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PUUHIILIGRILLI 
Metos Kopa R90S, musta
alempi grillitaso 670x350 mm,
ylempi grillitaso 780x240 mm
koodi: 4149965
TILAUSTUOTE

Ravintola 
FatLizard 
Herttoniemi, 
Helsinki
Fat Lizard Herttoniemen avautuessa 
Helsingissä syksyllä 2020, olivat sen 
pizzat nousseet yleisön keskuudessa 
jo niin suureen suosioon, että yhtiö toi 
kuluttajamarkkinoille Fat Lizard brän-
dätyt pizzajauhot, kuoritut tomaatit 
tölkissä ja oliiviöljyn. 
Fat Lizardin erikoisuutena on sour-
dough-tyyppinen pizzataikina, eli hei-
dän pizzansa on tehty käyttäen kui-
vattuja hapanjuurijauhoja, joiden juuri 
herää eloon kostuessaan. Parin vuo-
rokauden kypsyttelyn jälkeen taikina 
on täydellinen. 
Salin sydän on suuri puulämmitteinen 
Metos Marana Forni -pizzauuni. Ma-
rana Forni valmistaa napolilaistyyp-
pisiä sertifioituja pizzauuneja ja on 
luokassaan markkinajohtaja. Fatin uu-
nissa arina on pyörivä ja korkeussää-
dettävä, uunin maksimilämpötila noin 
1250°C. Arina voidaan nostaa kammi-
on yläosaan, jossa lämpötila on aina 
kuumempi. Marana-uunien kuvun pin-
ta räätälöidään aina asiakkaan tarpei-
den ja tyylin mukaan.
Burgerpihvit valmistuvat frontissa 
Metos Kopa Robata -puuhiiligrillissä. 
Robatassa on syvä, sivuilta ja pohjas-
ta suljettu, tiilillä vuorattu ja lämpö-
eristetty hiilipesä. Grillaus tapahtuu 
joko ritilän päällä tai vartaassa, joiden 
korkeutta voi vapaasti säätää. Sopi-
van hiilen ja briketin valinta on tärke-
ää, sillä se on olennainen osa valmiin 
tuotteen makua ja grillin lämpötilaa.

PIZZAUUNI
Metos MaranaForni TTT 110 Gas
kapasiteetti 9xØ29 cm pizzaa
koodi: 4001110G30
TILAUSTUOTE
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Kiinnostuitko? 
Jätä yhteystietosi metos.fi/kysy-meilta 

niin teemme kohteeseesi sopivan suunnitelman ja tarjouksen.

https://www.metos.fi/kysy-meilta/


Ravintola 
FatLizard 
Otaniemi, 
Espoo

PAINERASVAKEITIN 
Henny Penny PFE 500-1000
kapasiteetti 25 litraa öljyä, 6,4 kg tuotetta
koodi: 4206370
TILAUSTUOTE

Lihavan Liskon tarina alkoi Otanie-
mestä 2018, nimensä ravintola sai 
viereiseltä Fat Lizard -panimolta. Puu-
uuni ja hiiligrilli, sekä parhaat raaka-ai-
neet taitavissa käsissä omalla tyylil-
lä ronskisti ja reilusti ilman kikkailua, 
ovat olleet ravintolan tie asiakkaiden 
sydämiin, niin että perheeseen kuuluu 
jo kolme Fat Lizard -ravintolaa. Lupa-
uksena on tarjota kaupungin parhaat 
elävän tulen pizzat. 
Jykevä, paikallaan muurattu, avokeit-
tiön näkyvimmällä paikalla oleva Me-
tos Pavesi -pizzauuni lämpiää suurilla 
koivuhaloilla. Kun uuni on kertaalleen 
nostettu paistolämpötilaan, tapahtuu 
lämpötilan ylläpito silloin tällöin pari 
puuta lisäämällä. Liekkien loimotus 
tuo oman lisänsä salin tunnelmaan. 
Uuniluukku suljetaan yöksi ja yön jäl-
jiltä lämpö on edelleen yli 250°C, eli 
uudelleenlämmitys vie vain hetken. 
Puu-uunissa on pyörivä arina. Avokeit-
tiössä on lisäksi grillaamiseen Kopan 
puuhiiliuuni, jossa lämpötila voidaan 
nostaa jopa yli 400 asteeseen oikean-
laisia hiiliä käyttämällä.

