Produkter
FRITIDS

2021

Nu är vi stolt återförsäljare för:

GASOLSPECIALISTEN.SE

FÖR BÅDE SLOTT & KOJA

Grillar&Rök
För stora som små sällskap.

Sidobrännare

ROGUE® 425

WAVE TM grillgaller av porslinsemaljerat gjutjärn.
Grillyta 60 x 45 cm. Tre brännare i rostfritt stål
(4,15 kW per brännare). JETFIRE TM tändning.
ACCU-PROBE TM termometer. Stabil grillbalja
av gjuten aluminium. Fällbara sidohyllor med
redskapskrokar. Rostfria dropplåtar i dubbla
nivåer. Dropptråg som töms framifrån.
Bredd 130, djup 64, höjd 121 cm. Vikt 56 kg.
Tillval finns Rotisserie-set av proffskvalitet
och väderskydd.

REK. PRIS

10.490
KRONOR

REK. PRIS

6.790
KRONOR

Art nr 17-13594 (utan sidobrännare)
ROUGE 525

ROUGE 425

ROGUE® 525

Rotisserie

WAVE TM grillgaller av porslinsemaljerat gjutjärn.
Stor grillyta 74 x 45 cm. Fyra brännare av rostfritt stål.
JETFIRE TM tändning. ACCU-PROBE TM termometer.
Stabil grillbalja av gjuten aluminium. Fällbara sidohyllor
med redskapskrokar. Praktiskt förvaringsskåp.
Rostfria dropplåtar i dubbla nivåer.
Bredd 144, djup 64, höjd 121 cm. Vikt 64 kg.

Art nr 17-13605

REK. PRIS

PRO 285-X

4.990
KRONOR

Anpassat för ROUGE-serien. Rotisseriet kan
användas både med bakre brännaren eller
bottenbrännaren. Med denna kan du tillaga
hela kycklingar, stekar, m.m. I setet ingår två
gafflar, motor, spett och motvikt.

Art nr 17-69812 Pris 1.999 kr

Rotisserie PRO-serien

Rotesserie-set i proffskvalitet, med starkare
motor och kraftfullare spett. I setet ingår fyra
gafflar, motor, spett och motvikt. (Ej på bild).

REK. PRIS

299

Art nr 17-65232 Pris 2.499 kr

KRONOR

Travel-Q 285

PRO285-X

En bärbar kraftfull gasolgrill med stativ.
Kompakt storlek. 2 st bottenbrännare.
Grillgaller i gjutjärn. Grillyta 54 x 37 cm.
Vikt 20 kg. Art nr 17-PRO285-X

REK. PRIS

2.990

Grillkit

Tång, spade och
rengöringsborste.
Kombinerad
flasköppnare/
upphängningsring i handtagen.
Rostfritt.

Art nr 17-70024

KRONOR

REK. PRIS

Gasolgrill Travel-Q 285
Hyr din gasolprodukt!
Allt från gasolgrillar, paellakök,
värmare, belysning m.m.
Kontakta oss så får du veta mer.
Alla priser inkl. moms

Kraftfull, bärbar grill i kompakt storlek. Dubbla rostfria brännare
med JETFIRE-tändning. Generös
tillagningsyta. Låsbart lock och ben
som går att fälla in, gör den enkel
att ta med sig. Vikt 12 kg.

Art nr 17-TQ285

2

Grill
Cleaner

85

KRONOR

Rengöringsmedel speciellt framtaget
för rengöring av grillar.
Löser enkelt fett och smuts.
Sprayflaska 0,5 liter.

Art nr 13-W9-09606

Besök vår webbshop på gasolspecialisten.se

ökar

Den som gillar smaken av rökt fisk och kött eller helt enkelt
njuter av den traditionella grillupplevelsen kommer att älska
Apollo® vattenrök. Den flexibla 3-i-1 Apollo® kan omvandlas
från en fullskalig rök till en bärbar kolgrill på några sekunder
och användas för både kall- och varmrökning.

