksi terästyynyä. Puhdistaa 
parilat ja ritilät.

289405
24  / 576gR4;:>12SLMHDIFR

Mustang

Parilanpuhdistintyyny 
RST 

Parilapuhdistin josta saa napakan 
otteen. Puhdistimessa on vaihdettava 
terästyyny.

300760
24 - 48  / 864gR4;:>13SDDKJDHR

Mustang

Grillin puhdistussarja 

Kätevä grillin puhdistusarja, joka sisältää 
kaiken tarvittavan. Tämä on myös erinomainen 
lahjaidea himogrillaajalle. 6-osainen sarja grillin 
puhdistukseen. Sisältää: grillin puhdistusaineen, 
rasvanpoistajan, kiillotusaineen, 2 mikrokuituliinaa 
ja puhdistussienen.

298604
8  / 180gR4;:>12SMLJDHKR

Mustang

Puhdistusliina 10 kpl 

Märkä puhdistusliina 25 x 25 cm, silikoninypytys, 
poistaa rasvatahrat tehokkaasti.

250213
30  / 1800gR4;:>12SIDFEGER

DISPLAY
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PUHDISTUS

Mustang

Grilliharja 
3-toiminen 
41 cm 

Monitoimisessa 
harjassa on kestävät 
keskikarkeat 
harjakset, jotka 
kestävät tanakankin 
lian irrottamisen 
grillausalustoilta. 
Harjassa on kolme 
erilaista harjapäätä. 
Pituus 41 cm.

242270
24 - 48  / 576gR4;:>12SHFFKDIR

Mustang

Grilliharja 
45 cm 

Grillin puhdistusharja 
pitkällä kahvalla. 
Harjakset 
ruostumatonta 
terästä, kahva 
muovia, nahkalenkki 
ripustusta varten. 
Voidaan käyttää 
myös polttimien 
puhdistamiseen.

274378
12 - 24  / 768gR4;:>12SKHGKLKR

Mustang

Grilliharja 
Triple 

Grillin puhdistusharja 
pitkällä kahvalla. 3 
rivissä olevat harjakset 
ruostumatonta 
terästä, kahva muovia, 
nahkalenkki ripustusta 
varten. Voidaan käyttää 
myös polttimien 
puhdistamiseen. Pituus 
46,5 cm.

286924
20  / 480gR4;:>12SLJMFHER

Mustang

Grilliharjasetti 3-osainen 

3 kpl erilaisia grillin puhdistusharjoja.

286928
24  / 288gR4;:>12SLJMFLMR

Mustang

Grilliharjasarja  
2 kpl 

Grillin puhdistusharjasarja, 
jossa 2 puhdistusharjaa. 
Pitkä kaksipuoleinen 
kärkilastalla ja lyhyt 
yksipuoleinen kärkilastalla.

304215
12 - 24  / 432gR4;:>13SDHFEIIR

Mustang

Grillinpuhdistusharja 
RST 

Pitkä grillin puhdistusharja 
ruostumattomasta teräksestä. Leveä 
harjasosa. Harjakset ruostumatonta 
terästä. Pituus 44 cm

316436
12  / 588gR4;:>13SEJHGJMR

Mustang

Grilliharja 
kahvalla 

Grillin puhdistusharja 
kahvalla. Kahvan 
avulla helpotetaan 
puhdistustyötä. Harjakset 
ruostumattomasta 
teräksestä.

604043
24  / 720gR4;:>16SDHDHGER
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PUHDISTUS

183943
24 - 144  / 3456gR4;:>11SLGMHGJR

183944
24 - 72  / 2016gR4;:>11SLGMHHGR

Mustang

Grilliharja 
messinkiharjat 
37,5 cm 

Monikäyttöinen grillin 
puhdistusharja. Messinkiharja, 
karkea sieni ja kaavin. Pituus 
37,5 cm, harjaosa n. 6 x 9 cm.

183949
24 - 48  / 576gR4;:>11SLGMHMLR

Mustang

Grilliharja kulmakahvalla 

Monikäyttöinen messinkiharja grillien 
puhdistukseen. Kaavin, sieni ja harjaosa. 9 x 12 cm.

183945
48 - 144  / 432gR4;:>11SLGMHIDR

Mustang

Grillin puhdistussieni 2 kpl 

Grillin puhdistussieni. Grillien, grilliritilöiden ja 
-välineiden puhdistukseen, voidaan käyttää useita 
kertoja. 2 kpl.

209342
100  / 1600gR4;:>12SDMGHFHR

Mustang

Grilliharja Hard 

Karkea teräsharja valurautaisten grilliritilöiden ja 
-pariloiden puhdistukseen. Kumipinnoite kädensijassa 
takaa erinomaisen otteen harjasta. Pituus 17 cm.

210927
12 - 36  / 1296gR4;:>12SEDMFKMR

Mustang

Grilliharja 
messinki 22 cm 

Messinkiharjalla 
puhdistetaan ritilä ja parila. 
Kaavinosalla saa helposti 
puhdistettua ritilöiden välit. 
Pituus 22 cm.

Mustang

Grilliharja 
messinki 46 cm 

Harjaosalla puhdistetaan 
ritilä ja parila. Kaavinosalla 
saa helposti puhdistettua 
ritilöiden välit. Pituus 46 cm.

@mustanggrill

GrillaaMustangilla

Grillaa Mustangilla

Seuraa Mustangia somessa ja inspiroidu!
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Mustang

Grillikäsine 

Valmistettu todella kestävästä 100% aramid-kuidusta. Grillikäsineen pinnassa 
silikonikuviointi pitoa parantamassa. Lämmönkesto 350 °C. Hansikkaan 
pinnassa silikonikuviointi pitoa parantamassa.

260938
12 - 48  / 1152gR4;:>12SJDMGLDR

Mustang

Grillihanskat nahkaa 2 kpl 

Grillaushanskat nahkaa, jossa puuvilla vuoraus sisällä.

603430
18  / 864gR4;:>16SDGHGDDR

Mustang

Grilliesiliina Deluxe musta 

Tyylikäs grillaus esiliina vahvaa puuvillacanvasta. Säädettävä niskalenkki, 
edessä tasku ja Mustang-logo.

610342
6 - 24  / 576gR4;:>16SEDGHFJR

Mustang

Grilliesiliina nahkajäljitelmä harmaa 

Tyylikäs esiliina grillimestareille! Tummanharmaa, mustat taskut.

303809
10 - 20  / 480gR4;:>13SDGLDMKR

Mustang

Grilliesiliina nahkajäljitelmä ruskea 

Tyylikäs esiliina grillimestareille! Ruskea, beiget taskut.

