
BRÄNDIN 
VOIMAA, JOKA 
LUOTSAA 
MENETYKSEEN!

PREMIUM-TUOTTEEMME KAMPANJOIHIN, 
YRITYSLAHJOIKSI, KANNUSTIMIKSI 
JA TAPAHTUMIIN



Weber-grillausvälineiden antaminen 

yrityksesi yhteistyökumppaneille on 

kestävä merkki arvostuksestanne 

ja heijastelee brändinne korkeita 

standardeja ja arvoja.YRITYKSESI  
EDUT LYHYESTI

 Erinomainen brändin maine

 Yhteisön kehittämisen merkki

 Kestävät tuotteet, kestävä laatu

 Kestävä merkki lojaaliudesta

 Arvostettu lahja

 Laaja tuotevalikoima

Siitä lähtien, kun ihminen kesytti tulen, se on ollut 

yhteisöjen keskiössä. Eikö fanikunnan kehittäminen 

grillin ympärille olekin siis itsestään selvä vaihtoehto? 

Toisin sanoen: eikö kannatakin antaa juuri niitä 

tuotteita, joista on tullut synonyymi itse grillaukselle?

Olipa kyseessä sitten bonus, kannustin tai 

arpajaispalkinto, Weber-grilli tukee kestävästi 

yrityksesi brändin imagoa – aina, kun ihmiset 

sytyttävät grillinsä, he muistavat varmasti,  

keneltä se tuli.

KAIKKI 
HALUAVAT 
WEBERIN!



 ALKUPERÄINEN VUODESTA 1952
Vuonna 1952 Weber Bros.:n hitsaaja George Stephen teki 

meripoijusta ensimmäisen pallogrillin ja loi pohjan sille, 

mikä on tehnyt Weberistä grillauksen synonyymin. 

Weberin historia on uskomaton tarina siitä, miten 

työntekijän halu parantaa viikonloppuharrastustaan 

voi johtaa koko yrityksen muuttumiseen. Vuonna 

1952 Weber Bros. Metal Works oli Chicagossa 

toimiva meripoijujen valmistaja. Yksi hitsaajista, 

George Stephen Sr., oli innokas grillimestari, mutta 

turhautui takapihallaan olevaan tiilirakenteiseen 

avoimeen hiiligrilliin. Mikä tahansa ohimenevä 

tihkusade sammutti tulen. Jo muutama pisara vaikutti 

lämpötilaan ja pilasi pihvit. Pienikin tuulenpuuska 

puhalsi kuumaa tuhkaa kaikkialle. Stephen kehitti 

maailman ensimmäisen pallogrillin kahdesta 

poijunpuolikkaasta etsiessään keinoa peittää grilli 

tukahduttamatta liekkiä. Pohjaan poratut reiät 

mahdollistivat tarvittavan ilmankierron. Stephenin 

naapurit innostuivat keksinnöstä valtavasti, ja uuden 

laitteen myynti lähtikin käyntiin lähes välittömästi. 

Silloin kukaan ei kuitenkaan osannut ennustaa, että 

Weberistä tulisi grillauksen synonyymi eri puolilla 

maailmaa. Siitä lähtien brändi on kehittynyt paljon: 

Brikettigrillien lisäksi Weber on nykyään myös 

johtava kaasu- ja sähkögrillien valmistaja. Original 

Kettle -grilli on kuitenkin edelleen brändin keulakuva, 

jota on paranneltu täydellisyyden saavuttamiseksi. 

Weber ei koskaan lopeta paremman tavoittelua.

A I N U T L A AT U I S TA  I N N O VA AT I O TA

george stephen
Keksijä ja perustaja



TEE VAIKUTUS KAIKKINA 
VUODENAIKOINA

Grillauskausi kestää 

vuoden ympäri. Tee pysyvä 

vaikutus Weber-tuotteilla. 

Tutustu laajaan valikoimaan 

ensiluokkaisia grillejä ja 

tarvikkeita, jotka tekevät 

vaikutuksen ympäri vuoden. Hemmottele yrityksesi 

työntekijöitä kannettavalla Weber-grillillä, jonka 

he voivat ottaa mukaansa lämpiminä kesäiltoina. 

Tai valitse Weber-grilli kaikkien aikojen parhaaksi 

joululahjaksi. Parhaat grillaushetket yhdistyvät aina 

yrityksesi brändiin. Tämä on lahja, josta käyttäjä hyötyy 

nyt ja tulevaisuudessa. 

VAIHTOEHTOJA KAIKKIIN BUDJETTEIHIN

Tyylikkäistä esiliinoista ylellisiin tarvikkeisiin: 

edulliset tarvikkeemme sopivat ihanteellisesti 

esimerkiksi lahjoiksi tai arpajaispalkinnoiksi.