Kolgrill PRO22K-C
REK. PRIS

5.490
KRONOR

RPRO22K-C

ACCU-PROBE TM termometer med
rostfri luftventil. Grillyta Ø57 cm.
Värmeavstötande handtag.
Luftventilation i aluminium.
Avtagbar askuppsamlare.
Väderbeständiga gummihjul.
Sidohängt lock med gångjärn
för säker hantering. Fällbart
sidobord gör den kompakt.
Bredd 80, djup 73, höjd 126 cm.
Vikt 43 kg.

Art nr 17-12768

REK. PRIS

14.900
KRONOR

REK. PRIS

5.190
KRONOR

Kolgrill/Rök APOLLO® AS300K

Bärbar kolgrill/rök, tack vare det robusta handtaget. Locket innehåller en integrerad stång
med fem krokar för att hänga fisk, kött, m.m. Tätslutande luckor med gångjärn ger enkel
åtkomst till vattenbehållare och grillkolskorg. Grillyta Ø 48 cm. Varje enhet (mellandel) har
ett grillgaller. Mått: 50 x 50 x 120 cm Vikt: 23 kg Art nr 17-12090

Hamburgerpress-kit

Vem vill inte laga magiska burgare
på grillen? Med hamburgerpress-kit
kan du enkelt och snabbt skapa allt
från klassiska burgare, burgare med
fyllningar till miniburgare.
Med Napoleons stekplatta och köttpress serverar du smashed burgers.
Vill du snabbt ha
läckert smält ost
REK. PRIS
på dina burgar,
så använder du
Napoleons klosch.

BILEX 485 inbyggnadsgrill

Gasolgrill med hög prestanda. Infraröd bakre brännare, fyra
bottenbrännare i rostfritt stål, I-Glowbakgrunds-belysta reglage.
Bredd 755, höjd 190 x huv, djup 545 mm. Art nr 17-12595

”Hotta” till grillningen
med sjyssta kryddor

WidowMakers kryddblandningar tillverkas i små
batcher för optimal ”taste”. Blandningarna är
fria från konstgjorda tillsatser, smakförstärkare,
glutamater och konserveringsmedel.

Art nr 17-70060

219
KRONOR

“Firemill”
Brandsläckare
REK. PRIS

75/95
KRONOR

EL DIABLO

ZOMBIE BACON

Het men smakrik krydd- Passar till allt. Blandar
blandning där hettan
bacon, chili och kakao
kommer smygande.
i en unik, underbar mix.

Art nr xxxxxx (175 ml
Art nr xxxxxx (330 ml)
Alla priser inkl. moms

Art nr xxxxxx (175 ml
Art nr xxxxxx (330 ml)

SWEET HONEY
Riktar sig till alla
grillälskare för en
lyckad BBQ-kväll.

Art nr xxxxxx (175 ml
Art nr xxxxxx (330 ml)

Förvandlar en helt vanlig kolsyretub
för kolsyrat vatten till en snyggt
designad kolsyresläckare. Firemill
pryder sin plats i köket, och finns
därför nära till hands om en brand
skulle uppstå. Det gör att släckningen
kan påbörjas omedelbart och inga
skador hinner uppstå. Dessutom är
släckmedlet helt rent,
så du behöver inte ens
REK. PRIS
torka upp det efteråt.

Art nr 336035 (Svart)
Art nr 336036 (Vit)

3

1.490
KRONOR

Besök vår webbshop på gasolspecialisten.se

Paella
Bygg ditt eget paellakök!
Lock 50 • 70 • 90

Välvt lock i lite kraftigare aluminium.
Porslinsknopp. Bra komplement till pannorna.
Finns i tre storlekar: Ø500, Ø700 och Ø900 mm.

Lock 50

Håller värmen kvar på paellaköket.
Utförande i luminium. Ø500 mm.

Art nr 13-3501

Stekhäll 90

Med handtag.
Rostfritt utförande.
Stekyta Ø900 mm.

Art nr 13-1490

Ø900 mm

Ø700 mm

Ø500 mm

2.395

1.895

695

KRONOR

KRONOR

KRONOR

REK. PRIS

285
KRONOR

REK. PRIS

4.995

REK. PRIS

KRONOR

2.995

Brännare 70

KRONOR

Stekhäll 70

Gasolbrännare av hög
kvalitet. Enkel att montera
på benstativet, Ø700 mm.

Som ovan. Ø700 mm.