303823
10 - 20  / 480gR4;:>13SDGLFGGR

ASUSTEET

UUTUUS
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SUOJAPEITTEET

Mustang

Grillin suojapeite S 130x46x90 cm 

2-3 polttimisille grilleille. Sisäpuolelta PVC-pinnoitettua 300 x 400D 
polyesterikangasta, 

602300
8  / 160gR4;:>16SDFGDDKR

Mustang

Grillin suojapeite M 152x54x95 cm 

3-4 polttimisille grilleille. Sisäpuolelta PVC-pinnoitettua 300 x 400D 
polyesterikangasta.

602301
8  / 136gR4;:>16SDFGDEHR

Mustang

Grillin suojapeite L 180x60x100 cm 

4-6 polttimisille grilleille. Sisäpuolelta PVC-pinnoitettua 300 x 400D 
polyesterikangasta.

602303
8  / 128gR4;:>16SDFGDGLR

Mustang

Grillin suojapeite XL 215x75x110 cm 

5-6 polttimisille suurille grilleille. Sisäpuolelta PVC-pinnoitettua 600 
x 300D polyesterikangasta, 330g/m2. Sopii mm. Mustang Sapphire 
5+1+1 kaasugrilliin.

605794
8  / 128gR4;:>16SDIKMHER

Mustang

Grillin suojapeite Pearl 4 

Grillin suojapeite on helppo ja edullinen tapa suojata grillisi likaa 
ja sadetta vastaan. Suojapeite Mustang Pearl 4 built-in grillille. 
Koko 79 x 65 x 27 cm.  Sisäpuolelta PVC-pinnoitettua 300 x 400D 
polyesterikangasta, kangas UV- suojattua ja pakkasen kestävää, 
palonestokäsittely.

606482
1 - 10  / 360gR4;:>16SDJHLFJR

Mustang

Grillin suojapeite Jewel 6 

Grillin suojapeite on helppo ja edullinen tapa suojata grillisi likaa 
ja sadetta vastaan. Suojapeite Mustang Jewel 6 built-in grillille. 
Koko 104 x 65 x 27 cm.  Sisäpuolelta PVC-pinnoitettua 300 x 400D 
polyesterikangasta, kangas UV- suojattua ja pakkasen kestävää, 
palonestokäsittely.

606483
1 - 10  / 360gR4;:>16SDJHLGGR

Grillin suojapeite on helppo ja edullinen 
tapa suojata grillisi likaa ja sadetta 
vastaan. Kangas UV- suojattua ja 
pakkasen kestävää, palonestokäsittely.
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Mustang

Suojapeite hiiligrillille 58 cm 

PVC-pinnoitettu suojapeite hiiligrillille, 58 x 75 cm, 
musta, 500x300D polyesterkangas, 45 g/m2, UV-
suojattu.

250967
12  / 288gR4;:>12SIDMJKGR

Mustang

Suojapeite hiiligrillille 64 cm 

PVC-pinnoitettu suojapeite hiiligrillille 500x300D 
polyesterkangas 45g/m2. UV-suojattu.

250968
12  / 288gR4;:>12SIDMJLDR

Mustang

Suojapeite Kamado M 

PVC-pinnoitettu suojapeite kamadogrilleille. 500 
x 300D, polyesterkangas 130g/m2. UV-suojattu. 
Sopii 18” kamado grilleille.

291122
1 - 12  / 288gR4;:>12SMEEFFGR

Mustang

Suojapeite Kamado L 

PVC-pinnoitettu suojapeite kamadogrilleille. 
500x300D, polyesterkangas 130 g/m2. UV-suojattu. 
Sopii 21” ja 22” kamado grilleille.

291123
1 - 12  / 288gR4;:>12SMEEFGDR

Mustang

Suojapeite Kamado XL/XXL 

PVC-pinnoitettu suojapeite kamadogrilleille. 
500x300D, polyesterkangas 130 g/m2. UV-suojattu. 
Sopii 23,5” ja 26” kamado grilleille.

606696
1 - 10  / 360gR4;:>16SDJJMJKR

Mustang

Suojapeite Kamado L 
puupöydälle 125x95x115 cm 

5-6 polttimisille suurille grilleille. Sisäpuolelta PVC-
pinnoitettua 600 x 300D polyesterikangasta, 330g/
m2, kangas UV- suojattua ja pakkasen kestävää, 
palonestokäsittely.

605795
1 - 8  / 128gR4;:>16SDIKMILR

SUOJAPEITTEET
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HALSTARIT

Mustang

Halstari 55 cm 

Kalan, pihvien, makkaroiden ja kasvisten grillaamiseen. Koko 55 x 28 x 3 cm, 
puinen kädensija..

182702
20  / 400gR4;:>11SLFKDFDR

Mustang

Halstari Nonstick 28x27 cm 

Halstari tarttumattomalla pinnoitteella, kalan, pihvien, makkaroiden ja 
kasvisten grillaamiseen. Ei sovellu avotulella käytettäväksi. Koko 28 x 27 cm. 
Kahva 60 cm..

210648
24  / 336gR4;:>12SEDJHLGR

Mustang

Halstari nonstick 
irrotettava varsi 

Nonstick-pinnoitettu halstari 
irrotettavalla varrella, 
sivukiinnitys. Puinen kädensija 
Mustang-logolla. Ei avotulelle. 
Koko 36 x 35 x 4 cm..

274295
20  / 360gR4;:>12SKHFMIKR

Mustang

Halstari nonstick ovaali 

Pronssivärinen Nonstick -pinnoitettu halsteri. Puinen kädensija, ei avotulelle. 
Koko  56 x 45 cm..

250661
12  / 420gR4;:>12SIDJJEDR

Mustang

Kalahalstari nonstick irrotettava varsi 

Nonstick-pinnoitettu teräksinen kalahalsteri irrotettavalla varrella, sivukiinnitys. 
Puinen kädensija Mustang-logolla. Ei avotulelle. Koko  41 x 24 cm..

274291
20  / 160gR4;:>12SKHFMEMR

Mustang

Halstari pitkävartinen 

Kromattu pitkävartinen halstari.  Puinen kädensija, Mustang-logolla. Koko 74 x 
22,5 x 21 cm..

274298
20  / 400gR4;:>12SKHFMLLR

98 Enemmän tietoa tuotteista ja lisäkuvia » mustang-grill.com Enemmän tietoa tuotteista ja lisäkuvia » mustang-grill.com

http://mustang-grill.com
http://mustang-grill.com


HALSTARIT

Mustang

Grillikori 25x31,5 cm 

Kromattu grillikori 37 cm varrella..