PIZZAUUNI
Metos RPM 140 Gas
kapasiteetti 7-9xØ30/40 cm pizzaa
koodi: 4146999
TILAUSTUOTE

PIZZAUUNI
Metos RPM 120 Gas G30
kapasiteetti 5-6xØ30/40 cm pizzaa
koodi: 4146996
TILAUSTUOTE

RPM 120 ja 140 toimitetaan vakiona pu-
naiseksi maalatulla teräsvuorauksella ja 
suuaukon keltaisella tiilikuvioinnilla. Saa-
tavana myös puilla lämmitettävät mallit.
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Kiinnostuitko? 
Jätä yhteystietosi metos.fi/kysy-meilta 
niin teemme kohteeseesi sopivan suunnitelman ja tarjouksen.

https://www.metos.fi/kysy-meilta/


PUUHIILIUUNI 
Metos X2 S/S 
grillilaatikot avautuvat vasemmalle puolelle
kapasiteetti 100x300 gr annosta/tunti
koodi: 4049970
TILAUSTUOTE

PUUHIILIUUNI 
Metos X2 S/S 
grillilaatikot avautuvat oikealle puolelle
kapasiteetti 100x300 gr annosta/tunti
koodi: 4049972
TILAUSTUOTE

PUUHIILIUUNI 
Metos XBM RT
grillilaatikot avautuvat oikealle puolelle
kapasiteetti 100x180 gr burgeria/tunti
koodi: 4050030
TILAUSTUOTE

PUUHIILIUUNI 
Metos XBM LT 
grillilaatikot avautuvat vasemmalle puolelle
kapasiteetti 100x180 gr burgeria/tunti
koodi: 4050032
TILAUSTUOTE

PIZZAUUNI 
Metos Joy 90 Gas
kapasiteetti 2-3xØ30/40 cm pizzaa
koodi: 4146992
TILAUSTUOTE

PIZZAUUNI 
Metos Joy 130 TW puu/kaasu
kapasiteetti 10-12xØ30/40 cm pizzaa
koodi: 4147001
TILAUSTUOTE

PIZZAUUNI 
Metos Joy 110 TW puu/kaasu
kapasiteetti 6-8xØ30/40 cm pizzaa
koodi: 4147013
TILAUSTUOTE

Joy 90 toimitetaan vakiona punaisella la-
sikuitupinnoitteella, Joy 110 ja 130 TW 
maalamattomalla teräsvuorauksella. Ku-
vassa Joy 110 TW punaiseksi maalattuna. 

kösälle kunhan ilmanvaihto on riittävä. 
Ehtan komea kuparivuorattu Metos 
Pavesi -pizzauuni lämpiää kaasulla. 
Uunit kestävät lämpöä jopa 1400°C 
astetta, eli niitä voidaan huoletta läm-
mittää napolilaispizzan vaatimaan 
450°C kuumuuteen. Ehtan oma tai-
kina ja minuutti kuumassa Pavesissa, 
niin kuplat ovat täydellisiä. 
Jos pizzaa paistetaan läpi päivän, uu-
ni pysyy kuumana yön yli ja aamulla 
tarvitaan vain muutaman minuutin 
esilämmitys. Pavesi-uunit on saata-
vana joko helposti kaasulla, perintei-
sesti puilla tai sekä kaasulla että puil-
la lämmitettävinä.

Ravintola Ehta sijaitsee Kuopiossa 
hotelli Puijonsarven alakerrassa mah-
tavassa maisemassa. Burgerit ja na-
polilaistyyliset pizzat ovat Ehtan kär-
kituotteita ja niiden luvataankin ole-
van kaupungin parhaita. Makuilojen 
lisäksi upea avokeittiö tuottaa paljon 
myös silmäniloa.
Elävä tuli loihtii savuiset aromit bur-
gereihin. Metos X-oven -hiiliuunilla 
paistetaan burgerpihvit ja suositut 
vegepihvit. Aito Canutillo-puuhiili an-
taa täällä pihveille oman arominsa. 
X-Ovenin uniikit vetolaatikot pitävät 
savut pääosin grillin sisällä ja hiiliuuni 
voidaankin sijoittaa avokeittiöön nä-

Ravintola 
Ehta, 
Kuopio
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Kiinnostuitko? 
Jätä yhteystietosi metos.fi/kysy-meilta 

niin teemme kohteeseesi sopivan suunnitelman ja tarjouksen.

