
GASOL
Grillar, kaminer, paellakök, terrassvärmare, brännare, rökar, lyktor, spisar, rökskåp, kylskåp, dekorationsbrasoroch mycket, mycket mer...

GASOL
Fritidsprodukter 2018



Hyr din gasolprodukt!
Nu finns möjligheten att hyra av oss. 
Allt från gasolgrillar, paellakök, värmare, 
belysning m.m. 
Kontakta oss så får du veta mer.

Grillar
För stora som små sällskap.

Gasolgrill PRO825 
”Den fulländade grillen” 
Grill med dubbla tillagningsytor, tio brännare för 
alla typer av tillagning varav fyra bottenbrännare i 
rostfritt, en infraröd bakre brännare, en mindre bottenbrännare 
i rostfritt (varmhållning), en kraftfull 2-stegs sidobrännare med 
vändbart grillgaller för wok resp. planstekning, två keramiska 
infraröda bottenbrännare med SIZZLE ZONE*-teknik samt en 
brännare till det integrerade rökspånsfacket. Ena sidohyllan har 
en inbyggd ishink, dryckeshållare och skärbräda, innerbelysning, 
bakgrundsbelysta vred, stora hjul samt utrymmesbesparande 
rostfritt lock med ugnsliknande prestanda. 
Stora grillytan: 72 x 46 cm. IR-brännaren: 47 x 46 cm. 
Sidobrännare: Ø25 cm. Grillgaller: WAVE rostfritt, 9,5 mm. 
Mått: 239 cm (bredd), 65 cm (djup), 131 cm (höjd). Vikt: 205 kg. 
Total Effekt: >39,2kW
Art nr 17-12114 
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Gasolgrill PRO285 
Perfekt att ta med på båten, stranden 
eller till stugan. Kraftfull och kompakt. 
Grillen går enkelt att frigöra från 
benstativet. Dubbla rostfria
brännare med JETFIRE-tändning. 
Grillgaller i gjutjärn, lock och grillbalja i 
aluminium. Stativ finns som tillbehör.
Art nr 17-Pro285 Grill PRO pris: 3.990:- 
Art nr 17-11927 Stativ pris: 1.790:-

KRONOR
3.990

Rek. pris

Gasolgrill PRO500 
En exklusiv grill från med många finesser och stor grillyta. Utrustad med 
en SIZZLE ZONE keramisk infraröd sidobrännare, en infraröd bakre keramisk 
rotisseriebrännare, fyra bottenbrännare i rostfritt stål. Sidohyllan till 
höger går att fälla för enklare förvaring. Komplett med praktiskt underskåp. 
Bredd 163, höjd 127, djup 67 cm. Vikt 94 kg
Art nr 17-11764

KRONOR
29.900

Rek. pris

Prestige-serien har allt det man kan begära för en 
professionell grillning där PRO 825 är den största i 
Napoleons exklusivaste serie. 

Gasolgrill ROGUE425  
Vara annorlunda, grilla annorlunda. 
Go Rogue. Napoleon ikoniska Waves 
grillgaller i gjutjärn värms jämnt 
      med tre brännarna i rostfritt stål som ger 
              värme exakt där det behövs. Dropp- 
                 skydd i rostfritt stål gör att dropparna  
                 förångas och skapar intensiv smak  
                 medan du grillar. Rogue 425 har tre 
              bottenbrännare av rostfritt stål som  
       skyddas av droppskydd. Rogue 425 har svart, 
porslinsemaljerat lock och praktiskt underskåp. 
Grillgallret är i stabilt, porslinsbehandlat gjutjärn. 
ACCU-PROBE temperaturmätare i locket för exakt 
värmekontroll. Rogue 425 är lätt att förvara då si-
dohyllorna är nedfällbara även med sidobrännare. 
Bredd 115, höjd 130, djup 63 cm. Vikt 63 kg
Art nr 17-12654 (utan sidobrännare) 7.490:-
Art nr 17-12668 (med sidobrännare) 8.490:- 

KRONOR

59.900
Rek. pris

Testvinnare i USA 2017

KRONOR
7.490

Rek. pris



Gasolgrill Travel-Q 285 
Kraftfull, bärbar grill i kompakt storlek. 
Praktisk att ta med på utflykten etc. 
Dubbla rostfria brännare med JETFIRE-
tändning. Generös tillagningsyta. 
Vindskyddad design håller värmen på 
en jämn nivå. Låsbart lock och ben 
som går att fälla in, gör den enkel 
att ta med sig. Vikt 12 kg.
Art nr 17.TQ285

Travel-Q 285X 
Lika ovan men utrustad med vagn.
Art nr 17.TQ285X

KRONOR
3.790

Rek. pris

KRONOR
4.990

Rek. pris
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BILEX 485 inbyggnadsgrill 
Gasolgrill med hög prestanda. Infraröd bakre 
brännare, fyra bottenbrännare i rostfritt stål, 
I-Glowbak-grundsbelysta reglage.
Bredd 755, höjd 190 x huv, djup 545 mm.
Sidobrännare finns som tillval.
Art nr 17-11770

Sidobrännare för inbyggnad 
Separat sidobrännare att använda ihop med 
inbyggnadsgrillen BILEX.
Galler i gjutjärn
Effekt: Ca 4 kW
Mått: 380 x 460 mm
Art nr 17-11523 

Gasolgrill LEX485 
LEX-serien är tillsammans med Napoleons 
Prestige-serie segmentet exklusiva gasol-
grillar där LEX 485 är minsta LEX-grillen. 
LEX 485 har sex brännare varav fyra 
bottenbrännare i rostfritt, keramisk 
infraröd sidobrännare med 
SIZZLE ZONE-teknik och en 
infraröd bakre brännare.
Stor grillyta 68 x 46 cm, WAVE
grillgaller i rostfritt. Sidohylla med inbyggd 
ishink och skärbräda. Bakgrundsbelysta 
vred samt utrymmesbesparande lock med 
ugnsliknande prestanda. Som tillval finns 
Rotisserie-set av proffskvalitet, väderskydd.
Bredd 151, djup 69, höjd 125 cm. Vikt 77 kg.
Art nr 17-11730 