304026
16  / 240gR4;:>13SDHDFJKR

Mustang

Kalahalstari 70 cm 

Kalahalstari yhdelle kalalle. Ritilä 37 x 13 cm. Ruostumaton teräs..

304028
24  / 600gR4;:>13SDHDFLER

Mustang

Makkarahalstari 9x50 cm 

Makkarahalstari ruostumattomasta teräksestä. Akaasia puukahva..

604027
12 - 36  / 684gR4;:>16SDHDFKER
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PANNUT JA PARILAT

Mustang

Valurautaparila kaksipuoleinen 46x23 cm 

Valurautaparila kaasugrilliin. Uritettu pinta ja nostokahvat.

182149
12  / 168gR4;:>11SLFEHMGR

Mustang

Popcornpannu 

Popcornpannu tarttumattomalla pinnoitteella.

604030
6  / 150gR4;:>16SDHDGDER

Mustang

Parilapannu 21x35 cm 

Valurautapannu taittuvalla puukahvalla. Kaatonokka toisessa reunassa.

182150
10  / 360gR4;:>11SLFEIDMR

Mustang

Valualumiiniparila kaksipuolinen 46x23 cm 

Valualumiinista valmistettu kaksipuolinen parila / paistolaatta, joka voidaan 
asettaa grilliin ritilän paikalle. Reuna 2 cm, tarttumaton pinta.

182659
12  / 360gR4;:>11SLFJIMKR

Mustang

Muurinpohjapannu jaloilla 45 cm 

Valurautainen muurinpohjapannu maukkaiden grilliherkkujen ja lettujen 
tekoon! Sisältää 3 kpl 20 cm pitkää teräsjalkaa, käyttökorkeus jalkoineen 23 cm. 
Kovera, sileä pohja, syvyys 28 mm, paino 5,8 kg.

182674
4  / 84gR4;:>11SLFJKHDR

Mustang

Muurinpohjapannu jaloilla 70 cm 

Monikäyttöinen muurinpohjapannu säilyy oikein huollettuna sukupolvelta 
toiselle. Muurinpohjapannussa paistuvat niin letut kuin paellatkin, eikä 
kenenkään tarvitse jäädä ilman. Halkaisija 70 cm. 3 kpl 20 cm teräsjalkaa, 
käyttökorkeus jalkoineen 23 cm. Kovera, tasainen pohja, syvyys 28 mm.

182797
4  / 25gR4;:>11SLFKMKJR
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PANNUT JA PARILAT

Mustang

Voileipägrilli Large 

Valualumiinista valmistettu voileipägrilli, jossa on tarttumaton pinnoite. 
Grilliosan koko 20 x 18 cm. Kahvan pituus 30 cm. Sisältää kantolaukun.

329539
20  / 300gR4;:>13SFMIGMER

Mustang

Voileipägrilli 

Valurautaisella voileipäparilalla 
valmistuu hetkessä herkulliset 
lämpimät voileivät grillissä ja 
nuotiolla. Parilaosa n. 13 x 12 cm. 
Pituus 45 cm. Päässä lukituslenkki. 
Kaksipuoleinen valurautaparila. 
Mukana säilytyspussi.

250726
12  / 588gR4;:>12SIDKFJJR

Mustang

Retkipannu taittuva varsi 

Pannu 30 cm, kääntyvällä varrella ja lukitus helalla.  Mukana musta kankainen 
säilytyspussi.  Pannu RST #340, puisella kahvalla.

263796
10  / 250gR4;:>12SJGKMJGR

Mustang

Valurautapannu pitkä varsi 

Valurautainen paistinpannu puisella kädensijalla. Halk 23 cm, korkeus 4,6 cm, 
kädensija 30 cm.

276107
12  / 144gR4;:>12SKJEDKER
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PANNUT JA PARILAT

Mustang

Grillipannu kasviksille 30 cm pyöreä 

Nonstick-pinnoitettu teräspannu, kääntyvä puukahva Mustang-logolla. 
Pannussa on reikiä joiden kautta grillistä nouseva kuuma ilma kypsentää 
pannun sisällön. Samalla ylimääräinen neste valuu pannulta pois. Pannu sopii 
mainiosti kasvisten ja kalan grillaamiseen. 

209319
24  / 360gR4;:>12SDMGEMJR

Mustang

Grillipannu kasviksille 30 cm neliö 

Nonstick-pinnoitettu teräspannu, kääntyvä kovapuu kahva. Mustang logo 
puukahvassa. Pannussa on reikiä joiden kautta grillistä nouseva kuuma ilma 
kypsentää pannun sisällön. Samalla ylimääräinen neste valuu pannulta pois. 
Pannu sopii mainiosti kasvisten ja kalan grillaamiseen. 

210929
12  / 300gR4;:>12SEDMFMGR

Mustang

Valurautapata 3 L 

Jykevä valurautapata 
nuotiojaloilla ja kannella. 
Halkaisija 25 cm. 5,6 kg. 
Nuotiojalat ja kansi. Pataa 
voi käyttää grillin, lieden, 
leivinuunin ja avotulen kanssa, 
joko ripustamalla tulen ylle tai 
laittamalla sen suoraan esim. 
hiilien päälle. Kuivaa pata 
huolellisesti käytön jälkeen - 
valurauta ruostuu helposti.

230664
2  / 84gR4;:>12SGDJJHKR

Mustang

Valurautapannu 2 kpl 

Kahden valurautapannun sarja, joiden koot ovat 37,5 x 26 cm ja 32,5 x 20,5 cm. 
Soveltuvat ruoanvalmistukseen erilaisissa grilleissä sekä uuneissa.

327531
4  / 128gR4;:>13SFKIGEKR
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PANNUT JA PARILAT

Mustang

Grillipannu 38x35 cm 

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahvallinen grillauskori soveltuu 
erinomaisesti kasvisten kypsentämiseen grillissä. 

324712
12  / 504gR4;:>13SFHKEFGR

Mustang

Grillipannu 44x26 cm 

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahvallinen grillauskori soveltuu 
erinomaisesti kasvisten kypsentämiseen grillissä. 

324717
12  / 504gR4;:>13SFHKEKLR

Mustang

Grillipannu pyöreä 

Kahvallinen pyöreä grillauskori. Soveltuu erinomaisesti kasvisten 
kypsentämiseen grillissä.

604041
6  / 504gR4;:>16SDHDHEKR

Mustang

Grillipannu ovaali 

Grillipannu 430 ruostumattomasta teräksestä.

