


A sua vida vai ganhar
mais sabor.
Cozinhar ao ar livre é um 
prazer cada vez maior. Com 
os grelhadores a gás da Galp 
Energia conseguirá saborear 
refeições mais saudáveis e 
saborosas, em família ou com 
os amigos, com o mínimo de 
trabalho e sujidade.





Descrição Grelhador a gás para utilização no exterior

Marca e modelo Grand Hall Jive

Combustível
Gás butano (garrafa tradicional ou Pluma) com a possibilidade de 

funcionar com gás propano

Potência
Quatro queimadores centrais de regulação independente com 14,5 

kW de potência total; Um queimador lateral regulável com 4,5 kW

Consumo Até 1000 g/h

Ignição Sistema de ignição integrado com isqueiro piezo

Dimensões
Equipamento (AxLxP): 118,5x138,5x63 cm

Embalagem (AxLxP): 65x98x65 cm

Peso 50 kg

Necessidade

de montagem 
Sim

Outras características

Tampa para proteção com termómetro incorporado; Compartimento 

para recolha de gorduras; Mini-grelha superior para conservação 

do calor dos alimentos após confecção; Prateleira na base; Quatro 

rodas integradas; Prateleiras laterais

Inclui Capa de proteção; Tubo e redutor Galp Gás; Seguro de Cliente Galp Gás

Barbecue Jive

MATERIAL DE 
QUALIDADE 
SUPERIOR



Descrição Grelhador a gás para utilização no exterior

Marca e modelo Landmann Atracto

Combustível Gás butano (garrafa tradicional ou Pluma)

Potência Queimador em aço aluminizado com 7 kW de potência regulável

Consumo Até 500 g/h

Ignição Sistema de ignição integrado com isqueiro piezo

Dimensões
Equipamento (AxLxP): 100x51x100 cm

Embalagem (AxLxP): 79x49x25 cm

Peso 20 kg

Necessidade

de montagem 
Sim

Outras características

Tampa para proteção com termómetro incorporado; Mini-grelha 

superior para conservação do calor dos alimentos após confecção; 

Prateleira na base; Duas rodas de borracha integradas; Prateleiras 

laterais; Pode ser utilizado com ou sem pedra lava.

Inclui Pedra lava; Tubo e redutor Galp Gás; Seguro de Cliente Galp Gás

Grelhador Landmann Atracto

VERSATILIDADE 
E MOBILIDADE 
AO SEU DISPOR
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Rua Tomás da Fonseca, Torre A, 1600-209 Lisboa
Linha Galp Gás: 707 502 002 | linhagalpgas@galpenergia.com

www.galpenergia.com
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