KRONOR
16.900

Rek. pris

Gasolgrill LE3  
En grill med många finesser. Grilla kvällstid? Inga problem med 
i-GLOW i bakgrundsbelysta vred och innerbelysning.
Tre bottenbrännare av rostfritt stål som skyddas av droppskydd. 
SIZZLE ZONE keramisk sidobrännare, keramisk bakre brännare. 
Totalt fem brännare! LE3 har integrerad ishink med skärbräda. 
Grillgaller i porslinsbelagt gjutjärn. Rostfritt utförande. 
Bredd 153, höjd 121, djup 69 cm. Vikt 80 kg.
Art nr 17-11602  

Alla priser inkl. moms

Grillkit
Tång, spade och 
rengöringsborste. 
Kombinerad 
flasköppnare/ 
upphängnings-
ring i handtagen.
Rostfritt.
Art nr 17-70024

Pizzasten med pizzadelare
På denna pizzasten lagar du en god, spröd 
pizza på din grill. Överaska dina vänner med 
en proffsig hemmagjord pizza med dina egna 
favoritpålägg. Med detta set följer också en 
speciell pizzakniv. Storlek: Ø 37 cm.
Art nr 17-70001

Pizzaspade PRO
Med pizzaspaden hanterar du enkelt 
din pizza vare sig du lagar den inne i 
ugnen eller på din grill. Rostfritt blad 
med infällbart trähandtag.
Bredd 300, längd 700mm.
Art nr 17-70003

Grill 
Cleaner
Rengörings-
medel speciellt framtaget 
för rengöring av grillar. 
Löser enkelt fett och smuts. 
Sprayflaska 0,5 liter.
Art nr 13-W9-09606

KRONOR
499
Rek. pris

KRONOR
449
Rek. pris

KRONOR
2.990

Rek. pris

KRONOR
249
Rek. pris

KRONOR
79
Rek. pris

KRONOR
14.900

Rek. pris

Verktygsset
PRO, 5 delar
Innehåller tång, 
stekspade, silikon-
pensel, kniv och 
multiverktyg. 
Ett måste för den 
verklige grill-
entusiasten.
Art nr 17-70031

KRONOR
699
Rek. pris

KRONOR
10.900

Rek. pris

KRONOR
69
Rek. pris

Black Powder
Grillrubbing. Efter 15 min 
i ugn/grill så har du en 
kolsvart produkt som 
smakar New Orleans BBQ. 
En smakupplevelse som du 
aldrig kommer att glömma. 
Utmärkt till fläskkött, 
revben, karré eller kotlett.
Passar också utmärkt till
grillfiskar. 
Art nr 17.2001



Bygg ihop ditt eget paellakök!

I Hot Flames produkter ingår 
alltid ett reduceringsventil-kit. 

Lock
Ett bra komplement till 
våra pannor. Aluminium.
Ø 550 mm. 
Art nr 13-3509

Stekhäll 90
Med handtag. Enkel att underhålla.
Rostfritt utförande.
Stekyta Ø900 mm. 
Art nr 13-1490

Stekhäll 70
Kraftig stekhäll med handtag. 
Väl tilltagen stekyta, Ø 700 mm. 
Här steker du allt från “Hot Dogs” 
till Pytt i panna till 
T-bone steaks.
Gjutjärnsutförande. 
Art nr 13-1170
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KRONOR
295
Rek. pris

Stekhäll 70
Som ovan. Ø700 mm. 
Art nr 13-1470

KRONOR
1.395

Rek. pris

KRONOR
795
Rek. prisStekhäll 50

Lika som ovan.
Stekyta Ø500 mm. 
Art nr 13-1150

Grillhäll
Kraftig räfflad grillhäll med 
handtag. Utförande i gjutjärn. 
Grillyta Ø550 mm. 
Art nr 13-5503

KRONOR
1.295

Rek. pris

Stekpanna 60
Robust stekpanna med höga 
kanter och handtag. Utförande 
i gjutjärn. Stekyta Ø600 mm. 
Art nr 13-1260

KRONOR
1.995

Rek. pris

KRONOR
1.395

Rek. pris
Stekpanna 50
Lika som ovan. 
Stekyta Ø500 mm. 
Art nr 13-1250

Paellapanna 55
Panna med kanter och 
greppvänliga handtag. 
Utförande i polerat stål. 
Stekyta Ø550 mm. 
Art nr 13-011601

KRONOR
545
Rek. pris

Vindskydd
För paellaköket.
Tillverkat i stål.
(Ej på bild här). 
Art nr 13-1610

KRONOR
295
Rek. pris

Paella
Brännare 70
Gasolbrännare av hög 
kvalitet. Enkel att montera 
på benstativet, Ø700 mm.
Art nr 13-150650

KRONOR
895
Rek. prisBrännare 50

Lika ovan. Ø500 mm.
Art nr 13-1504

Benstativ
Stabilt benstativ för 
våra ”Paellabrännare”. 
Art nr 13-7401

Paellakök uthyres!
Nu finns möjligheten att hyra ett kom-
plett paellakök. Vi har flera storlekar.
Perfekt vid företagsevent, fester, m.m.
Kontakta oss för prisuppgift.