https://www.metos.fi/kysy-meilta/


Ravintola
Pizzorante Bro,
Helsinki
Roomalaistyyppiseen pizzaan voi ra-
kastua Hilton Stand Helsingin italia-
laiseen ruokaan erikoistuneessa Piz-
zorante Bro -ravintolassa. Nettisivuil-
la he osuvasti toteavat: ”Toteutam-
me laadukkaan makuelämyksen yh-
distämällä Italian alueelliset eroavai-
suudet sekä laadukkaat raaka-aineet 
kotimaasta ja Italiasta helsinkiläisellä 
twistillä”. Siinä missä napolilaispizzaa 
paistetaan minuutin verran lähes 500 
asteessa syntyy roomalaistyyppinen 
pizza noin kolmessa minuutissa huo-
mattavasti hennomassa lämpötilassa, 
kuten täällä Brossa noin 360 astees-
sa. Brossa hapanjuureen tehtyä tai-
kinaa kohotetaan vaihdellen kylmäs-
sä ja huoneen lämmössä yhteensä 
kolme päivää sen valmistumisen jäl-
keen, jopa siinä välissä muotoillaan 
kertaalleen uudestaan. Keittiöpääl-
likkö Jarto Sepanoffin mielestä säh-
kötoiminen kaikilla mausteilla oleva 
Metos Supertop 640L -pizzauuni on 
juuri oikea laite heille. Siinä on mm. 
kolme valmisohjelmaa, joita voi hel-
posti muokata mieleisekseen. Tehoa 
ja tasaista lämpöä riittää, vaikka illan 
hektisimpinä hetkinä luukku on auki 
lähes yhtenään!

PIZZAUUNI
Metos Supertop 640L
kapasiteetti 6xØ40 cm pizzaa
koodi: 4646987
TILAUSTUOTE

TAIKINAPALOITTELIJA/-PYÖRITTÄJÄ
Metos BM2AS
1200 pizzapullaa tunnissa
koodi: 4147133
TILAUSTUOTE

TAIKINAKONE 
Metos FX/202/T
kapasiteetti 20 kg taikinaa
koodi: 4147134
TILAUSTUOTE

JALUSTA
Metos Supertop 640L
korkeussäätövara 677-1002 mm
koodi: 4646985
TILAUSTUOTE
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Kiinnostuitko? 
Jätä yhteystietosi metos.fi/kysy-meilta 
niin teemme kohteeseesi sopivan suunnitelman ja tarjouksen.

https://www.metos.fi/kysy-meilta/


K-Supermarket
Centrum,
Turku
Turun K-Supermarket Centrumissa 
on täysin uudentyyppinen konsepti, 
jossa on kauppaan yhdistettynä mo-
nipuolinen ravintolamaailma. Kaikki 
ruoat saa mukaan takeaway-rasiois-
sa tai sitten ne voidaan nauttia kau-
pan omassa ravintolassa. Tarjoamaan 
kuuluu sushia, wokkia, bowleja, cur-
ryja, bao bun -höyrysämpylöitä, pas-
taa, salaatteja, smoothieita, tuorepuu-
roja ja pizzaa. Kauppaan saavuttaessa 
edessä on ensimmäisenä ravintola-
maailman avokeittiö useiden valmis-
tuspisteiden ja kokkien kera. Tääl-
lä pizza valmistetaan Metos iCombi 
Pro -yhdistelmäuunissa, jonka pizza-
ohjelma saavuttaa nopeasti jopa 300 
asteen valmistuslämpötilan. iCombin 
omat pizza-alustat kuumenevat kuten 
pizza-arina ja paistavat pohjan rapeak-
si. Bao bun -höyrysämpylät ovat näyt-
tävästi esillä frontin lasikkomallisessa 
sämpylähöyrystimessä. Höyrystin-
kaappi pitää valmiit sämpylät tuoreen 
kosteina tuntikausia. Samassa kaapis-
sa myös dim sumit ja dumplingsit. 
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BAO BUN -DIMSUM HÖYRYSTIN 
Metos BS460-EU
kapasiteetti 45 sämpylää
koodi: 4000959
VARASTOTUOTE

PIZZATYÖPÖYTÄ 
Metos Classic 
PT1200-GN3-MGH-GN3
tason syvyys 800 mm
koodi: 4321082S
TILAUSTUOTE

COMBI-DUO ASENNUSSARJA 
Metos iCombi 
6-1/1E/G+6-1/1E tai 10-1/1E 
-uuneille
koodi: 4352588
VARASTOTUOTE