604040
12  / 648gR4;:>16SDHDHDDR

Mustang

Paellapannu Nonstick 46 cm 

Kahdella kahvalla varustettu nonstick -pinnoitettu pannu kaasupolttimelle. 

240448
12  / 204gR4;:>12SHDHHLDR

Mustang

Paellapannu emaloitu 34 cm 

Teräksinen paellapannu emalipinnoitteella ja kahdella kahvalla. Halkaisija 34 
cm. Kahdella kahvalla, vahvuus 1 mm.

250244
12  / 432gR4;:>12SIDFHHIR
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GRILLAUSVÄLINEET

Mustang

Grillisuti Mobbing L 

Silikonisella Mobbing-sudilla saat sudittua 
marinadeja grillattaviin ruokiin. Marinadi tarttuu 
sudin pitkiin harjaksiin. Helppo puhdistaa 
astianpesukoneessa. Pituus 41,5 cm.

324175
12 - 60  / 960gR4;:>13SFHEKIJR

Mustang

Grillipihdit Pro 

Pihdit ruostumatonta terästä, kädensija 
TPR-pehmusteella. Pihdeissä hammastus. 
Lukitustoiminto. Pituus 43 cm.

274439
12  / 1080gR4;:>12SKHHGMIR

Mustang

Grillilasta Pro 

Grillilasta ruostumatonta terästä, kädensija TPR-
pehmusteella. Pituus 45,5 cm, lastan leveys 9 cm.

274441
12  / 1188gR4;:>12SKHHHELR

Mustang

Grillilasta pitkä 50 cm 

Pitkä ja taipuisa grillilasta. Lastaosa 30 cm, 
puuvarsi 20 cm.

286925
12  / 2040gR4;:>12SLJMFILR

Mustang

Muurinpohja paistinlasta 46 cm 

Loistava apuväline grillaamiseen ja kokkaamiseen, 
ruostumatonta terästä ja varren pituus on 46 cm.

18269
24 - 72  / 1728gR4;:>10SELFJMHR

Mustang

Grillipihdit 34 cm 

Otinpinta antaa hyvän otteen grillattavasta. 
Astianpesukoneen kestävä, lukitusmekanismi. 
Pituus 34 cm.

210660
24 - 72  / 1728gR4;:>12SEDJJDIR

Mustang

Grillipihdit Nonstick 38 cm 

Teräspihdit tarttumattomalla pinnoitteella, 
muoviset kädensijat. Pituus 38 cm.

229379
24 - 36  / 1080gR4;:>12SFMGKMHR

Mustang

Grillausvälinesarja 47 cm 3 kpl 

Grillausvälinesarja, osilla mustat muovikahvat. Lasta 
leikkuureunalla ja pullonavaajalla, haarukka ja pihdit.

242272
12 - 24  / 840gR4;:>12SHFFKFMR

Mustang

Grillisivellin silikoni 2 kpl 

Grillisiveltimet sopivat erinomaisesti leivonnaisten 
voiteluun, vuokien öljyämiseen ja lihan valeluun. 
Kärjen lämmönkesto 260 ºC.  
Koot: iso 20,5 x 4 cm, pieni 17,5 x 3,3 cm.

250617
24 - 144  / 2880gR4;:>12SIDJEKKR
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GRILLAUSVÄLINEET

Mustang

Grillisuti Pro silikonipäällä 

Grillisuti silikonipäällä.

303310
18  / 1260gR4;:>13SDGGEDLR

Mustang

Grillilasta Pro 

Grillilasta leikkuuterällä.

303312
15  / 2385gR4;:>13SDGGEFFR

Mustang

Grillausvälinesarja Pro 3 kpl 

Grillipihdit ja -lasta ruostumatonta terästä ja TRP-
kädensijalla. Messinkinen grilliharja sopii arkojen 
materiaalien (kuten emalin) puhdistamiseen.

303314
12  / 1020gR4;:>13SDGGEHJR

Mustang

Grillilasta Wellington 

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
grillilasta. Pituus 46 cm. Ripustuslenkki.

289425
12 - 24  / 768gR4;:>12SLMHFIDR

Mustang

Grillipihdit Wellington 

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
grillilasta. Pituus 50 cm. Ripustuslenkki.

289426
12 - 24  / 864gR4;:>12SLMHFJKR

Mustang

Grillausvälinesarja 2 kpl 

Lasta 38 x 7,5 cm, pihdit 34,5 cm. 

276767
12  / 648gR4;:>12SKJKJKKR
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GRILLAUSVÄLINEET

Mustang

Grillausvälinesarja Basic 
TRP-kahvalla 3 kpl 

Haarukka 40 cm. Lasta 42 cm. Pihdit 40 cm. 
Musta kahva jossa oranssi koriste.

315839
12 - 24  / 384gR4;:>13SEILGMMR

Mustang

Grillilasta Basic TRP-kahvalla 

Pituus 42 cm. Musta kahva jossa oranssi koriste.

316426
12 - 48  / 1440gR4;:>13SEJHFJDR

Mustang

Grillihaarukka Basic TRP-
kahvalla 

Pituus 40 cm. Musta kahva jossa oranssi koriste.

316427
12 - 48  / 1680gR4;:>13SEJHFKKR

Mustang

Grillipihdit Basic TRP-kahvalla 

Pituus 40 cm. Musta kahva jossa oranssi koriste.

316428
12 - 48  / 960gR4;:>13SEJHFLHR

Mustang

Grillausvälinesarja Basic 
puukahvalla 3 kpl 

Haarukka 40 cm. Lasta 39 cm. Pihdit 45 cm.

315838
24  / 288gR4;:>13SEILGLFR

Mustang

Grillihaarukka Basic puukahvalla 

Grillihaarukka ruostumatonta terästä, puukahvalla.

316433
12 - 48  / 864gR4;:>13SEJHGGLR

Mustang

Grillipihdit Basic puukahvalla 

Grillipihdit ruostumatonta terästä, puukahvalla.

316434
12 - 48  / 1152gR4;:>13SEJHGHIR

Mustang

Grillilasta Basic puukahvalla 

Grillilasta ruostumatonta terästä, puukahvalla.

316432
12 - 48  / 2016gR4;:>13SEJHGFER
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GRILLAUSVÄLINEET

Mustang

Grillausvälinesarja RST 3 kpl 

Lasta 44,3 x 9 x 3,7 cm. Harja 43,9 x 9,4 x 6,3 cm. 
Pihdit 40,2 x 4,4 x 3,5 cm.