Kompletta Paellakök
Komplett med gasolbrännare, kraftig stekhäll i gjutjärn 
med handtag, benstativ och vindskydd i stål.
Art nr 13-1070  (50-brännare med 70-stekhäll)  2.695:- 
Art nr 13-1050  (40-brännare med 50-stekhäll)  1.995:-

KRONOR
1.995

Rek. pris

KRONOR
2.695

Rek. pris

KRONOR
595
Rek. pris

Art nr 13-1070 Art nr 13-1050

KRONOR
1295

Rek. pris

Brännare 40
Lika ovan. Ø400 mm.
Art nr 13-1502

KRONOR
995
Rek. pris

Stekhäll 50
Som ovan. Ø500 mm. 
Art nr 13-1450

KRONOR
2.995

Rek. pris

KRONOR
1.995

Rek. pris

KRONOR
4.995

Rek. pris



Alla priser inkl. moms

PRIMUS PowerGas - punkterbar 
1. Art nr 19-2210 (190 gr)
PRIMUS PowerGas - med säkerhetsventil
2. Art nr 19-2207 (230 gr)
3. Art nr 19-2202 (450 gr)

1. 2. 3.

Engångsflaskor - ring för pris
Nedan ett urval av engångsflaskor. 
Vi har fler varianter från PRIMUS, 
CAMPINGAZ och SIEVERT.

Kokpall/Cafékök
1-lågigt kök med hög effekt. 
Utmärkt vid storkok, m.m. 
Brännare i gjutjärn. Vikt: 6 kg 
Utrustat med tändsäkring. 
Art nr 10-3135
Lika ovan fast utrustad med 
pilotbrännare.
Art nr 10-3136  Pris: 2.195:-

Parker Kokpall
1-lågigt kök med hög effekt. 
Utmärkt för inbyggnad, typ 
byggande av egen utomhusgrill. 
Optimalt vid storkok, wok, etc. 
Brännare i gjutjärn. Utrustad 
med tändsäkring. 
Art nr 10-3147Partykök 

Kompakt hoppfällbar gasolgrill/kök. 
Utrustad med vattenbehållare för att 
undvika fettbränder. Kan även 
användas som 1-lågigt kök. 
Inbyggd piezotändare.
Art nr 17-62683

PRIMUS Gasolkök “Atle Stove” 
En populär klassiker. Två separata reglerbara lågor. 
Utrustat med lås och handtag. Vindskydd och plats 
för stora grytor och stekpannor. 
Art nr 10-329083

Campingkök “Frigg”  
PRIMUS ”Frigg” - ett robust 
campingkök utrustat med 
bärhandtag. Kraftigt kärl-
stöd som också fungerar 
som vindskydd.
Art nr 10-2089

JV Fritidskök
Rostfritt gasolkök med virvel-
vindbrännare i gjutjärn. 
För wokning eller vid tillagning 
i större kärl. Batteritändning. 
Höjd 130, bredd 290, djup 380 mm. 
Art nr 10-5301  1.495:- (1-låg)
Art nr 10-5302  2.195:- (2-låg)

Wokring
Perfekt för dig som vill woka 
i naturen. Tillverkad i stål.
Art nr 10-5885

Wokpanna “London”
Samma som proffsen använder. 
Perfekt till portabla gasbrännare
eller till din gasspis/gashäll.
Art nr 10-9742
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Kök

Hopfällbar gasolgrill
Portabel hopfällbar grill med väska. 
Brännare, rostfritt stål. Du kan både 
grilla och använda kokplattorna samtidigt. 
Brännare placerade ovanför medför att 
inget fett droppar ner i lågan.
Art nr 17-1053 (2-lågigt) 1.695 kr
Art nr 17-1054 (3-lågigt) 1.800 kr

KRONOR
1.695

Rek. pris

KRONOR
1.495

Rek. pris

KRONOR
1.695

Rek. pris

KRONOR
395
Rek. pris KRONOR

395
Rek. pris

KRONOR
1.650

Rek. pris

KRONOR
1.895

Rek. pris

KRONOR
449
Rek. pris

& Grill

Parker Kokpall, rostfri
En riktig proffsbrännare såväl som på restaurang 
eller i det privata hushållet. Ställning i rostfritt stål.
Brännaren är utrustad med pilotbrännare och tänd-
säkringsfunktion. Effekt: 14kW. Vikt: 21 kg
Dimension: 60 x 60 x 50 cm. Slang + regulator ingår.
Art nr 10-6050L

KRONOR
7.995

Rek. pris

KRONOR
795
Rek. pris

KRONOR
1.495

Rek. pris

Partygrill 400 
Allt i ett - den perfekta 
partygrillen/köket 
att ta med sig till stranden 
eller på utflykten. Liten 
och kompakt. 
Grilla, koka, woka eller 
steka - inga problem!
Ø 360 mm. Vikt 10,7 kg.
Art nr 17-23718

Pizzaugn/Grill
“Multi Kulti”
Kombinerad gasoldriven 
grill- och pizzaugn. Kan det 
bli bättre - knappast! 
Med “Multi Kulti” fixar du 
enkelt din hemmagjorda 
pizza med favorittillbehör. 
Komplett med pizzasten 
och ugnshuv. Tillverkad i 
rostfritt stål. Tändsäkrad
Mått: 42 x 51 x 25 cm  
Art nr 17-201-3

KRONOR
3.795

Rek. pris

KRONOR
1.995

Rek. pris

PRIMUS Grill “Kuchoma” 
Smidig gasoldriven grill som drivs med vanlig friluftsgas men 
med adapter även går att använda med påfyllningsbar gas. 
Kuchoma-grillen är lätt och kompakt. Piezotändning. Stabilt 
bärhandtag. Grillgallret har non-stick beläggning. Gallret och 
droppbrickan kan tas bort och rengöras, vilket gör grillen lätt att 
underhålla. Höjd/Längd/Bredd: 156 x 448 x 306 mm. Vikt: 4,5 kg.  
Art nr 17-440050