JALUSTA 
Metos iCombi DUO 
10-1/1 + 6-1/1 -uuneille
korkeus 120 mm
koodi: 4342353
VARASTOTUOTE

YHDISTELMÄUUNI 
Metos iCombi Pro 6-1/1
kapasiteetti 6 GN-astiaa
johdeväli 68 mm
koodi: 4352010
VARASTOTUOTE

YHDISTELMÄUUNI 
Metos iCombi Pro 10-1/1
kapasiteetti 10 GN-astiaa
johdeväli 68 mm
koodi: 4352050
VARASTOTUOTE

VIINIHYLLY
Metos Xi Grand 6-6L
kapasiteetti 6 pulloa, max. Ø190 mm
koodi: 4146508
TILAUSTUOTE

GRILLAUS- JA PIZZAPELTI 
Metos GN1/1 Trilax
toinen puoli grillaukseen, toisella puo-
lella valmistuu rapeapohjainen pizza
koodi: 4215309
VARASTOTUOTE
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Kiinnostuitko? 
Jätä yhteystietosi metos.fi/kysy-meilta 
niin teemme kohteeseesi sopivan suunnitelman ja tarjouksen.

https://www.metos.fi/kysy-meilta/


KEBAB-GRILLI 
Metos GR40E
kapasiteetti 15 kg kebab- 
tai gyros-lihaa
koodi: 4000303
TILAUSTUOTE

KEBAB-GRILLI 
Metos GR60E
kapasiteetti 25 kg kebab- 
tai gyros-lihaa
koodi: 4000979
TILAUSTUOTESÄMPYLÄPAAHDINRATA

Metos Hatco TK-135B
kapasiteetti 22 viipaletta minuutissa
koodi: 4181224
TILAUSTUOTE

Ravintola 
Rosso, 
Kuopio

JALUSTA 
Metos Dome -pizzauunille
avojalusta, mahdollistaa myös uunin 
kääntämisen pystysuuntaan kulje-
tettaessa
koodi: 4143492
TILAUSTUOTE

PIZZAUUNI 
Metos Dome
kapasiteetti 7xØ35cm pizzaa
koodi: 4143490
TILAUSTUOTE

Juuri uudistetun Kuopion Food & Joy 
ravintolamaailman keskeisemmällä 
paikalla kohtaamme ravintola Ros-
son herkullisen ja luokseen kutsuvan 
miljöön. Saliin avautuvan avokeittiön 
katseenvangitsija on upea napolilais-
tyylinen, kupolimallinen Metos Dome 
-pizzauuni, jossa pizzat syntyvät asi-
akkaiden katseiden alla. 
Dome lämpiää sähköllä, se sopiikin 
paikkoihin missä elävän tulen uuni 
ei käy. Lämpötilan saa kuitenkin sää-
dettyä reippaasti yli 500 asteen eli 
tehoa löytyy riittävästi napolilaistyy-
liseen pizzaan. Dome-uunin uniikki 
erikoisuus on sen kääntöjalusta, jon-
ka avulla aito pizzauuni voidaan siir-
tää suhteellisen helposti kapeistakin 
kulkureiteistä. Eli jos epäilet tilamuu-
toksia, Dome on valintasi.

Ravintola 
Döner26, 
Kuopio
Gourmet-kebabia tarjoava ravintola 
Döner26 on Kuopion Eat & Joy ravin-
tolamaailman uusin tulokas. Kokonai-
suus on silmää hivelevä ja makuher-
moja palkitseva. Herkulliset ja kauniis-
ti viimeistellyt annokset sekä tyylikäs 
mustanpuhuva sali avokeittiön kera 
tuovat kebabin täällä aivan uusiin ulot-
tuvuuksiin. Herkuttelun ohessa voit 
ravintolan terassilta tai suurten mai-
semaikkunoiden takaa nauttia myös 
Kuopion torin vilinästä. Metoksen uu-
si kebab-grilli tarjoaa kebabin tuoree-
na ja hersyvän mehevänä.  
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Kiinnostuitko? 
Jätä yhteystietosi metos.fi/kysy-meilta 

niin teemme kohteeseesi sopivan suunnitelman ja tarjouksen.