Art nr 13-1470

REK. PRIS

Art nr 13-150650

1.995

Stekhäll 50

KRONOR

Art nr 13-1450

REK. PRIS

995

Stekhäll 70

KRONOR

REK. PRIS

1.395

Brännare 50 Brännare 40

KRONOR

Lika ovan. Ø500 mm. Lika ovan. Ø400 mm.

Art nr 13-1170

Stekhäll 50

Lika som ovan.
Stekyta Ø500 mm.

Art nr 13-1504
REK. PRIS

Kraftig räfflad grillhäll med
handtag. Utförande i gjutjärn.
Grillyta Ø550 mm.

Art nr 13-1502

REK. PRIS

895
KRONOR

Kompletta Paellakök

795

Komplett med gasolbrännare, kraftig stekhäll i gjutjärn
med handtag, benstativ och vindskydd i stål.

KRONOR

Art nr 13-1150

Grillhäll

REK. PRIS

1.295

KRONOR

Som ovan. Ø500 mm.

Kraftig stekhäll med handtag.
Stekyta Ø700 mm.
Här steker du allt från
Pytt i panna till T-bone steaks.

Ø500 mm Art nr 13-14501
Ø700 mm Art nr 13-14701
Ø900 mm Art nr 13-14901

Art nr 13-1070 (50-brännare med 70-stekhäll) 2.695:Art nr 13-1050 (40-brännare med 50-stekhäll) 1.995:-

REK. PRIS

1.295
KRONOR

Art nr 13-5503

Stekpanna 60

Robust stekpanna med höga
kanter och handtag. Utförande
i gjutjärn. Stekyta Ø600 mm.

REK. PRIS

1.995
KRONOR

Art nr 13-1260

Stekpanna 50
Lika som ovan.
Stekyta Ø500 mm.

Art nr 13-1250

REK. PRIS

REK. PRIS

1.395

REK. PRIS

2.695

1.995

Art nr 13-1070

Art nr 13-1050

KRONOR

KRONOR

KRONOR

Paellapanna 50
Panna med kanter och
greppvänliga handtag.
Utförande i polerat stål.
Stekyta Ø500 mm.

REK. PRIS

495

Väderskydd

REK. PRIS

Art nr 13-1000

KRONOR

Väderskydd för paellaköket.
Skyddar mot väta och smuts.
Tillverkat i PVC-belagt polyestertyg.

Art nr 13-1350

Vindskydd

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

295
KRONOR

Paellakök uthyres!

Nu kan du att hyra ett komplett paellakök.
Vi har flera storlekar. Perfekt vid företagsevent,
fester, m.m. Kontakta oss för prisuppgift.

Till Hot Flames produkter ingår alltid ett reduceringsventil-kit.

Benstativ

Stabilt benstativ för
våra ”Paellabrännare”.

Art nr 13-7401

4

REK. PRIS
REK. PRIS

595

195
KRONOR

KRONOR

Besök vår webbshop på gasolspecialisten.se

Pizza
REK. PRIS

2.895

REK. PRIS

5.495

KRONOR

KRONOR

Pizzaugn/Grill “Multi Kulti”

Kombinerad gasoldriven grill- och pizzaugn.
“Multi Kulti” fixar enkelt din hemmagjorda pizza
med favorittillbehör. Komplett med pizzasten
och ugnshuv. Rostfritt stål. Tändsäkrad.
Mått: 42 x 51 x 25 cm Art nr 17-201-3

Muurikka Sommarkök 58 cm

Muurikka Sommarkök Gas är snabbt, mångsidigt och trevligt!
Köket hettas upp snabbt och jämt. Brännare med 2 gasringar.
Rostfritt lock med trähandtag. Stekhäll Ø58 cm. Svartlackerad
stabil vagn med hjul som gör det smidigt att flytta. Praktiska
sidohyllor. Överdrag ingår. Vikt 36 kg
Mått: B134 x H100 x D74 cm Art nr 13-5411020

REK. PRIS

265
KRONOR

Pizzabräda

Rustik pizzabräda med handtag
som också kan användas för att
servera ost- och charkbricka på.
Mått Ø30 cm, total längd 42 cm

Art nr 13-9862

Pizzadelare

Kan användas både som pizzaskärare
och örthackare. Det rundade bladet skapar
en väldigt dynamisk rörelse för kniven som är oerhört
skön att använda. Trähandtaget ligger bra och stabilt i
handen. Knivblad i rostfritt stål. Mått: 35 cm.