NYHET

NYHET



Brasbord Napoleon  
Med brasbordet skapas både ljus och värme på uteplatsen. 
Aluminiumkonstruktion, justerbar brännare med gasvakt. 
Topazfärgat glas skapar en mysig atmosfär. 
Finns i rektangulär och kvadratisk modell.
Rektangulärt: Bredd 81, längd 127, höjd 64 cm.
Kvadratiskt : Bredd 106, längd 106, höjd 64 cm. 
Art nr 17.HAMP2-GYNA (rektangulärt)
Art nr 17.HAMP2-GYNA (kvadratiskt)

Terrassvärmare 
Värmare i hög kvalitet, tillverkad i 
rostfritt stål. Koniskt brännarhuvud 
skapar jämn värmespridning. 
Värmer upp till 18 kvm. Höjd 230 cm. 
Hatt Ø 80 cm. Som tillbehör 
finns hjul samt väderskydd. 
Levereras utan gasolflaska. 
Art nr 14-2651

Gasolvärmare 
Elegant värmare i rostfritt. 
Utrustad med tre effekt-
lägen. Piezotändning. 
Hjul = enkel att flytta.
Art nr 14-8500

Väderskydd 
Skyddar mot smuts,
rusk och regn. Ger 
din terassvärmare 
en längre livslängd.
Art nr 14-265040

Pyramidfackla 
Snygg fackla som ger 
ett stämningsfullt ljus. 
Vid max effekt är lågan 
ca 1 meter hög i röret. 
Batteritändning med 
tändsäkring. 
Vattentät och vind-
stabil. Höjd 2250 mm.
Art nr 14-5060

Bordsvärmare  
För placering på bord. 
Gasolflaskan kan placeras
under bordet. Ger trivsam 
värme i behaglig höjd för 
alla som sitter vid bordet. 
Totaleffekt: 3500W.
Art nr 14-0286

Hjul, Terrassvärmare
Gör terrassvärmaren enkel att flytta. 
Art nr 14-265010

Kaminer

Infravärmare “Loke” 
Värmare med hög effekt 2,3 kW. 
Praktisk – komb. gasolflaskan 
till gasolkök ”Frigg”. 
Lev. exkl. flaska.
Art nr 14-2338

Reduceringsventil 
och slang ingår till 
alla produkter på 
denna sida.

Gasol/Elkamin
En perfekt värmepartner. Plats i kaminen för 
gasolflaska. Piezotändning. Elektrisk fläkt 
med tre effektlägen. Stabil med tippskydd. 
Utrustad med hjul gör den smidig att flytta.
Art nr 14-6925
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Värmare ”Miniflame”  
Liten och smidig gasolkamin på 1,6kW.
Med denns gasolvärmare uppnår 
du samma fördelar som med större 
kaminer - snabb uppvärmning, ren och 
luktfri förbränning, ingen installation 
samt enkel att flytta. Lämplig för 
mindre rum, i stuga eller i husvagn.
Effekt: 600 - 1600 Watt. Vikt: 2,7 kg
Längd 300, bredd 150, höjd 400 mm.
Art nr 14-5155

Brasor    Värmare

Terassvärmare
Cosy Polo 2.0
Liten smidig värmare 
i borstat stål. Idealisk i 
uterum med lågt i tak, 
där man inte får plats 
med en vanlig hög 
terassvärmare. 
Reflektor av aluminium 
och brännare i rost-
fritt stål. Försedd med 
piezotändare samt 
vältskydd. Slang och 
hjultillsats ingår. 
Höjd 1150 mm.
Art nr 14-4990

Terassvärmare
“Sunwood”
Trevlig värmekälla och 
stämningshöjare till 
uteplatsen eller träd-
gården. Värmaren har 
justerbara lågor. Ef-
fektfull flambild genom 
lavagruset. Värmehär-
dade glas. Finns i svart 
alt. vitlackerat utförande. 
Kraftiga hjul samt 
tryckregulator ingår.
Mått: 126 x 42 x 42 cm. 
Vikt: 48 kg (exkl. flaska)
OBS!Får endast använ-
das för utomhusbruk.
Art nr 14-900

KRONOR
9.990

Rek. pris

KRONOR
3.495

Rek. pris

KRONOR
1.695

Rek. pris

KRONOR
2.495

Rek. pris

KRONOR
2.995

Rek. pris

KRONOR
9.275

Rek. pris

KRONOR
649
Rek. pris

KRONOR
795
Rek. pris

KRONOR
1.495

Rek. pris

KRONOR
350
Rek. pris

KRONOR
240
Rek. pris

KRONOR
3.995

Rek. pris

NYHET

NYHET
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Hobby

PowerJet 
Brännare
En liten och smidig 
handbrännare med 
bra kapacitet. Passsar 
engångsflaskor typ 2204. 
Levereras exkl. flaska. 
Art nr 15-253511

Art nr 15-8716 Halsrör 473 kr
Art nr 15-8719 Brännare 239 kr

Hobbybrännare ”Lätta löd” 
Enkel handbrännare för enklare värmearbeten, 
typ vid tining, lossning av bultar, lödning m.m. 
Levereras exkl. flaska.

Brännare - Sievert
Brännare med kraftfull och vindstabil låga även vid svåra
väderförhållande. Denna robusta brännare är perfekt för 
torkning och svetsning av isoleringspapp, detaljarbeten 
vid isolering, vägarbeten och andra värmekrävande 
arbeten t ex asfaltsarbeten, smältning av 
snö och is m.m.En slitstark brännare 
för såväl proffs som hemmafixare. 
Längd på brännaren 770 mm. 
Art nr 15-2035

& Trädgård

Ogräskrycka GT3000PZ 
Värm bort ogräset snabbt och enkelt. Den ergonomiska utformningen av 
ogräskryckan skonar både rygg och knän. Det optimala verktyget för 
effektiv och miljövänlig ogräsbekämpning. GT3000 PZ är utrustad med 
stor brännare, för att döda ogräs ännu mer effektivt. GT3000PZ har 
extremt låg vikt (480 g). Längd 82 cm. Utrustad med piezotändning 
och justerbar låga. För engångsflaska 350 g.
Art nr 15-4250

Lätt och smidigt med Piezotändning.