316006
6  / 168gR4;:>13SEJDDJHR

Mustang

Grillilasta RST 

Grillilasta ruostumatonta terästä.

316435
12  / 420gR4;:>13SEJHGIFR

Mustang

Grillipihdit RST 

Grillipihdit ruostumatonta terästä.

316437
12 - 48  / 720gR4;:>13SEJHGKJR

Mustang

Grillausvälinesarja RST 2 kpl 

2-osainen grillaussarja ruostumattomasta 
teräksestä. Sarjassa pihdit ja grillauslasta.

604045
6  / 432gR4;:>16SDHDHIIR

Mustang

Bambuvartaat 50 kpl 

Bambuiset varrastikut, levennetyt kädensijat. 
Pituus 18 cm. Pakkauksessa 50 kpl.

300544
24 - 144  / 2592gR4;:>13SDDIHHDR

Mustang

Grillausvälinesarja RST 3 kpl 

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
3-osainen grillausvälinesarja. Lasta 41,5 x 8,5 cm. 
Haarukka 42 x 4 cm. Pihdit  41,5 x 3 cm.

291488
10  / 350gR4;:>12SMEHLLDR

@mustanggrill

GrillaaMustangilla

Grillaa Mustangilla

Seuraa Mustangia somessa ja inspiroidu!
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GRILLAUSVÄLINEET

Mustang

Vartaat 46 cm 
4 kpl 

Ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut 
pitkät grillivartaat. 
Siirtorenkaan avulla 
työnnät valmiit ruoat 
näppärästi pois 
vartaista. Pakkauksessa 
4 kpl. Pituus 46 cm.

324720
5  / 600gR4;:>13SFHKFDLR

Mustang

Varras 60 cm 

Grilliin laitettaessa vartaan 
kahva jää grillin ulkopuolelle, 
eikä kuumene. Soveltuu 
hyvin isojen lihakappaleiden 
kypsentämiseen grillissä. 
Vartaan pituus 60 cm, josta 
piikkien pituus 35 cm.

605752
12 - 24  / 1152gR4;:>16SDIKIFER

Mustang

Vartaat luistilla 
30 cm 4 kpl 

30 cm pitkät vartaat. 
Sarjassa 4 varrasta. Litteä 
muoto estää ruokia 
pyörimästä vartaan 
ympäri. Luistin avulla on 
helppo työntää ruoka pois 
vartaista. Ruostumaton 
teräs.

604039
24 - 48  / 960gR4;:>16SDHDGMHR

Mustang

Varrasteline + vartaat 6 kpl 

Varrasteline jossa mukana 6 kpl vartaita. Litteä 
muoto estää ruokia pyörimästä vartaan ympäri. 
Vartaita voidaan käyttää myös erikseen.

604037
6 - 24  / 216gR4;:>16SDHDGKDR

Mustang

Grillivartaat 
30 cm 6 kpl 

30 cm pitkät vartaat. 
Sarjassa 6 varrasta. 
Litteä muoto estää 
ruokia pyörimästä 
vartaan ympäri. 
Ruostumaton teräs.

604032
24  / 4320gR4;:>16SDHDGFIR

Mustang

Vartaat 30 cm 
4 kpl 

Ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut 
kaksipiikiset 30 cm pitkät 
grillivartaat. Sarjassa 4 
varrasta. Kahden piikin 
ansiosta grillattavat ruoat 
pysyvät hyvin paikoillaan.

604038
24  / 2376gR4;:>16SDHDGLKR

Mustang

Makkaratikku 
teleskooppi 

Pyörimätön kantattu 
teleskooppitikku. Kumipuinen 
mukava kädensija, pähkinäöljyllä 
käsitelty nahkalenkki. Varsi 
kromattua kuparia, haarukka 
ruostumaton teräs. Avattuna 77 cm, 
suljettuna 18,5 cm.

250687
20 - 100  / 4400gR4;:>12SIDJLKDR

Mustang

Makkaratikku 
teleskooppi 4 kpl 

Pyörimätön kantattu 
teleskooppitikku. 
Kumipuinen mukava 
kädensija, pähkinäöljyllä 
käsitelty nahkalenkki. Varsi 
kromattua kuparia, haarukka 
ruostumaton teräs. Avattuna 
77 cm, suljettuna 18,5 cm. 

300755
12  / 792gR4;:>13SDDKIIDR

Mustang

Makkaratikku 
4 kpl 

Grillaajan perusvaruste! 
Pituus 63 cm.

182719
30  / 690gR4;:>11SLFKEMLR
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MUUT TARVIKKEET

Mustang

Nestekaasuletkusarja 

Nestekaasuletku 1,2 m/10 mm. 2 letkukiristintä. 
Pakkasenkesto -30 °C. EN16436 hyväksytty 
muovisekoiteletku.

211323
24 - 48  / 384gR4;:>12SEEGFGLR

Mustang

PV-Matalapainesäädinsarja 

Paineensäädin 30mbar, sisätää EFV turvaventtiilin,  
joka rajoittaa kaasunvirtausta jos kaasuletku katkeaa  
tai irtoaa. Läpivirtaus 1,5 kg/h. Letku 1m/10 mm,  
-30 °C. Letkunkiristimet 2 kpl. Standardin EN16129 
mukainen paineensäädin. EN16436 standardin 
mukainen muovisekoiteletku.

329141
20  / 540gR4;:>13SFMEHEJR

Mustang

PV-matalapainesäädinsarja 

Paineensäädin 30mbar, sisätää EFV turvaventtiilin, 
joka rajoittaa kaasunvirtausta jos kaasuletku katkeaa 
tai irtoaa. Läpivirtaus 1,5 kg/h. Letku 1m/10 mm, 
-30 °C. Letkunkiristimet 2 kpl. Standardin EN16129 
mukainen paineensäädin. EN16436 standardin 
mukainen muovisekoiteletku.

329142
20  / 480gR4;:>13SFMEHFGR

Mustang

Kierreventtiili 
matalapainesäädinsarja 

Säädin soveltuu sivuventtiilipulloon. Paineensäädin 
30mbar. Kaasuletku 1 m/10 mm. Pakkaskesto -30 °C. 
Letkunkiristimet 2 kpl. Säädin EN16129 ja EN16436 
-hyväksytty muovisekoiteletku.

108987
25  / 675gR4;:>11SDLMLKMR

Mustang

POL-matalapainesäädinsarja 

Ruotsissa myytävään POL sivuventtiilipulloon, 
paineensäädin 30mbar. Kaasuletku 1m/8mm. 
Pakkasenkesto -30 °C. Letkunkiristimet 2kpl.  
Säädin EN16129, muovisekoiteletku EN16436.