REK. PRIS

175
KRONOR

Art nr 13-9853

Pizzasax

Kraftig sax för att klippa upp pizza till lämpliga bitar.
Snabbt och smidigt har du pizzabiten uppskuren på
saxens spatel och kan lägga över den på tallriken.
Material: rostfritt stål och plast.

REK. PRIS

2.995

Art nr 13-8942

REK. PRIS

115

KRONOR

KRONOR

Muurikka PRO 58 cm - Komplett Set

Perfekt för dig som vill laga mat till den lite större gruppen.
Muurikka 58 cm passar för matlagning för upp till 8 personer.
Med en Muurikka stekhäll blir matlagningen en rolig gemensam aktivitet för familjen eller kompisgänget - ställ ut den i
trädgården och laga mat tillsammans! Effekt: 11,4 kW.

Art nr 13-5412015

Pizzaspade

265

Rostfritt blad. Greppvänligt handtag i trä.
Längd 50 cm.

KRONOR

Art nr 13-9863

Pizzasten

Perfekt att lägga på grillen. Mått Ø33 cm.
REK. PRIS

Muurikka Silava
Stek- och rengöringsfett

REK. PRIS

79

KRONOR

Används till matlagning samt för fettbehandling
av pannor, grytor och gasgrillar av gjutjärn.
Ett mångsidigt stekfett som passar utmärkt till
all typ av stekning. Tub 110 g.

Art nr 13-9813
REK. PRIS

325
KRONOR

Art nr 13-54920020

Komplett Muurikka-sortiment!

Som återförsäljare för Muurikka, så tar vi hem produkter
på någon dag till dig om vi inte har det på lager.

5

Besök vår webbshop på gasolspecialisten.se

Kaminer
Brasor

Värmare

Pyramidfackla

Snygg fackla som ger
ett stämningsfullt ljus.
Vid max effekt är lågan
ca 1 meter hög i röret.
Batteritändning med
tändsäkring.
Vattentät och vindstabil. Höjd 2250 mm.

Art nr 14-5060

REK. PRIS

3.495

REK. PRIS

KRONOR

11.990
KRONOR

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)

REK. PRIS

849
KRONOR

Terrassvärmare
Cosy Polo 2.0

Terrassvärmare
“Sunwood”

Liten smidig värmare i
borstat stål. Idealisk i uterum
med lågt i tak, där man inte
får plats med en vanlig hög
terrassvärmare.
Reflektor av aluminium och
brännare i rostfritt stål.
Försedd med piezotändare
samt vältskydd. Slang och
hjultillsats ingår.
Höjd 1150 mm.

Art nr 14-4990

Gasolkamin ”Miniflame”

Värmekälla till uteplatsen eller i trädgården.
Justerbara lågor. Effektfull flambild genom lavagruset.
Värmehärdade glas. Svart alt. vitlackerat utförande.
Levereras exkl. gasolflaska.
126 x 42 x 42 cm.
Vikt: 48 kg
OBS! Endast för
automhusbruk.

Art nr 14-900

REK. PRIS

REK. PRIS

2.995

9.895

KRONOR

KRONOR

“Sunwood”
REK. PRIS

2.495

Elegant värmare i rostfritt.
Utrustad med tre effektlägen. Piezotändning.
Hjul = enkel att flytta.

Art nr 14-8500

REK. PRIS

1.695
KRONOR

REK. PRIS

895

KRONOR

Gasolvärmare

Liten gasolkamin på 1,6kW. Värmare som
uppnår samma fördelar som med större
kaminer. Snabb uppvärmning. Ren och luktfri
förbränning. Lämplig för lite mindre rum i
t ex stuga. Effekt: 600 - 1600W. Vikt: 2,7 kg.
Längd 300, bredd 150, höjd 400 mm.
Art nr 14-5155

KRONOR

Gasolkamin Fan-tastic

Kamin med effektiv infravärme och elvärme
för snabb uppvärmning. Tre värmelägen på
gasolen 1400, 2800, 4200 W samt tre lägen
på elfläkten. Piezo-tändning. Tändsäkring
och koldioxidvakt. Kaminen försedd med hjul.
Mått 40 x 40 x 72 cm. Reduceringsventil och
slang ingår ej. Art nr 14-425179

Kaminfläkt Airflow 909

Ny modell i Airflow-serien som tack vare sin
låga starttemperatur även fungerar på täljstenskaminer. Luftflöde på upp till 306 m³/tim.
Arbetstemperatur: 48 - 345°C.
Mått: Bredd 160, djup 130, höjd 192 mm.