Leveras komplett med 
10 meter slang och 
slangbrottsventil.

15-253501 15-253511

Detta är bara en liten del av SIEVERTS 
och CAMPINGGAZ sortiment. 

Kom in i butiken och se alla produkter.

Alla priser inkl. moms

KRONOR
1.086

Rek. pris

KRONOR
1.186

Rek. pris

KRONOR
473
Rek. pris

KRONOR
239
Rek. pris

KRONOR
1.250

Rek. pris

KRONOR
595
Rek. pris

PowerJet
Brännare
En brännare för hemma-
fixaren. Perfekt vid lödning, 
färgborttagning m.m.
För 2000-flaskor.
Levereras exkl. flaska.
Art nr 15-253501



B R A D L E Y  S M O K E R

Digitalt rökskåp/ugn
Ett unikt rökskåpssystem/rökugn 
för varm- och kallrökning. 
Kan jämföras med ett litet kylskåp 
i storlek och inte tyngre än att det 
kan bäras. Utrustat med 4 galler. 
Laddas med rökbriketter. 
Temperatur, tid och rök 
styrs digitalt. 
Epoxylackerat utvändigt, 
rostfritt invändigt. 
Komplett med rökgenerator, 
värmeelement, galler, dropplåt 
och vattenbehållare. 1 års garanti. 230 V. Vikt: 21 kg. 
Storlek: 860 x 510 x 460mm. Rökutrymme: 480 x 390 x 290 mm.
Art nr 17.BTDS76CE

Smaksatta rökbriketter
Brinntid på ca 20 min per brikett vid 
konstant temperatur. Briketterna ger en 
ren och jämn rök utan varma rökgaser, 
syror och kåda som annars kan ge en 
bismak på de rökta produkterna. 
Smaker: al, äpple, körsbär, hickory, lönn, 
mesquite, ek, pekan och specialblandning.
Förpackning: 48 st briketter.

Rökskåp
Grillar &     Ugnar

Fornetto - vedeldad ugn i yttersta världsklass
En ugn som låter dig steka, baka eller röka - elegant och otroligt mångsidig 
ugn, det är Fornettos vedeldad ugn och rök, den är ett perfekt komplement till 
hemmets trädgård för underhållande och perfekt tillagning av läckra bakverk 
pizzor och rökt mat. Utrustad med gjutjärn dörrar och stålkonstruktion för 
säker drift, samtidigt som de håller värmen för effektivitet, och har utseendet 
av en traditionell men professionell matlagnings ugn.  I Fornetto-ugnen kan 
du använda valfritt brännbart  bränsle så som ved, kol, bricketter och är idea-
lisk för matlagning pizzor, grillat kött och även efterrätter. Det stora 61,2 liter 
ugnsutrymmet är tillräckligt stor för de flesta händelser, med den innovativa 
rökboxen kan Fornetto förvandlas till en rök på ett ögonblick. 
Kan även användas som en utomhus värmare vid de svalare kvällar. 
• Stor ugn rostfritt stål 61,2 liter
• Emaljerad gjutjärnslucka
• Vagn med hjul
• Vedförråd
• Rostfritt stålhölje
• Röklåda ingår
• Väderskydd ingår
• Kryddhylla
• Emaljerade dörrar
• Fällbara sidohylla
• Helt förseglat ugnsutrymme
• Bränsleeffektiv
• Unik ”rök”-funktion
• Justerbara luftflödesspjäll
• Energieffektivt tegel 
   och keramisk pizzasten för 
   maximal värmeisolering
Djup 58, bredd 65, höjd 192 cm 
Vikt 12 kg

Art nr 17.GLPZ5EUB

Finns i rött och svart utförande

8 Alla priser inkl. moms

KRONOR
220
Rek. pris

KRONOR
5.855

Rek. pris

KRONOR

10.995
Rek. pris

Kamado Joe Classic II
Grill & Smoker inkl. Heat Deflector, 
Benställning & Sidobord.
Kvalitet rakt igenom - helt underbar design. 
Inget är lämnat åt slumpen. 
Klarar värmeintervall på 80°C – 399°C.
Ny förbättrad toppventil, 
nytt gångjärn som 
reducerar lockets vikt. 
Ny typ av packning som håller 10 gånger 
mer än normala industripackningar.
Grillyta 47 cm. Vikt 85 kg. 
• Locklås för lufttät försegling av locket.
• Låsningsbara hjul
• Inbyggd termometer
• Två halverade grillgaller - rostfritt stål
• Två keramiska värmedeflektorplattor
• Patenterad Slide-Out asklåda
• Grilltång & Askverktyg

KRONOR

12.980
Rek. pris

Art nr 17-KJ23RHC



FLASKANSLUTNINGAR
Packningar i anslutnings och reducerventiler skall kontrolleras vid varje flaskbyte och 
bytas varje år då dessa utsätts för fullt flasktryck. En reduceringsventil bör bytas efter 
10 år, anledningen är att om tätningen eller membranet skulle läcka eller gå sönder så 
kan fullt flasktryck strömma ut i systemet. Alla reduceringsventiler är datummärkta för 
att du skall kunna se när det är dags att byta ut den.

SLANGAR
Gasolslang bör vara orange till färgen, skall dessutom vara märkt med ett nummer, 
beroende på slangkvalité (stål eller textilarmering). Vanligaste slangen är 8 mm, skall 
vara märkt med EN ISO 3821 och –30° för att tala om att den håller i vårt klimat. 
Slangen skall vara märkt med tillverkningsår. Rekommenderas att gasolslangar 
kontrolleras årligen så att det inte finns sprickor i slangen.