251409
25  / 675gR4;:>12SIEHDMKR

Mustang

Öljyspray 
grillaukseen 250 ml 

Helppoon voiteluun ja 
irroitukseen leipomisessa, 
paistamisessa, grilleissä, pariloissa, 
kakkuvuoissa, paistinpelleissä yms. 
Rypsiöljyä ja emulgointiainetta 
(rypsiöljypohjainen lesitiini). 
Ponneaineina käytetty propaania 
ja butaania, jotka eivät tuhoa 
ilmakehän otsonikerrosta. 
Säilytettävä kuivassa ja viileässä 
(ei jääkaapissa). Valmistettu 
Suomessa.

233413
24  / 1440gR4;:>12SGGHEGLR

DISPLAY

Mustang

Digitaalinen 
paistolämpömittari 

Paina lämpömittari grillattavaan 
ruokaan ja saa tulos 
nopeasti, noin 15 sekunnissa. 
Käyttölämpötila -40C - +250C. 
Kääntyvä näyttö. Sisältää 
pariston.

324171
12  / 2028gR4;:>13SFHEKELR

Mustang

Digitaalinen paistolämpömittari 

Digitaalinen bluetooth paistolämpömittari. Sisältää 2 lämpötila-anturia. Kiinnitys grillin kylkeen magneetilla. 
Lämpötilan mittausalue -30C - +250C. Kantama 10 m. Pariston käyttöikä 100h (1 x CR2032, sisältyy 
tuotteeseen). Valaistu LCD näyttö. iOS 7.0 tai uudempi, Android 4.3 tai uudempi. Appi ainoastaan englanniksi. 
Vain lihan lämpötilanmittaukseen. Takuu 12 kk.

324297
10 - 40  / 500gR4;:>13SFHFMKIR
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MUUT TARVIKKEET

Mustang

Butcher paper 
73 cm x 30 m 

BBQ grillauksessa tarvittava 
elintarvikehyväksytty 
voimapaperi, johon lihat 
kääritään grillauksen 
loppuvaiheessa. Savu 
menee paperin läpi, toisin 
kuin folion. Pitää grillattavat 
tuotteet mehukkaana. 
Tiheys 80 g/m2.

607766
6  / 216gR4;:>16SDKKJJJR

Mustang

Silikonimatto 27,5x35,3 cm 

Suojaa grillin sivupöytää ja muita tasoja kuumuudelta, naarmuilta ja 
vaikeilta tahroilta. Voidaan käyttää myös pannunalusena. Lämmönkesto 
230°C. Helppo puhdistaa juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

300548
24  / 336gR4;:>13SDDIHLLR

Mustang

Grillimatto 100x120 cm musta 

Ulkokäyttöön sopiva 100 % polypropeenimatto, pohjassa nopat liukumisen 
estämiseksi. UV-valonkesto 3.000 tuntia, yksityiskäyttöön sopiva EFL-palonkesto.

303779
40  / 80gR4;:>13SDGKKMGR

DISPLAY

DISPLAY

Mustang

Grillimatto 100x120 cm musta display 

Ulkokäyttöön sopiva 100 % polypropeenimatto, pohjassa nopat liukumisen estämiseksi. 
450 g/m2. UV-valonkesto 3000 tuntia, yksityiskäyttöön sopiva EFL-palonkesto.

606473  
15  / 90gR4;:>16SDJHKGHR

DISPLAY

UUTUUS
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MUUT TARVIKKEET

Mustang

Injektointiruisku 

Erittäin laadukas injektointuruisku, jolla lisäät 
nesteitä grillattaviin ruokiin. Ruiskun runko 
valmistettu 201 ruostumattomasta teräksestä ja 
neulat 304 rosterista. Pakkauksessa 2 neulaa.

324172
12 - 48  / 720gR4;:>13SFHEKFIR

Mustang

Karhunkynnet 2 kpl 

Karhunkynsillä revit nopeasti pitkään kypsennetyn 
lihan suikaleiksi. Sopii erityisesti pulled porkin 
valmistukseen. Kamadogrillauksessa välttämätön 
tarvike. Pakkaus sisältää 2 kpl.

324178
20 - 100  / 1800gR4;:>13SFHEKLKR

Mustang

Grillauspaino 

Ruostumattomasta teräksestä valmistetulla grillauspainolla 
estät grillattavien tuotteiden kipristymisen grillauksen 
aikana. Soveltuu erityisesti smash burgereiden tekoon. 
Erinomainen apuväline myös leipien ja grillijuustojen 
paistamiseen.

324177
16  / 576gR4;:>13SFHEKKDR

UUTUUS

Mustang

Grillialunen teflon 40 cm 2 kpl 

Tiheäsilmäinen lasikuituverkko tarttumattomalla 
pinnoitteella on kätevä apu grillauksessa, 
pienemmätkään grillattavat eivät tipahda verkon 
lävitse. Kypsentää ja ruskistaa ruoan nopeasti. 
Älä aseta suoraan avotulelle, suositeltava 
käyttölämpötila-alue: 170 – 220 °C, käsinpesu 
miedolla tiskiaineella. Halk. 40 cm. Verkon tiheys 4 x 
4 mm.

230230
12 - 60  / 2160gR4;:>12SGDFGDHR

Mustang

Grillialunen teflon 48x40 cm 
2 kpl 

Tiheäsilmäinen lasikuituverkko grillaukseen, 
tarttumaton pinta. Älä aseta suoraan avotulelle. 
Suositeltava käyttölämpötila-alue: 170–
220°C. Helppo puhdistaa, käsinpesu miedolla 
tiskiaineella. Koko  40 x 48 cm. Verkon tiheys 4 
x 4 mm.

230231
12 - 60  / 1620gR4;:>12SGDFGEER

Mustang

Grillikori teflon 31x21 cm 

Tiheäsilmäinen lasikuituverkkokori grillaukseen, 
tarttumaton pinta. Älä aseta suoraan avotulelle. 
Suositeltava käyttölämpötila-alue: 170–220°C. 
Helppo puhdistaa, käsinpesu miedolla tiskiaineella. 
Koko 31x21 cm. Verkon tiheys 4 x 4 mm.

230232
12 - 60  / 1440gR4;:>12SGDFGFLR

Mustang

Grillitasku Nonstick 

Tiheäsilmäinen tarttumaton verkkotasku on kätevä 
apu grillaamisessa. Pienemmätkään grillattavat eivät 
tipahda verkon lävitse. Kypsentää ja ruskistaa ruoan 
nopeasti. Älä aseta suoraan avotulelle.

