
 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 
 

 

Warszawa, 14 maja 2021 – Blaupunkt, niemiecka 

ikona jakości, jeden z liderów branży Elektroniki 

Użytkowej w Europie, wprowadza do portoflio 

kolejny model grilla elektrycznego GRT801 

wyposażonego w szklaną pokrywę. 

 

Potrawy przyrządzane na grillu są bardzo aromatyczne, 

smaczne, często także niskokaloryczne. W sezonie wiosenno-

letnim z każdego ogródka czuć zapach grillowanych mięs, 

warzyw, ryb, co świadczy o tym jak wielu mają one 

zwolenników. Jeśli jednak nie posiadamy ogródka lub działki, 

alternatywą dla grilla węglowego lub gazowego może okazać 

kompaktowy i wygodny w użytkowaniu stołowy grill 

elektryczny. Marka Blaupunkt, wychodząc naprzeciw 

zapotrzebowaniu miłośników grillowania, stworzyła model 

GRT801, z którym przygotowywanie potraw będzie lekkie i 

przyjemne. 

Moc GRT801 to 2200 W, dzięki której grill nagrzewa się bardzo 

szybko, zapewniając wysoką sprawność działania. W 

utrzymaniu i kontrolowaniu wysokiej temperatury pomaga 

szklana pokrywa, która dodatkowo sprawia, że tłuszcz nie 

pryska na meble. Wyjmowana płyta grzejna o wymiarach 39 x 

29 cm pokryta jest powłoką nieprzywierającą bez PFOA, co 

gwarantuje, że nasze potrawy będą bezpieczne dla zdrowia, a 

także nie przypalą się, ani nie przykleją w trakcie grillowania, 

co powoduje często ich rozpad. Karbowaną i płaska powierzchnia 

płyt pozwala na jednoczesne opiekanie różnych rodzajów 

produktów. Płaska doskonale nadaje się do opiekania warzyw, zaś 

karbowana do grillowania mięsa. Część karbowana dodatkowo 

pozwala odprowadzić nadmiar tłuszczu, co sprawia, że 

możemy cieszyć się bardziej lekkostrawnymi daniami.  
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Regulacja temperatury pokrętłem, nienagrzewające się 

uchwyty oraz lampka kontrolna wskazująca czas pracy 

urządzenia, dopełniają komfortu obsługi. 

Argumentem przemawiającym za stołowym grillem 

elektrycznym z pewnością jest to, że zajmuje on niewiele 

miejsca i może być używany o dowolnej porze roku w domu, 

na balkonie lub tarasie.  

Funkcje i specyfikacja GRT801: 

• Wysoka moc: 2200 W 

• Duża wyjmowana płyta grzejna: 39 x 29 cm 

• Powierzchnia grzejna płaska i karbowana 

• Płyty grzejne pokryte powłoką nieprzywierającą 

• Wysokiej jakości bezpieczna dla zdrowia powłoka 

nieprzywierająca bez PFOA 

• Regulacja temperatury pokrętłem termostatu 

• Nienagrzewające się uchwyty 

• Może pracować jako grill otwarty (pokrywa  

• Lampka kontrolna wskazująca stan pracy urządzenia 

• Otwór ociekowy i wyjmowana tacka na sok 

• Łatwo wyjmowana pokrywa szklana 

• Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 2200 W 

• Wymiary 50,9 x 38,9 x 12,9 cm 

• Kod EAN: 5901750504747 

 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 229 zł 

 

- KONIEC – 

 

O firmie Blaupunkt. 

Powstanie firmy datowane jest na 1924 rok, kiedy radiofonia 

stawiała w Niemczech pierwsze kroki, w Berlinie została 

założona firma „Ideal” produkująca początkowo słuchawki. 

Każdą parę słuchawek technicy firmy dokładnie sprawdzali i 

oznaczali  symbolem jakości - niebieską kropką. W końcu 

Klienci zaczęli pytać o słuchawki z niebieską kropką i tak 

przyjęła się nowa nazwa Blaupunkt. Symbol jakości stał się 

znakiem firmowym, a w roku 1938 również nazwą firmy. 100 

lat historii motoryzacji to również lata technicznych 

wynalazków firmy Blaupunkt. W roku 1932 zakłady Ideal 

wyprodukowały pierwsze w Europie radio samochodowe - 
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model Blaupunkt AS 5, który stał się fundamentem rozwoju 

współczesnych samochodowych systemów audio. Obecnie 

marka w swoim portfolio posiada takie kategorie urządzeń jak 

car-audio, home audio, małe AGD, klimatyzacje, telewizory, 

systemy alarmowe, pojazdy elektryczne,  baterie, duże AGD do 

zabudowy. 

 

O firmie 2N-Everpol. 

Firma 2N-EVERPOL powstała w 1992 roku zaczynając od 

dystrybucji opon, felg i kilku auto serwisów na terenie 

województwa mazowieckiego. Firma jest wyłącznym 

dystrybutorem najlepszych w swoich dziedzinach 

producentów branży elektroniki użytkowej tj. Blaupunkt, 

PRIME3, Audiomedia, Brax, Helix, Match, a także produktów z 

kategorii małego AGD oraz pojazdów elektrycznych marki 

Blaupunkt. 

 

Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi 

związane z caravaningiem. „Centrum Entuzjastów 

Caravaningu” w Tomicach k/Warszawy, jako największe 

centrum caravaningowe w Polsce, jest przedstawicielem w 

naszym kraju marek tj. HOBBY, MORELO, KABE, WEINSBERG, 

GIMEX, FLAMEFIELD i KOZIOL.  

 

Firma 2N-EVERPOL co roku, począwszy od 2009 otrzymuje 

prestiżowe wyróżnienie w postaci Gazeli Biznesu, przez co 

trafiła do elitarnego Klubu Gazeli Biznesu - grona najbardziej 

rozwijających się firm w Polsce. W roku 2020 firma kolejny raz 

dołączyła do zaszczytnego grona firm wyróżnionych 

„Diamentem Forbesa”. 

 

Więcej informacji:  

www.blaupunkt.com i www.everpol.pl.  

 

Dane rejestrowe: 

2N-Everpol Sp. z o.o. 

02-801 Warszawa, ul. Puławska 403A 

NIP 951-20-79-512, REGON 010130717, KRS 0000164987 

 

Biuro handlowe: 

05-500 Chyliczki, ul Polna 6 

tel. +48 22 331 99 59 
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