LÄCKTEST
Läckindikator bör alltid monteras i ett gasolsystem, för att klara av den egenkontroll 
du är skyldig att göra. Det finns två olika system att välja på, bubbelindikator eller 
manometer. Vill man öka säkerheten lite till kan man montera en gasolvarnare som 
tjuter vid läckage och en magnetventil som stänger gasoltillförseln. Dessa två enheter 
kräver ström (min 12 v).

Bra att veta när man hanterar gasolprodukter.
RÖRLEDNING
Rörledning för gasol skall vara av koppar eller likvärdigt material. Våra standarddimensioner är 
8-12-15 mm. Rören skall vara väl klamrade, ett 8 mm rör skall vara klamrat med 30 cm avstånd. 
Används mjukglödgat rör måste du montera stödhylsa för att ej skada röret. Alla skarvar skall 
vara inspekterbara utan hjälp av verktyg. Rörledning genom bärande konstruktion skall skyddas 
med stålrör, i övrigt endast nötningsskydd.

KOPPLINGAR
Alla kopplingar skall vara avsedda för gasol. Gängförband skall limmas med godkänt lim eller 
liknande. Används koppling med enkelkona se till att vända skärringen åt röränden.

AVSTÄNGNINGSVENTILER
Alla ventiler skall vara avsedda för gasol och vara märkta med ordet gasol eller skall vredet vara 
gult/orange till färgen. Det skall alltid sitta en ventil före varje förbrukare.

GASOLAPPARATER
Apparater avsedda för båt, husvagn, hem, stuga, restaurang etc. eller som används av privat 
person (gäller ej löd/värmebrännare) skall vara CE-godkända. Apparater för inomhusbruk ska 
vara utrustade med tändsäkring som stänger av gasoltillförseln inom 90 sek. om lågan slocknar.
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VillaRökskåp

SMEG Vinkyl 
För 197 flaskor (0,75 lit.) 
Nettovolym: 368 liter.
UV-skyddande glas
Digital display med 
integrerade knappar
Temperaturdisplay för 
två temperaturzoner.
Temperatur: 5º- 22ºC
Larm med ljudsignal för 
temperatur under 2°C
6 justerbara trähyllor.
Justerbar sockel med 
integrerat dörrlås.
Antivibr. kompressorer.
Energiförb.168 kWh/år
Klimatklass: SN-ST
Freonfritt. 
Ansl. effekt: 350 W
Storlek: Höjd 1850 mm
Bredd/djup: 600 mm
Art nr 18-SCV115A

SMEG gashäll 
70 cm häll. Gräddfärgad. Vred i framkant guldfärgade.
5 brännare (1 snabb) 2550, 1050, 5000, 1650, 1650 W.
Pannställ i gjutjärn. Elektronisk tändning.
Art nr 10-SPR876PGH

SMEG gashäll 
74 cm gashäll i svart keramik. Pannställ i gjutjärn.
5 brännare: 1700, 1100, 3500, 2600, 1700 W.
Art nr 10-PV175CN

Ilve Gasspis ”Plus Nostalgie” 
En exklusiv gasspis 90 cm med 2 ugnar i nostalgiskt utförande.
Häll: Gashäll inkl trippel/wokbrännare med 2-stegsfunktion.

SMEG Mixer 
Blender i i 50-tals stil. 
Upplyst vred. 4 hastigh. 
Kanna: 1,5 liter
Avtagbara knivblad.
Art nr 13-BLF01CREU

SMEG Vattenkokare 
I retro-modell. Tillverkad i rostfritt stål, 
handtag i krom, lock”push”-öppning. 
Kapacitet: 1,7 liter. Autoavstängning 
vid 100º eller om vatten saknas. 
Löstagbart kalkfilter.
Art nr 13-KLF01CREU

SMEG Toaster 
Brödrost i 50-tals stil. För två skivor, 
extra breda fack. Upplyst vred. 6 nivåer 
av rostningsgrad. Bagelsfunktion - rostar 
bara ena sidan av brödet. 
Art nr 13-TSF01CREU

SMEG kylskåp 
Kylskåp i klassiskt 50-talsstil röd. 
Energiklass A++. Freonfritt.
Inredning med detaljer i metall. 
3 flyttbara glashyllor. 1 flaskhylla. 
1 stor  frukt- och grönsakslåda. 
Frysfack med box för iskuber. 
Volym: 248 liter (kyl 222 l, frys 26 l) 
H: 151 cm x B: 60 cm x D: 69 cm
Energiförbrukning: 180 kWh per år
Art nr 18-FAB28RR1

KRONOR
2.195

Rek. pris

SMEG Gasspis dubbelugn 
90 cm spis med dubbla ugnar, varav en multifunk-
tionsugn, gashäll, svart blank. Pannställ i gjutjärn.
5 tillagningsnivåer. Grilleffekt: 2000 W
Lilla ugnen: 4 funktioner. Ugnsvolym: 35 liter
Temperatur: 50–245°C. Grilleffekt: 2050 W.
Justerbar höjd ca 885 - 915 mm.
Art nr 10-SCB92MN8

KRONOR

11.995
Rek. pris

KRONOR

16.995
Rek. pris

KRONOR
1.395

Rek. pris

KRONOR
1.395

Rek. pris

Elugn 60 cm.
Multifunktionsugn med 
stektermometer. Elektronisk 
klocka och termostat-
kontroll 0 - 300°C
Självrengörande katalys-
emaljplåtar. Tredubbelt 
värmeisolerat glas.
I ugnen ingår 2 galler, 
2 plåtar och långpanna.
Elugn 30 cm med rotisserie.
Färger: Vit blank, antikvit, 
vinröd, grön, blå, rostfritt, 
grafit matt, svart blank.
10-PDN906DE3MX