JA PALJON MUUTA

precision-
välinesarja

esiliina

igrill 2 
-lämpömittari

kasviskori

kannettava 
smokeY joe® 
-grilli

weber-lahjakortti





YKSILÖLLISIÄ 
RATKAISUJA
VIIMEISTELE LAHJA YRITYKSESI 
OMALLA BRÄNDILLÄ

Varmista, että yrityksesi pysyy aina asiakkaidensa, 

työntekijöidensä ja kumppaneidensa mielissä. Kun 

Weber-lahjassa on logonne, yrityksesi muistetaan 

jokaisen suupalan aikana. Mikä parasta: grillijuhlissa 

yrityksesi on kaikkien mielessä!

Tarkista 
vähimmäistilausmäärät 
ja toimitusaika 
paikalliselta edustajalta.



LOGOSI KAIKKIEN NÄHTÄVILLÄ

Tarvikkeista grilleihin – monet tuotteet 

voidaan viimeistellä yrityksesi logalla. 

Kuvittele Weber-brikettigrillin kanteen tai 

Weber Q -kaasugrillin kahvaan painettu logo. 

Tuotemerkki ei haalistu eikä halkeile koskaan.



PIDÄ KIPINÄ 
ELOSSA
VAHVISTA SUHTEITASI WEBERIN 
SÄHKÖGRILLIEN AVULLA



GRILLAAMISTA ILMAN RAJOITUKSIA
TYÖNNÄ PISTOKE SEINÄÄN JA ALOITA GRILLAAMINEN

weber® q 1400 
jalustalla

pulse 2000pulse 1000

weber® q 2400 
jalustalla

weber q 2400

pulse 2000 
vaunulla

Suhteiden luominen on tärkeää, mutta niiden 

ylläpitäminen vielä sitäkin tärkeämpää. Pidä 

kipinä elossa Weberin sähkögrillien avulla.

Sähkögrillimme sopivat helposti parvekkeel-

le, terassille tai miksei pihallekin. Mikä pa-

rasta: polttoaineenkäyttörajoitukset eivät ole 

enää ongelma.

PAREMPIEN SITEIDEN LUOMISEEN

Haluaako yrityksesi vahvistaa yhteyttään 

vaivattomuutta arvostaviin urbaaneihin 

kuluttajiin? Olemme löytäneet tiemme heidän 

sydämiinsä! Lahjaksi annettu sähkögrilli 

tekee heihin vaikutuksen. He voivat avata 

parvekkeenoven, käynnistää grillin ja nauttia 

tunnelmasta. Kaupunkigrillaus ei ole enää 

mitään toiveajattelua!

WEBER Q -SÄHKÖGRILLISARJA

Vaivattomaan ruoanlaittoon riittää Weber Q -sähkögrillin käynnistäminen.

PULSE 

Sähkögrillien legenda, jossa yhdistyy erinomainen suorituskyky ja vaivattomuus. 



AITOUS 
MENESTYKSEN 
YDIN
ALKUPERÄISET WEBER-BRIKETTIGRILLIT 
TEKEVÄT AINA VAIKUTUKSEN KÄYTTÄJIINSÄ



PIENISTÄ SUURIIN
SOPIVA BRIKETTIGRILLI JOKAISEEN MAKUUN

MASTER-TOUCH-, CLASSIC- JA COMPACT KETTLE -SARJAT

Compact Kettle- ja Master-Touch-sarjan grilleissä brikettigrillaus 

pääsee loistoonsa.

RANCH KETTLE

Monta suuta ruokittavaksi? Ranch Kettle on 

tarpeeksi suuri ruokkimaan isommankin 

porukan ja sopii vaikkapa firman juhlien 

vetonaulaksi.

Ø 94 cm, musta

summit®
kamado e6

Ø 61 cm, musta

compact kettle
Ø 47 cm, musta
Ø 57 cm, musta

master-touch® 
gbs e-5750

Ø 57 cm, musta

master-touch®
gbs premium e-5770

Ø 57 cm, musta

Luota alkuperäisen lujuuteen. Kaikki 

rakastavat brikettigrillin rätinää ja 

nostalgista tuoksua. Mikään ei vedä vertoja 

ainutlaatuiselle savunmaulle, kun valmistat 

ruokaa laadukkaalla brikettigrillillä. Sopii 

erityisesti niille, jotka nauttivat brikettien 

sytyttämisestä ja tulen kohentamisesta. 