312852
25  / 1475gR4;:>13SEFLIFER

Mustang

Hampurilaispihvimuotti 

Pihvimuotti/puristin, 3-osainen, täytettävien 
jauhelihapihvien valmistamiseen, myös tavallisten ja 
minipihvien valmistukseen. Konepesun kestävä, nonstick 
-pinnoitettu, irrotettavat muotit, helppo puhdistaa.

253818
24 - 60  / 960gR4;:>12SIGLELIR
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MUUT TARVIKKEET

Mustang

Tölkkiteline magneetilla 

Tölkki/mukiteline magneettikiinnityksellä.

312853
12 - 24  / 480gR4;:>13SEFLIGLR

Mustang

Talouspaperiteline 
magneetilla 

Teline talouspaperille, magneettikiinnitys.

312854
12 - 18  / 360gR4;:>13SEFLIHIR

Mustang

Pihviveitset puukahvalla 4 kpl 

Puukahva, laser painatus terässä.

315834
18 - 36  / 432gR4;:>13SEILGHHR

DISPLAY

Mustang

Leikkuulauta 

Näyttävä akaasiapuinen leikkuulauta. Ura nesteille, 
jottei ne valu pöydälle. Jokainen leikkuulauta on 
ainutlaatuinen, koska leikataan puunrungosta. 
Halkaisija noin 35-40 cm, paksuus 4 cm. Mustang logo.

605029
4  / 112gR4;:>16SDIDFMHR

Mustang

Ribs teline 38x25,5x13 cm 

Tukeva teline ribsien ja isojen lihakappaleiden 
grillaamiseen.

604028
6  / 252gR4;:>16SDHDFLLR

Mustang

Grillausteline 

Teline tacoille, hot dogeille, jne. Voidaan hyödyntää 
myös grillauksessa. Valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä.

604029
12  / 720gR4;:>16SDHDFMIR

Mustang

Broileriteline 

Teline broilerin kypsennykseen. Laita telineen 
kulhoon nestettä, broileri telineeseen ja teline 
grilliin. Kolhossa oleva neste höyrystyy ja 
kypsentää broileria sisältäpäin. Broilerin liha pysyy 
erittäin mureana. Telineessä voi kypsentää samalla 
kasviksia. Käytä epäsuoraa grillaustekniikkaa.

324710
6  / 120gR4;:>13SFHKEDMR

Mustang

Grillauskupu halk. 22,5 cm 

Grillikupu ruokien hauduttamiseen tai 
höyrystämiseen grillissä.

604031
6  / 462gR4;:>16SDHDGELR
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MUUT TARVIKKEET

Mustang

Grillausalusta Mini 8 kpl 

Folioalusta grillaukseen.

288807
48  / 1152gR4;:>12SLLLDKIR

Mustang

Grillausalusta 4 kpl 

Grillausalustalla ruoka kypsyy tasaisesti ja se pitää 
grillin puhtaana. Koko 34 x 23 x 3 cm.

182692
400  / 1200gR4;:>11SLFJMFHR

Mustang

Grillausalusta 4 kpl 

Grillausalustalla ruoka kypsyy tasaisesti ja alusta 
pitää grillin puhtaana. Koko 34 x 23 x 3 cm.

182700
40  / 960gR4;:>11SLFKDDJR

Mustang

Grillausalusta pyöreä 4 kpl 

Grillausalustalla ruoka kypsyy tasaisesti ja grilli 
pysyy puhtaana. Halkaisija 32 cm. 4 kpl/pkt.

182723
96  / 672gR4;:>11SLFKFGIR

Mustang

Grillivuoka 31x21 cm 12 kpl 

Foliovuoka grillaukseen. Vuoan syvyys 4,6 cm.

615269
128  / 256gR4;:>16SEIFJMER

Mustang

Grillivuoka 31x21 cm 3 kpl 

Grillivuoassa ruoka kypsyy tasaisesti ja vuoka pitää 
grillin puhtaana. Koko 31,5 x 21,5 x 6,4 cm, vahvuus 
0,085 mm.

288816
48  / 1248gR4;:>12SLLLEJKR

Mustang

Grillausalusta 12 kpl 

Grillausalustan avulla grilli pysyy puhtaampana, 
koska ruuasta valuva rasva jää alustalle. Ruoka kypsyy 
tasaisesti ja pysyy mehukkaana. Alusta suojaa ruokaa 
myös liialta kuumuudelta. Koko 34 x 23,5 x 2,5 cm.

288813
48  / 336gR4;:>12SLLLEGJR

DISPLAY DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY
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LISÄVARUSTEET

Mustang

Valurautaparila 28,5x41,5 cm 

Emaloitua valurautaa. Sopii 286942 Knoxville ja 292358 Delta grilliin. 

293990
1 - 5  / 120gR4;:>12SMGMMDJR

Mustang

Valurautaritilä 28,5x41,5 cm 

Emaloitua valurautaa. Sopii 286942 Knoxville ja 292358 Delta grilliin. 

293991
1 - 5  / 100gR4;:>12SMGMMEGR

Mustang

Valurautaparila 31,5x41,5 cm 

Emaloitua valurautaa. Sopii 286943 Nashville grilliin. 

293993
1 - 5  / 120gR4;:>12SMGMMGKR

Mustang

Valurautaritilä 31,5x41,5 cm 

Emaloitua valurautaa. Sopii 286943 Nashville grilliin. 

293994
1 - 5  / 175gR4;:>12SMGMMHHR

Mustang

Valurautaritilä 31,2x43,4 cm 

Emaloitua valurautaa. Valurautaritillä sopii Greyhound 3 ja Gourmet 3 grilleihin.

317000
1 - 4  / 100gR4;:>13SEKDDDER

Mustang

Valurautaritilä 36,9x43,4 cm 

Emaloitua valurautaa. Valurautaritillä sopii Greyhound ja Gourmet 4 polttimisiin 
grilleihin.

317001
1 - 4  / 200gR4;:>13SEKDDELR
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LISÄVARUSTEET

Mustang

Grillausritilä jaloilla 30x48x10 cm 

Ruostumattomasta teräksestä oleva grillausritilä jaloilla.

604026
12  / 480gR4;:>16SDHDFJHR

Mustang

Grilliritilä 40x60 cm 

Kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu ritilä itsetehtyihin 
pihagrilleihin tai vaikka nuotiolle helpottamaan herkkujen valmistamista. 
Ruostumaton teräs kestää vuodesta toiseen.