Art nr 14-520106

6

Besök vår webbshop på gasolspecialisten.se

Hobby

& Trädgård

Lätt och smidigt med
Piezotändning.

PowerJet
Brännare

En brännare för hemmafixaren. Perfekt vid lödning,
färgborttagning m.m.
För 2000-flaskor.
Levereras exkl. flaska.

Ogräskrycka GT3000PZ

Art nr 15-253501

PowerJet
Brännare

REK. PRIS

En liten och smidig
handbrännare med
bra kapacitet. Passsar
engångsflaskor typ 2204.
Levereras exkl. flaska.

REK. PRIS

1.150

1.255

15-253501

15-253511

KRONOR

KRONOR

Värm bort ogräset snabbt och enkelt. Det optimala
verktyget för effektiv och miljövänlig ogräsbekämpning.
Utrustad med stor brännare, för att döda ogräs mer effektivt.
GT3000PZ har extremt låg vikt (480 g). Längd 82 cm.
Piezotändning och justerbar låga. För engångsflaska 350 g.

REK. PRIS

595
KRONOR

Art nr 15-4250

Art nr 15-253511

Leveras komplett med
10 meter slang och
slangbrottsventil.

Brännare - Sievert

REK. PRIS

499
KRONOR

REK. PRIS

1.250

REK. PRIS

253

KRONOR

KRONOR

En robust brännare med kraftfull och vindstabil låga även vid
svåra väderförhållande. Perfekt för torkning och svetsning av
isoleringspapp, detaljarbeten vid isolering, vägarbeten och andra
värmekrävande arbeten. En slitstark brännare för både proffs
som hemmafixare. Längd på brännaren 770 mm.

Art nr 15-2035

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

Art nr 15-8716 Halsrör 499 kr
Art nr 15-8719 Brännare 253 kr

PowerJet Kit

Brännarkit för hemmafixaren. Perfekt vid
värmearbeten, lödning,
färgborttagning m.m.
Innehåller: PowerJet för
2000 gasolflaska.
2 st gasolflaska 2000.
Stabil förvaringsväska.

Art nr 15-253502

Myggfälla SkeeterVac

Minskar avsevärt besväret med stickande insekter
som mygg och knott. Gasoldriven. Lätt att förflytta.
Den är effektiv, tyst, luktfri och barnsäker. SkeeterVac
startas i början av mygg-säsongen och lockar till sig
mygg och knott dygnet runt alla dagar i veckan.
Enkel att sköta. Stort upptagningsområde 5000 kvm.

Art nr 13-3501
Art nr 13-5007 Luktämne till SkeeterVac 359 kr
Art nr 13-5005 Klisterpapp till SkeeterVac 359 kr
REK. PRIS

2.595
KRONOR

REK. PRIS

6.950
KRONOR

Sorkfälla

Snart kan du glömma sorkhögar hemma på
gräsmattan. Fällan grävs ner vid sorkgången.
Konstruktionen visar när den slagit igen.
Beskrivning hur du gillrar fällan medföljer.

Art nr 13-0100

REK. PRIS

160

“Mera glädje
utomhus med
SkeeterVac”

KRONOR

Detta är bara en del av SIEVERTS och CAMPINGGAZ sortiment.
Kom in i butiken eller vår webb-shop för att se alla produkter.
Alla priser inkl. moms

7

Besök vår webbshop på gasolspecialisten.se

Grill

BIG JOE™

Samma design och funktionalitet
som Classic IIl men med en ännu
större matlagningsyta.

REK. PRIS

25.990

Art nr 17-BJ24RHC

KRONOR

“Big Joe”

Kamado Joe Grill & Smoker
Kvalitet rakt igenom och med en helt underbar design.