https://www.metos.fi/kysy-meilta/


Gillet 
Bar & Bistro,
Helsinki
Ravintolaelämää jo vuosisadan näh-
nyt kiinteistö Helsingin Kasarminka-
dulla on päivitetty tämän vuositu-
hannen ravintolavieraan odotuksia 
vastaavaksi niin ruoan kuin tilojensa 
suhteen. Talo sisältää useita upeita 
ravintolateemoja. Ehkä näyttävin ti-
loista, Lasipiha, on korkea lasikatteen 
saanut sisäpiha, jonka puutarhamai-
sessa tilassa nautitaan hyvästä ruu-
asta ja upean baarin antimista. Gille-
tin ruokafilosofia perustuu ensiluok-
kaisiin raaka-aineisiin. Keittiö kunni-
oittaa skandinaavisia perinteitä ja on 
yhtä kotonaan valtamerien äyriäisten 
kuin etnisten makujen kanssa. Asia-
kaspaikkoja Gilletissä on noin 500. 
Keittiö on varustettu niin, että se tai-
puu sekä hifistelyyn kuin myös suu-
reen volyymiin. Valittu kaksitasoinen 
Valido-pizzauuni nieleekin sisäänsä 
jopa kahdeksan pizzaa kerrallaan. Uu-
nin maksimilämpötila on 400°C ja pak-
su kiviarina varastoi lämmön hyvin ja 
paistaa tehokkaasti. Kopa hiiligrilli tuo 
kesäistä aromia ruokalistalle.

PUUHIILIUUNI 
Metos Kopa Basic 300
kapasiteetti 10 kg lihaa/tunti
koodi: 4149970
TILAUSTUOTE

PUUHIILIUUNI 
Metos Kopa Basic 400
kapasiteetti 20 kg lihaa /tunti
koodi: 4149972
TILAUSTUOTE

AVOJALUSTA 
Metos Kopa T300
hyllyn koko 620x420 mm
koodi: 4149980
TILAUSTUOTE

AVOJALUSTA 
Metos Kopa T400
hyllyn koko 600x545 mm
koodi: 4149981
TILAUSTUOTE

PIZZAUUNI 
Metos Valido 1235LA DG 
kapasiteetti 12xØ35 cm pizzaa
koodi: 4646976
VARASTOTUOTE
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Kiinnostuitko? 
Jätä yhteystietosi metos.fi/kysy-meilta 
niin teemme kohteeseesi sopivan suunnitelman ja tarjouksen.

https://www.metos.fi/kysy-meilta/


MAKKARAGRILLI 
Metos Kromet 000.ROE-14/45.2S
lämpötilan säätöväli 50°C...250°C
koodi: 4000805
TILAUSTUOTE

KOSKETUSPARILA 
Metos Kromet 000.GS-01.N
uritettu paistotaso 256x256 mm
koodi: 4000804
TILAUSTUOTE

MAKKARAHAUDE 
Metos CVV 1
lämpötilan säätöväli 85°C...95°C
koodi: 4000717
TILAUSTUOTE

SÄMPYLÄPAAHDINRATA 
Metos TQ3-2000H, musta
noin 2000 viipaletta tunnissa
koodi: 4181057
TILAUSTUOTE

TURBO-YHDISTELMÄUUNI 
Metos XpressChef MRX523
21 kpl Ø30 cm pakastepizzaa tunnissa
koodi: 4163862
VARASTOTUOTE

RASVAKEITIN 
Metos Profi Plus 8
22 kg ranskanperunoita tunnissa
koodi: 4154054
VARASTOTUOTE

LÄMPÖLAMPPU 
Metos Focus LPF1-S musta
250W lämpölampulla
koodi: 4231742
TILAUSTUOTE

SUOLAUSALLAS 
Metos OSP64E
lämpötilan säätöalue 30°C...90°C
koodi: 4391568
TILAUSTUOTE

norm. 1620,- (alv 0%)

norm. 8438,- (alv 0%)

norm. 690,- (alv 0%) norm. 530,- (alv 0%)

norm. 899,- (alv 0%)

norm. 642,- (alv 0%)

2149,- 
alv 0%

norm. 3419,- (alv 0%)

norm. 1821,- (alv 0%)

Hinnat voimassa 30.11.2021 asti.
Varastotuotteet välimyyntivarauksin.