KRONOR

12.995
Rek. pris

KRONOR

20.995
Rek. pris

KRONOR

58.200
Rek. pris

KRONOR

8.495
Rek. pris
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Fritidshus
Effektivt och enkelt med gasolprodukter!

Gasolspis med ugn
Hög utrustningsnivå i kombination med smarta 
lösningar gör denna spis prisvärd. 4 ovanbrännare 
varav 1 wokbrännare, 1 ugnsbrännare, elektriskt 
grillelement. Belysning i ugn. Automattändning 
på alla lågor. Spisen har flamvaktsfunktion. 
Ugnsvolym 61 lit. Ugnslucka i 3-glas. Löstagbar 
lucka och innerglas. Förvaringslåda nedtill.
Mått: 870-900 x 595 x 600 mm.
Art nr 10-SGG5V

OMNIA - Fritidsugnen 
Ugnen består av tre delar som tillsammans är en ugn med både över- och 
undervärme. Konstruktion som är enkel att använda. Gjord i första hand för  
                                                      öppen låga, men fungerar även på elplatta. 
                                                            Volym 2 liter.
                                                    Art nr 10-3350

Receptsamling 
Ger dig tips hur man tillagar allt från Janssons 
Frestelse till Banankaka i OMNIA-ugnen.
Art nr 10-450021

Varmvattenberedare 
Gasoldriven varmvattenberedare. 
Perfekt för fritidshuset.
Beredaren finns i 3 st storlekar.
Art nr 14-544206  3.650:- (6 lit/min)
Art nr 14-544211  4.495:- (11 lit/min) 
Art nr 14-544214  4.995:- (14 lit/min)

Klassiska gasolkök från PARKER
En riktig klassiker från PARKER. Emaljerat kök med 
lock och tändsäkring. Brännare av mässing. 
Perfekt för stugan eller som reservkök hemma.
Välj mellan 1-lågigt, 2-lågigt eller 3-lågigt kök.
Art nr 10-5321 (1-lågigt) 875:- 
Art nr 10-5322 (2-lågigt) 1.340:-
Art nr 10-5323 (3-lågigt) 1.695:-

Alla priser inkl. moms

Cool-ICE serien
En robust kylbox. Perfekt när du 
behöver kyla men saknar tillgång till 
elektricitet. Du fyller den med is. 
Isen håller sig 3-10 dagar beroende 
på användning och omgivnings-
temperatur. Finns i flera storlekar.
Art nr 18-WC1-13 (13 liter) 630:- 
Art nr 18-WCI-70 (68 liter)  2.595:-

Portabel kylbox
En praktisk portabel kylbox från Dometic 
som rymmer 31liter. Kylboxen kan drivas 
med elektricitet 12/230V eller med gasol.
Finns i två storlekar.
Art nr 18-ACX35 (31 liter) Pris 3.375:-
Art nr 18-ACX40 (40 liter) Pris 3.625:-

Dometic RGE 4000
För högsta standard, kräver förstås 
lite extra utrymme, men i gengäld 
får du också enormt kylutrymme. 
224 liter.
Art nr 18-4000

Dometic RGE 2100
Ovansidan kan användas som arbetsbänk, vid fri-
stående placering. Finns även i svart. Rymmer 103 l.
Art nr 18-2100

Dometic RF 60
Litet, oberoende och fristående. 
Rymmer 60 liter. Finns även i 
vitt utförande.
Art nr 18-RF60

På alla kylskåp ingår en miljöavgift.

Detta är endast ett urval av Dometics kylförvaringsskåp. 
Finns i flera storlekar och för olika ändamål. 

KRONOR
6.995

Rek. pris

KRONOR
3.650

Rek. pris

KRONOR
875
Rek. pris

KRONOR
1.340

Rek. pris

KRONOR
1.695

Rek. pris

KRONOR
395
Rek. pris

KRONOR
125
Rek. pris

KRONOR

17.500
Rek. pris

KRONOR
3.375

Rek. pris

KRONOR
2.595

Rek. pris

KRONOR

13.645
Rek. pris

KRONOR
5.775

Rek. pris

Dometic RM 8500
Inbyggnadskylskåp till husvagn/husbil. 
Kapacitet att förvara även den stora 
familjens matvaror. Rymmer 100 liter. 
Köldfack 9 liter.  Art nr 18-8500

KRONOR

11.395
Rek. pris



Art nr 12-4000  
Läckindikator slang till 
slang. 

Art nr 12-4100  
Reduceringsventil
för 6-45 kg flaska. 
30 mbar. 

Art nr 12-4824
Kopparrör, 8 mm. 
Stödhylsa skall 
alltid monteras i 
kopparrörets ändar. 
Säljs i metervara.

Art nr 12-2580   DELTRONIC 
Gasvarnare 12-220V för hem-
miljö, husbil/husvagn, båtar, etc. 
Mont. i närhet av gasutrustning.

Art nr 12-4300  
Automatisk omkopplare. 

Art nr 12.30402  
Automatisk omkopplare 
3kg/h med integrerad 
tryckregulator 30 mbar.

Art nr 12-4138  
Gummiklädd fästklammer 
för kopparrör. 

Art nr 12-4928  
Stödhylsa för 
kopparrör. 

Art nr 12-4861  
Väggfäste för anslutning 
till 8 mm rör/gasolslang.

Art nr 12-4664  
Slangsockel för 8 mm gasolslang. 
Passar för Art nr 12-4662. 

Art nr 12-603211  
Förvaringsskåp av gasolflaskor, 2 st P11.
Art nr 12-603219 
Förvaringsskåp av gasolflaskor, 2 st P19.

Installationsprodukter

Art nr 12.30625  
Manuell omkopplare. 
Gör det lätt att skifta 
mellan gasolflaskorna.

Detta är bara ett urval av installationsmaterial som finns i vårt sortiment.