CLASSIC III™
Grillen med extra allt!

REK. PRIS

23.990

Kamado Joe Classic III inkluderar den senaste innovationen
med den banbrytande hyperboliska rökkammarinsatsen
SlowRoller. SlowRoller-insatsen utnyttjar effekten av cyklonisk
luftflödesteknik. Classic IIl har en tjockväggig, värmebeständig
stomme som låser in röken och fukten vid valfri temperatur.
Lättöppnad kupa försedd med Air Lift-gångjärn. Väderbeständig
toppventil. Robust hjulförsedd vagn. Matlagningsyta (46 cm) av
rostfritt stål. Vikt 128 kg.

KRONOR

“Classic III”

Art nr 17-KJ23NRHC1

CLASSIC™

Klassikern och föregångaren till Classic II och
Classic III för dig som vill ha en Kamadogrill i
högsta kvalité och de bästa garantierna men
inte vill betala för alla extrafunktioner.
Utrustad med rostfritt galler, tvådelad
REK. PRIS
inre firebox i keramik
och i botten ett kolgaller i gjutjärn.
KRONOR
Benställning med hjul och sidobord
i trä ingår. Matlagningsyta av
rostfritt stål. (46 cm) Vikt 85 kg.

“Joe Jr”

10.990

Art nr 17-xxxxxx

REK. PRIS

5.990
KRONOR

“Classic”

JOE JR™

Gör matlagningen i en kamadogrill mobil för
första gången. Perfekt för picknick, parkeringsfester, camping och mycket mer. Vikt 31 kg.
Rejäl matlagningsyta på 377 cm2

REK. PRIS

3.999

Art nr 17-KJ13RH

KRONOR

Joetisserie

Omvandlar Kamado Joe Classic till en ny
sorts grillar som utnyttjar den självösande
funktionen av en rotisserie Utrustad med
en tyst och kraftfull motor.

17-KJTISSERIEEU (Classic)

REK. PRIS

649

REK. PRIS

REK. PRIS

KRONOR

KRONOR

1.199

KRONOR

Gjutjärnslagg

Denna dubbelsidiga lagg har
en slät och en räfflad sida som
är perfekta för all matlagning
på en gjutjärnsyta.

Charcoalbasket

Deflektorplatta

17-KJMCC23 (Classic)

17-KJHDP (Classic)

Ett enkelt sätt att hantera kol och
aska i eldskålen. Krokarna gör det
smidigt att lyfta bort korgen.
Tillverkad av rostfritt stål.

17-KJHCIGRIDDLE (Classic)

599

Med hållare. Skyddar maten från
den direkta glöden och tillåts
därmed tillagas under längre tid
för ett riktigt saftigt resultat.

Premium grillkol 9 kg
Kamado Joe tar fram sitt kol av 4 olika
hårda träslag (lövträd). Vilket gör att
de kan få fram större bitar som brinner
längre, smakar bättre och avger bättre
och renare rök. Säck, 9 kg.

17-KJCHA

REK. PRIS

iKamand

REK. PRIS

325

2.999
KRONOR

iKamand kontrollerar temperaturen i grillen och
sköter själv temperaturen med en smart fläkt.
Kamado Joes algoritmer ser till att matlagningen
flyter på enkelt och utan ansträngning.
Du monterar den på grillens nedre ventilen, och
sedan har du full kontroll över temperaturen.
Luta dig tillbaka och låt iKamand jobba istället.

KRONOR

17-KJKAMANDEU (Classic ll)
Alla priser inkl. moms
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Kök

& Fritid

Bordsgrill

REK. PRIS

799

KRONOR
Bordsgrill med nonstickbelagt grillgaller.
Perfekt för båt, husvagn eller pick-nick.
Manuell effektjustering, gas-stop system och piezo-tändning.
Rostfri brännare, 1,90 kW. Under grillen sitter en fettbrick som kan
tas bort för rengöring. Grillgallret är 27 x 34 cm.