Hemmottele yrityksesi asiakkaita, työntekijöitä 

tai kumppaneita Weber-brikettigrillin tuomalla 

aidolla grillauskokemuksella.

AITOUDEN VOIMA

Haluatko aidon tuotteen? Weber-brikettigrillien 

alkuperäinen teho heijastelee yrityksesi 

brändin aitoutta. Weber-brikettigrilli ei ole 

pelkästään vakuuttava kannustin, vaan se 

myös lisää brändiuskollisuutta. Se yhdistää 

kaikki aidosti iloiset grillaushetket yrityksesi 

brändiin. Malja aitoudelle!

classic kettle
Ø 47 cm, musta
Ø 57 cm, musta



Loputtomasti mahdollisuuksia viedä asiakkaat kulinaariselle 

matkalle ympäri maailmaa: WEBER CRAFTED - Gourmet BBQ 

System varmistaa upeat aasialaiset wokruoat, italialaiset 

pizzat, kanatelineessä paistetut mehukkaat kanat sekä 

tietysti myös kakut. Ja paljon, paljon muuta. 

Irrota yksi osa ritilästä ja vaihda sen tilalle jokin 

monista tarvikkeista. Sopii moniin briketti-, pelletti-  

ja kaasugrilleihimme!

WEBER

CRAFTED - 
GOURMET 
BBQ SYSTEM



RAJATON 
KULINAARINEN 
MIELIKUVITUS

kaksipuolinen 
paahtoritilä

lasitettu 
leipomiskivi

paistokori

plancha-
parila

kanateline 

2 in 1 dutch 
oven -pata

parila

paahtoritilä

wok-setti



LISÄÄ TULTA 
BRÄNDIINNE
VALLANKUMOUKSELLISTEN  
WEBER-PUUPELLETTIGRILLIEN TEHO



SMOKEFIRE SAVUSTAA
PALJON JÄNNITTÄVIÄ OMINAISUUKSIA

RUSKISTAMINEN, SAVUSTAMINEN SEKÄ KAIKKEA SILTÄ VÄLILTÄ

SmokeFire-sarjan grilleissä on monia jännittäviä ominaisuuksia. Se yhdistää mullistavan 

älykkään grillausteknologian uskomattomiin uusiin grillausominaisuuksiin ja tarjoaa 

hämmästyttäviä makunautintoja. Tämä vallankumouksellinen grilli on kaikkien aikojen paras 

arpajaislahja. Se on myös ihanteellinen kannustin, joka motivoi työntekijöitä ylittämään odotukset.

smokefire epx4 stealth edition

smokefire epx6 stealth edition

Onko yrityksesi valmis lisäämään brändiinsä 

tulta? Puupellettigrillit ovat Weberin grillityyp-

pien uusin tulokas. Integroidun älykkään Weber 

Connect -grillausteknologian ansiosta grillit 

tarjoavat puugrillien aidon maun. 

MIELEENPAINUVA VALINTA

Haluaako yrityksesi tehdä mieleenpainuvan 

vaikutuksen? Weber SmokeFire hämmästyt-

tää varmasti. 95–315 °C:n lämpötilavälin an-

siosta se sopii monipuoliseen käyttöön pais-

tamisesta aina savustamiseen ja leipomiseen. 

Tällä grillillä luonnistuu kaikki. 



SUHTEIDEN 
LUJITTAMISEEN
WEBER-KAASUGRILLIT TÄYTTÄVÄT KAIKKI TOIVEET



genesis® e-335 genesis® ex-335

genesis® e-435 genesis® ex-435

spirit i i  e-210 gbs spirit i i  e-310 gbs

spirit e-325 gbs spirit ep-335 
premium gbs

KOMPAKTISTA KORKEALUOKKAISEEN
JOKAISELLE JOTAKIN

Kaasugrillit soveltuvat erinomaisesti suhteiden 

lujittamiseen. Hemmottele yrityksesi asiakkaita, 

työntekijöitä tai kumppaneita kaasugrillauksen 

helppoudella ja mukavuudella. Weber-kaasugrilli 

luo täydelliset liekit, ja tarkka lämpötilansäätö 

onnistuu säätimiä kääntämällä. Huippumaukkaan 

ruoan valmistaminen ei ole koskaan ollut yhtä 

helppoa. Weberin vaikuttava kaasugrillimallisto 

täyttää kaikki toiveet – kooltaan mukavan pienistä 

aina ylellisen suuriin grilleihin.

GENESIS-SARJA 

Huippuluokan kaasugrilli: Spirit-sarjan 

isoveli tarjoaa vertaansa vailla olevaa suori-

tuskykyä ja ensiluokkaisia ominaisuuksia.