Metos OnLine
p. 020 300 900
tilaukset@metos.fi
www.metos.fi

PIZZATAIKINAKAULIN  
Metos L30 FSPE100
30 cm pizzoille
koodi: 4080147
TILAUSTUOTE

PIZZATAIKINAKAULIN 
Metos L40I FSPE200
40 cm pizzoille
koodi: 4080187
TILAUSTUOTE

norm. 2012,- (alv 0%) norm. 1766,- (alv 0%)

735,- 
alv 0%

1299,- 
alv 0%

1150,- 
alv 0%

485,- 
alv 0%

1175,- 
alv 0%

370,- 
alv 0%

450,- 
alv 0%

5950,- 
alv 0%

1290,- 
alv 0%
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RASVAKEITIN 
Metos Profi Plus 8
22 kg ranskanperunoita tunnissa
koodi: 4154054
VARASTOTUOTE

Hinnat voimassa 30.11.2021 asti.
Varastotuotteet välimyyntivarauksin.

PIZZALAPIO
Metos 30/90
lapio alumiinia 305x356 mm
koodi: 4147501
VARASTOTUOTE

norm. 27,- (alv 0%)

PULLOTARJOTIN 
Metos 155
kapasiteetti 10 kpl 136-1 -kas-
tikepulloa
koodi: 4001139
TILAUSTUOTE

PIZZAPYÖRITTÄJÄ
Metos OM54.00267
lapio rei'itetty rst Ø230 mm
koodi: 4147388
VARASTOTUOTE

19,- 
alv 0%

115,- 
alv 0%

78,- 
alv 0%

585,- 
alv 0%

norm. 217,- (alv 0%)

GRILLIKAAVIN 
Metos 161
suunniteltu teräspintagrilleille
koodi: 4001144
TILAUSTUOTE

TOMAATTILEIKKURI 
Metos 943-D
viipaleen paksuus 5,5 mm
koodi: 4001134
TILAUSTUOTE

ANNOSTELUKAUHA 
RANSKALAISILLE
Metos 152-ARN 
oikeakätinen malli, alumiinia
koodi: 4001136
TILAUSTUOTE

TOMAATIN SISUKSEN POISTAJA 
Metos 953
sopii myös omenan tai päärynän sie-
menten poistoon
koodi: 4001135
TILAUSTUOTE

9,- 
alv 0%

59,- 
alv 0%

179,- 
alv 0%

149,- 
alv 0%

norm. 138,- (alv 0%) norm. 835,- (alv 0%)

norm. 11,- (alv 0%) norm. 108,- (alv 0%) norm. 316,- (alv 0%) norm. 268,- (alv 0%)

KETSUPPI-ANNOSTELIJA 
Metos 406-AN
kapasiteetti 0,9 kg
koodi: 4001140
TILAUSTUOTE

SINAPPI-ANNOSTELIJA 
Metos 398-CN
kapasiteetti 0,9 kg
koodi: 4001141
TILAUSTUOTE

169,- 
alv 0%

95,- 
alv 0%

norm. 300,- (alv 0%) norm. 167,- (alv 0%)

KASTIKEANNOSTELIJA 
Metos 581-NMCC
annoskoko 14,17 g
koodi: 4001137
TILAUSTUOTE

PULLOSETTI 136-1 
kastikeannostelijaan 
Metos 581-NMCC 
9 kpl setti, pullon tilavuus 0,75 l
koodi: 4001138
TILAUSTUOTE

TELINE MAUSTEANNOSTELIJOILLE 
Metos 417-ANP
sopii annostelijoille 406-AN ja 398-CN
koodi: 4001142
TILAUSTUOTE

159,- 
alv 0%

norm. 284,- (alv 0%)

75,- 
alv 0%

norm. 128,- (alv 0%)
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OSALLISTU 
JA VOITA

Mikäli et vielä ole, tee tilaus nyt, niin saat vii-
meisimmät kuulumisemme, tuoteuutuudet, 
tarjoukset ja kutsut tapahtumiimme suoraan 
sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirjeemme osoitteessa 
www.metos.fi/uutiskirje

Metos Kopa Basic 300 
-puuhiiliuuni jalustalla, 
käyttökoulutettuna
(arvo 10011€ alv 0%)!
Osallistu arvontaan osoitteessa 
www.metos.fi/arvonta
Osallistumisaikaa on 17.11.2021 
asti.

Oletko jo uutiskirjeemme tilaaja?

Metos OnLine
p. 020 300 900
tilaukset@metos.fi
www.metos.fi

Metos Oy Ab 
Ahjonkaarre 

04220 Kerava  
puh. 0204 3913
www.metos.fi

Metos 
yhteistyössä 

mukana
VUODEN  KOKKI

https://www.metos.fi
https://www.metos.fi
https://www.metos.fi/uutiskirje/
https://www.metos.fi/arvonta

