
 

TSA0150 DRAAGBARE GAS BBQ GRILL BBQ1000: 

 

Bent u op zoek naar een compacte gas barbecue, die makkelijk in gebruik 
is en niet te veel plaats inneemt? De Teesa TSA0150 BBQ1000 zal uw 
verwachtingen overtreffen. De snelheid en het gemak van aansteken, eten 
bereiden en het schoonmaken van deze BBQ, maken van bbq-en een puur 
genot, voor zowel de ervaren als minder ervaren barbecuers. 

 

Grill 
 

De Teesa gasbarbecue is uitgerust 
met een grillrooster-oppervlak van 
46,5 x 33,0 cm en één brander met 
een totaal vermogen van 3,6 kW. 
Hiermee kunt u al uw BBQ snacks 
o.a. vlees en groente perfect en 
gelijkmatig grillen, zonder 
aanmaakblokjes, kolen en schadelijke 
rook. 
 

 

 



Werkbladen 
 

Bij Teesa houden ze van comfort en 
daarom is deze BBQ uitgerust met 2 
werkbladen. Zo kunt u makkelijk uw 
gerechten naast de grill plaatsen, 
zonder voor alles elke keer naar de 
keuken heen-en-weer te moeten 
lopen.  
 

 

 

 

Aandacht voor netheid 

  
Houdt u niet van het schoonmaken 

van uw BBQ? Ook hier heeft Teesa 

aan gedacht bij het ontwerpen van de 

TSA0150. Door de aanwezigheid van 

een afneembare bak, die het vet uit 

het eten opvangt, wordt het probleem 

van het moeizaam schoonmaken 

verholpen. 

 

Aanpasbare hoogte 
 

De TSA0150 is één en al gemak. Het 

grote voordeel is dat u hem kunt 

plaatsen op de standaard maar ook 

op een tafel of op het aanrecht. 

Makkelijk dus voor als u niet veel 

ruimte heeft in uw tuin of op het 

balkon. 
 

 



 

Opvouwbaar  

 

Door de opvouwbare constructie en 

compacte afmeting is de BBQ1000 

van Teesa extreem makkelijk te 

verplaatsen. Hierdoor is deze ook 

zeer geschikt om mee te nemen op 

reis, en te gebruiken op de camping, 

in het park of op de boot. 

 

 
Accessoires 
 
 
Om de gasfles aan te sluiten en te reguleren, 
heeft Teesa ook een gasregelaar (TSA0094), 
waarmee u 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
TSA0150 

Draagbare gasbarbecue “BBQ1000” 

  

Specificaties: 

• Draagbare gasbarbecue met deksel van gepoedercoat staal 
• Grillrooster geëmailleerd met porselein (afmeting 46,5 x 33,0 cm) 
• 1 RVS brander  
• 2 werkplanken (afmeting per plank 26,0 x 27,0 cm) 
• Automatische elektrische ontsteker 
• Opvangbak voor vet 
• Cool touch handgreep 
• Standaard met 2 wielen om BBQ op te plaatsen 
• Met flesopener en haken om bbq tools aan op te hangen 
• Vermogen 3,6 kW 
• Gastype: butaan/propaan/LPG 
• Druk: 37 mBar 
• Gasverbruik: 262,01 g/h; diameter van de opening 0,86 mm. 

 
 

• Afmeting product  : 99,0 x 47,0 x 103,5 cm  (BxDxH) 
• Gewicht incl.verpakking : 12,3 kilogram  
• EAN code   : 5901890062480 
• Verpakkingseenheid : 1 stuks 

 

 

 

 

 

 

 

E:   info@gizmo-retail.nl 

W:   www.gizmo-retail.nl 