REK. PRIS

REK. PRIS

7.995

1.995

KRONOR

KRONOR

PARKER Kokpall

PARKER Kokpall, rostfri

Art nr 10-3147

Art nr 10-6050L

1-lågigt kök med hög effekt.
Optimalt vid storkok, wok, etc.
Brännare i gjutjärn. Utrustad
med tändsäkring.

REK. PRIS

1.650

En proffsbrännare. Ställning i rostfritt.Utrustad
med pilotbrännare och tändsäkringsfunktion.
Effekt: 14kW. Vikt: 21 kg Dim: 60 x 60 x 50 cm.
Slang + regulator ingår.

Kokpall/Cafékök

1-lågigt kök med hög effekt. Brännare i gjutjärn.
Utrustat med tändsäkring. Vikt: 6 kg

Art nr 10-3135

KRONOR

Art nr 17-4405

Lika ovan fast utrustad med pilotbrännare.

Partygrill 400

Den perfekta partygrillen/köket att
ta med sig på utflykten. Liten och
kompakt. På den här kan du grilla,
koka, woka eller steka.
Ø 360 mm. Vikt 10,7 kg.

Art nr 17-23718

Art nr 10-3136 Pris: 2.195:-

Partygrill 400

Gasolkök “Atle Stove”

REK. PRIS

1.595

En riktig klassiker från PRIMUS.
Två separata reglerbara lågor.
Vindskydd och plats för stora
grytor och stekpannor.

KRONOR

REK. PRIS

1.999
KRONOR

Art nr 10-329083

Campingkök

Gasolkök ”FRIGG” är ett robust
campingkök med bärhandtag.
Kärlstöd som också fungerar
som vindskydd.

REK. PRIS

849

Partykök

Art nr 10-2089

Infravärmare

KRONOR

Gasolvärmare ”LOKE” med hög
effekt 2,3 kW. Ger skön, behaglig
direktvärme.

Kompakt hoppfällbar gasolgrill/kök.
Utrustad med vattenbehållare för att
undvika fettbränder. Kan även
användas som 1-lågigt kök.

Art nr 14-2338

Art nr 17-62683

NOTERA!
Produkterna Atle Stove, Frigg och
Loke levereras exkl. gasolflaska.
Endast för utomhusbruk.

Vi har ett stort urval av engångflaskor
från Primus, Campinggaz, Sievert m fl.

KRONOR

649

449
KRONOR

Smörgåsjärn i gjutjärn. Extra långt handtag i
stål och trä. Perfekt för användning över
bålpanna och öppen eld. Plats för
två smörgåsar. Art nr 13-420336

2.890
KRONOR

REK. PRIS

REK. PRIS

“Embla” höjer elden från marknivån med ett stativ på tre
starka ben. Robust panna
Ø56 cm i kraftigt gjutjärn.
Trivsam värmekälla som
också är idealisk för
matlagning. Grillgallret
kan höjas och sänkas
till olika nivåer.
Gnistgaller medföljer.

2.190
KRONOR

449

449

KRONOR

KRONOR

Kaffepanna “Kaffelars”

En kaffepanna i aluminium som rymmer
2 liter. Handtaget är utformat så den kan
hängas över eld eller bålpanna. Låg vikt.
Perfekt på utflykten. Art nr 13-420335

Gjutjärnsgryta
“Jette”
REK. PRIS

595
KRONOR

“Embla”
Alla priser inkl. moms

KRONOR

Smörgåsjärn “Niste”

Bålpanna “Embla”

Väderskydd till
”Embla” 349 kr
Art nr 13-420295

REK. PRIS

REK. PRIS

REK. PRIS

Art nr 13-420300

REK. PRIS

499

Våffeljärn i gjutjärn som håller värmen
länge. Extra långt stål- och trähandtag.
Perfekt för användning över bålpanna
eller öppen eld. Art nr 13-420335

Laga mat till hela släkten eller fotbollslaget!
Panna på hela Ø80 cm i kraftigt gjutjärn.
Använd bålet som trevlig värmekälla
eller till grillning. Grillgallret kan höjas
och sänkas på tre olika nivåer.
Stativ med tre starka ben.
Gnistgaller medföljer.
REK. PRIS

Väderskydd till
”Jette” 449 kr
Art nr 13-420297

“Loke”

Våffeljärn “Bakels”

Bålpanna “Jette”

Art nr 13-420275

“Frigg”

9

Solid gjutjärnsgryta på 5,5 liter.
Kan användas över öppen eld, på
bålpannan eller på grillen.
Laga grytor, soppor eller en rejäl
portion gröt ute i friska luften!
Grytan har lock, handtag och hake
för att kunna hängas över eld.