SPIRIT-SARJA 

Spirit nostaa grillauksen aivan uudelle 

tasolle: sen lukuisat hienot ominaisuudet 

takaavat täydellisen grillauskokemuksen.

FIKSUA, VAI MITÄ?

Tiesitkö, että useimmissa Genesis-kaasugrilleissämme käytetään sisäänrakennettua 

Weber Connect -teknologiaa? Lue lisää tästä fiksusta toiminnosta seuraavalta sivulta.

weber® q 1200

WEBER Q -KAASUGRILLISARJA

Perusklassikko: riittävän pieni mahtuakseen 

minne tahansa, ja kuitenkin riittävän suuri 

kaikkien mielitekojen toteuttamiseen.



W E B E R  C O N N E C T  I H A S T U T T A A  K A I K K I A 

VAHVISTAA
SUHTEITA



Haluaako yrityksesi vahvistaa suhdettaan asiakkaisiinsa, 

työntekijöihinsä tai kumppaneihinsa? Weber Connect 

ihastuttaa kaikkia. Tämä kätevä laite on täydellisten 

grilliruokien salaisuus. Vaiheittaisia ohjeita antava 

grillausopas, joka ilmoittaa suoraan älypuhelimeen ruoan 

kypsyysasteen, kun pihvi on aika kääntää, ja kaikkea 

siltä väliltä.

KAIKEN KATTAVA LAHJA

Weber Connect Smart Grilling Hubissa on runsaasti 

ominaisuuksia ja vähän hintaa. Ihanteellinen lahja tai 

arpajaispalkinto, joka sopii kaikille kukkaroille. Mikä 

parasta: varuste sopii kaikkiin grilleihin. Jotta kaikki 

voisivat nauttia Weber Connectin tehosta.

SISÄÄNRAKENNETULLA WEBER CONNECTILLA 

VARUSTETUT ÄLYGRILLIT

Tiesitkö, että joissakin grilleissämme on jo Weber 

Connect -teknologiaa? Niissä on sisäänrakennettu älykäs 

grillausavustin, kuten vaikkapa Genesis EPX-335 -grillissä.W E B E R  C O N N E C T  I H A S T U T T A A  K A I K K I A 

genesis®
epx-335
älYkäs 
kaasugrilli

weber connect 
smart grilling hub



NE KULKEVAT 
MUKANASI KAIKKIALLE
WEBERIN KANNETTAVAT GRILLIT TUOVAT MAUT MUKAASI

Voit työskennellä ja grillata juuri siellä, missä haluatkin. Anna yrityksesi 

työntekijöille tai asiakkaille mahdollisuus paeta kiireistä arkea Weberin 

kannettavien grillien avulla. Suunniteltu tuomaan kodin maut käyttäjänsä 

mukana kaikkialle. Nyt menoksi ja grillaamaan!

SMOKEY JOE -SARJA

Lähde makumatkalle mukana 

kulkevan brikettigrillin kanssa. 

Saatavana useita eri värejä.

GO-ANYWHERE-SARJA

Pienikokoinen – luo kuitenkin 

suuria makuja. Kaasu- 

tai brikettigrilli kulkee 

mukana kaikkialle.

TRAVELER-SARJA 

Uusin kaasugrilli vie kannetta-

vien grillien valikoimamme aivan 

uudelle tasolle. Kaikille, jotka 

haluavat nauttia herkullista grilli-

ruokaa myös kodin ulkopuolella.

smokeY joe  
-sarja saatavana 
eri väreissä!

GRILLAA MISSÄ TAHANSA





TEHOKAS 
TIIMINRAKENNUS
WEBER GRILL ACADEMYN AVULLA

Etsitkö tiimihenkeä rakentavaa toimintaa, josta ihmiset oikeasti nauttivat? 

Vastaus on Weber Grill Academy. Koulutettujen grillimestariemme johdolla 

työporukkanne voi valmistaa herkullisen usean ruokalajin aterian suoraan 

grillissä. Tästä kokemuksesta puhutaan pitkään. Se on myös erinomainen 

tapa tavata liikekumppaneita rennossa ilmapiirissä.



VIRITTÄYTYKÄÄ 
JUHLATUNNELMAAN 
KOKO PORUKALLA
WEBERIN GRILLIMESTARIN KANSSA

Grillaus yhdistää. Tee firman juhlista unohtumattomat Weber-grillimestarin valmistaman 

ensiluokkaisen ruoan tuella. Kuvittele yrityksesi työntekijät tai kumppanit grillin äärelle 

nauttimaan ruoasta suoraan grillistä.