Anslutningsventil för 2 kg fl.  
Art nr 12-7000
Adapter för övergång från 
P-flaska till Blå campingflaska.  
Art nr 12-7111
Adapter för övergång från 
Blå campingflaska till P-flaska 
tillsammans med 12-7000.  
Art nr 12-6024 
Adapter för inkoppling av 
svensk utrustning till 
europeiska gasolflaskor.  
Art nr 12-6023
Adapter för inkoppling av 
europeisk utrustning till svenska gasolflaskor. 
För fyllning av svenska flaskor utomlands.  
Art nr 12-6022 
Adapter för övergång 
från H-flaska till P-flaska.
Art nr 12-4010 

Anslutningsventiler och adapters 
för gasolflaskor

Art nr 12-4910 
Vinkelkoppling för 
8 mm rör. 
Art nr 12-4900 
Rak skarvkoppling 
för 8 mm rör. 

Art nr 12-4915 
T-koppling för 8 mm rör. 

Art nr 12-4800
Gasolslang Ø 8 mm. 
Säljs i metervara.

Ett exempel på en rätt 
utförd gasolinstallation

12-4653 12-4653
12-4664

Slangklämma
12-4800

Slangklämma

12-4824

12-4915

12-4910 12-4910

12-4824

12-4138

Gasoldriven
varmvattenberedare

Gasolkamin

12-4910

12-4727

12-466412-4664

Slangklämma
Slangklämma

Gasolugn

Gasoldrivet kylskåp

Gasolskåp

12-4824

12-4824

12-4800

12-4800

12-4910

12-4824

12-4000

12-4300

12-4100

12-4824

Slangklämma

Slangklämma

Gasolmätarpenna 
Mäter hur mycket gasol 
som finns kvar i gasolflaskan. 
Endast för stål/aluminiumflaskor.
Art nr 12.9103

Art nr 12-4727  
Blockventil. 2-vägs 8 mm.

Art nr 12-4653 
Avstängningsventil. RAK 8 mm. 

Art nr 12-4662  
Avstängningsventil 
T 8 mm.

Art nr 12-460145   iSens
Batteridrivet gasalarm.
Varnar för gasol, butan, 
koloxid och rök.
Idealiskt att använda 
i stugan, husvagnen,
husbilen och båten.
Livslängd upp till 10 år 
utan ström,installation, 
laddning, eller batteribyte.

Art nr 12.F701L  
Gasfilter. Passar till de 
flesta mindre gasol-
anläggningarna. Filtrerar bort 
resterna från gasolen som kan 
sätta igen ventiler m.m. 
Anslutning: Invändig gänga.

Art nr 12-465046   SUNWIND
Elektrisk våg som visar gasolnivån i 
olika typer av gasolflaskor. Du kan 
när som helst se nivån via en app i 
din smartphone.

NYHET



På vår hemsida: www.gasolspecialisten.se 
hittar du vårt kompletta sortiment av gasolprodukter.

BUTIK • SERVICE • INSTALLATION 
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-  D I N  T O TA L L E V E R A N T Ö R  AV  G A S -  O C H  G A S O L P R O D U K T E R  -

KOMPETENT SERVICEVERKSTAD
Kunnig personal med lång erfarenhet 
jobbar i vår serviceverkstad. Vi reparerar 
och gör service på de flesta gasolprodukter. 
Vår kunskap ger dig som kund trygghet.

BYTE AV GASOLFLASKOR
Hos oss byter/köper du dina gasolflaskor. 
Personalen ger dig goda råd och ser till att du 
får rätt produkt till rätt ändamål.

INSTALLATIONER
Allt fler låter installera gasolprodukter 
i hemmet. Vi ser till att ni får installationen 
rätt och professionellt utförd.

BUTIK OCH LAGER 
MED STORT SORTIMENT
I vår butik vid Södra Hedenstorp i Jönköping 
hittar du ett brett sortiment av gasol- och 
fritidsprodukter för husvagn, husbil, båt eller 
stuga, t ex grillar, ugnar, kylskåp, terrass-
värmare, kaminer, lyktor, dekorationsbrasor,
paellabrännare m.m. av kända varumärken.

Mogölsvägen 16, Södra Hedenstorp • 555 93 Jönköping 
Telefon 036-12 36 02 • info@gasolspecialisten.se

Öppet: Måndag - Torsdag 7.00-17.00 • Fredag 7.00-16.00

CC
 R

EK
LA

M
.S

E
TVÄTTHALL FÖR HUSBILAR
Hyr in dig i vår moderna tvätthall. Självklart 
anpassad för stora fordon. Tvättställning 
med plattform gör att du kommer åt enkelt 
och smidigt. Vi erbjuder modern högtrycks-
tvätt. Du köper svampar, tvättshampo, 
avfettning, vax m.m. hos oss.

RESTAURANG OCH STORKÖK
Du vet väl att vi underhåller och levererar 
gasol till restauranger och storkök. Snabba, 
säkra och punktliga leveranser är ledord för 
oss på Gasolspecialisten i Jönköping.

FÖR PROFFSANVÄNDARE
Vi har ett stort sortiment av produkter för 
professionellt bruk när det gäller svetsning. 
Vi är auktoriserad AGA-depå. I vårt sortiment 
har vi nya produkter liksom reservdelar. 

GASOL TILL MANSKAPSBODAR 
OCH BYGGARBETSPLATSER  
Låt oss ta hand om servicen till byggarbets-
platsen eller kanske till er som arbetar med 
vägar och skog. Vi levererar gasolflaskor och 
sköter serviceunderhåll på era gasolinstal-
lationer ute på ”fältet”. Kontakta oss på 
Gasolspecialisten så berättar vi mer.

PROVTRYCKNING
Vi tar hand om provtryckning av din husbil 
eller husvagn. Ni kan komma in till oss 
eller också kommer vi hem till er och utför 
kontrollen - välj själv.