211699
12  / 468gR4;:>12SEEJMMHR

Mustang

Grilliritilä 50x70 cm 

Kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu ritilä itsetehtyihin 
pihagrilleihin tai vaikka nuotiolle helpottamaan herkkujen valmistamista. 
Ruostumaton teräs kestää vuodesta toiseen.

242725
12  / 360gR4;:>12SHFKFIDR

Mustang

Valurautaparila 31,2x43,4 cm 

Emaloitua valurautaa. Valurautaparila sopii Greyhound ja Gourmet 3 
polttimisiin kaasugrilleihin.

317002
1 - 4  / 100gR4;:>13SEKDDFIR

Mustang

Valurautaparila 36,9x43,4 cm 

Emaloitua valurautaa. Valurautaparila sopii Greyhound 4 ja Gourmet 4 
grilleihin.

317003
1 - 4  / 100gR4;:>13SEKDDGFR

Mustang

Valurautaparila 23x42 cm 

Emaloitua valurautaa. Sopii Mustang-kaasugrilleihin: Alabama, Capricorn, 
Colorado, Denver, West. 

294934
1 - 5  / 95gR4;:>12SMHMGHMR
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LISÄVARUSTEET

Mustang

Grilliritilä 60x40 cm 

Grilliritilä muurattaviin pihagrilleihin ja tulisijoihin, kahdella kahvalla. Ritiläosa 
60 x 40 cm, kahvan kanssa 55 cm. Vahvuus 5 mm.

274452
10  / 150gR4;:>12SKHHIFHR

Mustang

Grilliritilä 67x40 cm 

Grilliritilä muurattaviin pihagrilleihin ja tulisijoihin, kahdella kahvalla. Ritiläosa 
67 x 40 cm, kahvan kanssa 55 cm. Vahvuus 5 mm.

274451
10  / 150gR4;:>12SKHHIEKR

Mustang

Grillivalaisin 10 LED 

Grillausvalo. 10 kpl LED-valoja. Led-valaisin kiinnitetään grillin kuvun kahvaan, 
valaisinta voi kääntää kahteen suuntaan. Koko 10,5 x 9 x 14,5 cm.

301729
20  / 420gR4;:>13SDEKFMDR

Mustang

Moottorivarras 

Grillaa lihat ja muut herkut vaivattomasti kaasugrillissä Mustangin yleismallin 
moottorivartaalla, jolla tasainen kypsyminen ja herkullinen lopputulos ovat 
taattua. Takuu 1 vuosi.

312849
8  / 192gR4;:>13SEFLHMER

Mustang

Rosteriritilä Oakdale ulkogrilliin  
halk. 60 cm 

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu grillausritilä.

324291
1  / 30gR4;:>13SFHFMEGR

Mustang

Lämmönjakopelti emaloitu teleskooppi 

Musta emaloitu 1 mm pelti. Teleskooppimalli, sopii yleisimpiin grillimalleihin. 
Pituus 32-60 cm, leveys 22 cm.

289796
6 - 12  / 288gR4;:>12SLMKMJER
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LISÄVARUSTEET

Mustang

Tarvikelämpömittari RST 

Yleismallin lämpömittari grilliin tai savustimeen. 
Asteikko 38 °C - 430 °C, mittarin istukan halkaisija 
22,2 mm.

249971
24  / 528gR4;:>12SHMMKEHR

Mustang

Kaasugrillin elektroninen sytytin 

Paristokäyttöinen elektroninen sytytin. Pakkauksessa 
sytytinyksikkö, johdot sekä kaksi säädettävää 
elektrodia.

260917
20  / 1000gR4;:>12SJDMEKIR

Mustang

Piezo tarvikesytytinsarja 

Yleismallin piezosytytin. Pakkauksessa 
sytytinyksikkö, johdot ja kaksi sytytinelektrodia.

260921
20  / 480gR4;:>12SJDMFEFR

Mustang

Lämmönjakopelti yleismalli 
kaasugrilliin 

Yleismallinen poltinsuoja sopii kaikkiin 
teräsputkipolttimilla oleviin kaasugrilleihin. 
Materiaali: Emaloitu teräs (0,6 mm). Pituus 
säädettävä 30-50 cm. Leveys noin 9,5 cm.

290445
12  / 1632gR4;:>12SMDHHIHR

Mustang

Teräsputkipoltin teleskooppi 
säädettävä 

Säädettävä rst-putkipoltin, yleismallin kiinnikkeet, 
sopii useimpiin putkimallin polttimia käyttäviin 
kaasugrilleihin, säädettävä ilma-aukko. Polttimen 
säätövara  35,5-49,5 cm.

292439
12 - 24  / 1008gR4;:>12SMFHGMER

Mustang

Rosteripoltin 32x8 cm 

Mitat 32x8 cm. Materiaali: Ruostumaton teräs. 
Sopii 286942 Mustang Knoxville 3+1, 316382 
Mustang Knoxville 3+1 RST ja 286943 Mustang 
Nashville 4+1 grilleihin.

293992
1 - 50  / 300gR4;:>12SMGMMFDR

Mustang

Sähkösavustimen vastus 1100 W 

Sähkösavustimen vastus. Teho 1100 W, liitäntäjännite 
230 V /50 Hz. Sähköjohdon pituus 1,6 m. Sopii Mustang 
putkisavustimeen. Soveltuvuutta muiden merkkien 
savustimiin ei taata.

604499
10  / 350gR4;:>16SDHHMMJR

Mustang

Sähkösavustimen vastus 650 W 

Sähkösavustimen vastus. Teho 650 W, liitäntäjännite 
230 V /50 Hz. Sopii Mustang Electronic 
sähkösavustimeen. Soveltuvuutta muiden merkkien 
savustimiin ei taata.

604503
12  / 240gR4;:>16SDHIDGDR

Mustang

Laavakivet 3 kg 

Laavakivet varaavat ja luovuttavat lämpöä tasaisesti 
kaasugrilliin. Laavakivien tehokas lämmöntuotanto 
mahdollistaa grilliherkkujen tasaisen kypsymisen. 
Sopii myös koristeksi tulipöytiin ja liekkipatoihin.

315977
12  / 120gR4;:>13SEIMKKLR
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Viinikankatu 36, FI-33800 Tampere, Finland
+358 3 252 1111   info@tammerbrands.fi

WEBSTORE
tammerbrands24h.fi

HELSINKI OFFICE & SHOWROOM
Flamingo, Tasetie 8, 
FI-33800 Tampere, Finland

SWEDEN OFFICE & SHOWROOM
Skyrup 2591,
SE-28295 Tyringe, Sweden
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