SPONTAANIT RUOANLAITTOSESSIOT TYÖPAIKOILLA

Mikään ei vedä vertoja spontaanille ruoanlaitolle työpaikalla! Grillaaminen on hieno alku kesälle 

ja erinomainen tapa juhlistaa kulunutta työviikkoa. Weberin grillimestari hemmottelee tiimiäsi 

täydellisellä grilliruoalla. Työporukka voi liittyä grillimestarimme seuraan grillin äärelle tai 

vain nauttia ja rentoutua. Maukas grilliruoka yhdistää tiimiä. Grillaa ja nauti.



TARVIKKEITA 
JOKA 
MAKUUN

KEHITÄ GRILLAUSOSAAMISTASI

Pizzaa, ohukaisia vai pikkuleipiä? Tarvikkeidemme 

avulla kuka tahansa voi kehittää grillausosaamistaan. 

Oikeilla välineillä muunnat takapihasi täysin toimivaksi 

ulkokeittiöksi. Tarjoamme laajan valikoiman ensiluokkaisia 

tarvikkeita aina pizzakivestä valurautapataan. 

LUKEMATTOMIA MAHDOLLISUUKSIA

Etsitkö täydellistä lahjaa? Meiltä löytyy tarvikkeita joka 

makuun. Tarjoa yrityksesi työntekijöille tai asiakkaille 

vaihtelua grilliruokiin. Kerro meille toiveesi, niin 

löydämme sinulle sopivan tarvikkeen.

leikkuri

lasta

keraaminen 
pizzakivi



leikkuulauta 
säiliöllä

3-osainen precision-
grillisetti halsteri

rapidfire-
piippusYtYtin

AHMIMISEN 
ARVOISTA 
KIRJALLISUUTTA

premium-
grillikäsineet

WEBER-KEITTOKIRJAT

Tiesitkö, että Weber tunnetaan herkullisis-

ta ja inspiroivista keittokirjoistaan? Pitkäs-

tä grillauskokemuksestamme ammentaen 

olemme opettaneet monia tekemään erilaisia 

kokeiluja grilleillään. Herkullinen lisä kenen 

tahansa kirjastoon!



Varmista, että asiakkaat, työntekijät, kumppanit 

ja ystävät eivät koskaan unohda yritystäsi. 

Kun yrityksesi lisää bonuskannustimeen 

oman logonsa, grillaustarvikkeiden käyttäjät 

muistavat jokaisella suupalalla, keneltä he 

tarvikkeensa saivat.

YKSILÖLLISIÄ 
LAHJOJA 

Deluxe-V
eit

sis
etti

Deluxe-k
okkiv

eit
si

Deluxe-V
ih

annesveit
si

Deluxe-L
eip

äveit
si

Deluxe-F
il

eeveit
si

Deluxe-V
ih

annesveit
si

Deluxe-P
ih

vis
etti

r ä ä t ä l ö i d y t  t a r v i k k e e t 
Räätälöi valitut tuotteet 

yrityksesi logolla.

Tiedustele vähimmäistilausmääriä ja toimitusaikoja



Me Weberillä uskomme tuotteidemme laatuun ja 

kestävyyteen, ja olemme iloisia siitä.

JOPA 10 VUODEN TAKUU  
WEBER-GRILLIEN  

YKSITTÄISILLE OSILLE:

Brikettigrillit

Spirit

Go-Anywhere-kaasugrillit

Genesis II EX -kaasugrilli

Summit-brikettigrilli

Smokey Mountain Cooker Smoker

JOPA 12 VUODEN TAKUU  
WEBER-GRILLIEN 

YKSITTÄISILLE OSILLE:

Genesis (alkaen vuodesta 2022)

10 VUODEN TAKUU KAIKILLE 
WEBER-KAASUGRILLIEN OSILLE:

Spirit II

Genesis II

Summit-kaasugrillit  

(1.10.2017 alkaen)

5 VUODEN TAKUU KAIKILLE 
WEBER PULSE -GRILLIEN OSILLE

JOPA 5 VUODEN TAKUU  
WEBER-GRILLIEN  

YKSITTÄISILLE OSILLE:

Traveler

Weber Q

Summit Kamado

SmokeFire-pellettigrilli

*Takuu ei kata normaalia kulumista. Katso takuuehdot osoitteesta weber.com

Weberin takuu

YE
AR

LIMITED WARRANTY*

YE
AR

LIMITED WARRANTY*

YE
AR

WARRANTY ON ALL PARTS*

YE
AR

LIMITED WARRANTY*

WARRANTY ON ALL PARTS*

YE
AR



OLETKO 
VALMIS?
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä:

Weber-Stephen Nordic
e-mail: b2b@weberstephen.fi

www.weber.com


