
 

TSA0095Q BBQ 3000 Master Gas Grill: 

 

Bent u op zoek naar een gas BBQ? De Teesa BBQ 3000 master grill 
TSA0095Q zal uw verwachtingen overtreffen. Of u nu een BBQ 

organiseert voor uw familie of voor een grotere groep vrienden, met deze 

gas barbecue bereidt u met gemak de lekkerste vlees-, groente- of 

visgerechten. De Mastergrill kan alle BBQ klussen aan! 

 

3 branders 
 

 

De Teesa BBQ3000 is voorzien van 

3 RVS branders met een totaal 
vermogen van 10,8 kW. Hiermee 

kunt u al uw BBQ snacks o.a. vlees 

en groente perfect en gelijkmatig 

grillen. 
 

 

 

 



Afstellen van de branders 
 

 

Één van de voordelen van een 
gasgrill boven een houtskool BBQ is 

de mogelijkheid om de branders 

aan te passen. Dit betekent dat u 

gelijktijdig vis en groente kunt 
bereiden, door per product het 

juiste brandvermogen te kiezen.  
 

 

 

 

Gietijzeren rooster 

  
Met de Teesa gasgrill 3000 is 

barbecueën een feest! Het apparaat 

heeft een gietijzeren rooster 

waarop u bijvoorbeeld vlees kunt 

grillen. En dat is nog niet alles! 

Deze grill heeft ook een 

verwarmingsrooster, gemaakt van 

geëmailleerd porselein, om het 

eten warm te houden. 

 

Werkblad 

 
 

De TSA0095Q master gasgrill is 

een en al gemak. Dankzij het 

werkblad hoeft u niet meer telkens 

naar de keuken te rennen en de 

grill te verlaten of gebruik te 

maken van een extra bijzettafeltje. 
 

 



 

Praktische voorzieningen 

Niet alleen het werkblad zorgt voor 

extra gemak. De mastergrill 3000 is 

ook uitgerust met praktische haken 

om de BBQ accessoires aan op te 

hangen. Daarnaast is de grill 

voorzien van een flesopener. 

Kortom een echt totaal pakket. 

 

 
Lekbak 
 
 

Het schoonmaken van de Teesa 

gasgrill is net zo eenvoudig als het 

grillen. De lekbak is uitneembaar 

en daardoor makkelijk te 

onderhouden.  

 

 

Hoge kwaliteit 
 

 

De TSA0095Q is onder andere 

onderscheidend door het gebruik 

van hoogwaardige duurzame 

materialen.De externe elementen 

zoals de klep met handgreep, het 

paneel en de kastdeuren zijn 

gemaakt van RVS. Hierdoor kunt u 

lang plezier beleven van de Master 

grill 3000. 



 
 

Ingebouwde thermometer 
 

 

Niet alleen kun je met de master 

gasgrill 3000 de branders regelen, 

maar je kunt ook continu de 

temperatuur regelen, dankzij de 

ingebouwde thermometer. 

 
 
 
 

 
 

Accessoires 

 
 

Indien u extra lang wilt genieten 
van uw Teesa BBQ kunt u ook de 

speciale Teesa duurzame BBQ 

beschermhoes TSA0097overwegen. 

Deze biedt uitstekende 
bescherming tegen regen, wind, 

stof en andere onzuiverheden. 

 

 
 

 

 

 
Daarnaast biedt Teesa ook een gasregelaar 

(TSA0094), waarmee je de grill op een gasfles 

aansluit. Naast het verloopstuk bevat de set 2 

slangklemmen en een 1,5 meter lange PVC slang 

versterkt met textielomslag.  
 

 
 



 

TSA0095Q 

BBQ “3000 Master Gas Grill” 

  

Specificaties: 

 3 branders: vermogen 10,8 kW 

 Gastype: butaan/propaan/LPG 
 Druk: 37 mBar 
 Gasverbruik: 786 g/h; diameter van de opening 0,85mm. 
 Rooster afmeting: 59 x 41 cm 
 2 zijplanken: afmeting per plank 30 x 41,8 cm 
 Rooster om te verwarmen, afmetingen van het raster warmte: 52 x 11,5 cm 
 Automatische ontsteker 

 Thermometer in de deksel 
 Deksel, branders en behuizing: RVS; zijplanken gepoedercoat staal (CRS) 
 Roosters: porselein geëmailleerd gietijzer 
 Branderdeksels (3): aluminium; handgreep: RVS 
 Opvanglade voor vet 
 Met wielen: 2x 7”inch en 2x zwenkwielen 
 Met flesopener en haken om bbq tools aan op te hangen 

 
 Afmeting product  : 120 x 58 x 119 cm  (BxDxH) 
 Gewicht incl.verpakking : 28,7 kilogram  
 EAN code   : 5901890052801 
 Verpakkingseenheid : 1 stuks 
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