Art nr 13-440414

Besök vår webbshop på gasolspecialisten.se

Fritidshus
Effektivt med gasol!

REK. PRIS

10.290
KRONOR

REK. PRIS

15.995
KRONOR

Dometic RGE 100

Ovansidan kan användas som arbetsbänk, vid
fristående placering. Finns även i svart. 70 liter.

Art nr 18-100

REK. PRIS

18.725
Dometic RGE 4000

KRONOR

För högsta standard, kräver förstås extra utrymme.
I gengäld får du också enormt kylutrymme. 224 liter.

Art nr 18-4000

På alla kylskåp ingår alltid en miljöavgift.

Portabel
kylbox

REK. PRIS

21.545

Kylbox, 31 liter. Drivs
med elektricitet 12/230V eller
med gasol. Finns i två storlekar.

KRONOR

Art nr 18-ACX35

REK. PRIS

Vinkyl MaCave

Art nr 18-S117FG

Art nr 18-S40FGD

För inbyggnad eller som
fristående enhet. Plats
för 165 flaskor (75 cl).
Exklusiv design i svart.
Två temperaturzoner.

3.825
KRONOR

REK. PRIS

Vinkyl MaCave

1.495
KRONOR

Dometic RF 60

Vinkyl med två kylzoner
och glasdörrar. Plats för
40 flaskor (75 cl). Två helt
skilda temperaturzoner
med separat styrning.

Litet, oberoende och
fristående. 60 liter.
Finns i svart eller vitt
utförande.

REK. PRIS

5.800

Art nr 18-RF-60

KRONOR

PARKER gasolkök

En riktig klassiker från PARKER.
Perfekt för stugan eller som reservkök.

REK. PRIS

895

Art nr 10-5321 (1-lågigt) 999:Art nr 10-5322 (2-lågigt) 1.495:Art nr 10-5323 (3-lågigt) 1.895:-

KRONOR

Gasolspis med ugn

Hög utrustningsnivå i kombination med
smarta lösningar gör denna spis prisvärd.
4 ovanbrännare varav 1 wokbrännare,
1 ugnsbrännare, elektriskt grillelement.
Automattändning på alla lågor. Spisen har
flamvaktsfunktion. Ugnsvolym 61 liter.
Mått: 870-900 x 595 x 600 mm.

REK. PRIS

4.490
Kaffebryggare
för gasollåga

REK. PRIS

6.995
KRONOR

En kaffebryggare du brygga kaffe
där du är, i stugan, på utflykten.
Helt utan el kan du brygga kaffe
med hjälp av vilken värmekälla
som helst, gasollåga, kolgrill/eld.

Art nr 10-SGG5V

Art nr 13-400030

REK. PRIS

399
KRONOR

JV Fritidskök

Rostfritt gasolkök för wokning
eller vid tillagning i större kärl.
H 130, B 290, D 380 mm.

OMNIA - Fritidsugnen

Består av 3 delar som tillsammans är en ugn med både över/undervärme.
Enkel att använda. Gjord i första hand för öppen låga, men fungerar
även på elplatta. Volym 2 liter. Art nr 10-3350

RECEPTSAMLING FÖR OMNIA
Art nr 10-450021 Rek pris 125 kr
Alla priser inkl. moms

KRONOR

Gasoldriven
Varmvattenberedare

Perfekt för fritidshuset eller där man
behöver varmvatten utan el.
Finns i 2 st storlekar (11 och 14 l/min)

Art nr 14-544311 4.490:- (11 l/min)
Art nr 14-544314 5.690:- (14 l/min)

REK. PRIS

1.495
KRONOR

Art nr 10-5301 1.495:- (1-låg)
Art nr 10-5302 2.195:- (2-låg)
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Detta är bara ett urval av installationsmaterial som finns i vårt sortiment.

Installationsprodukter
Art nr 12-4824
Kopparrör, 8 mm.
Stödhylsa skall
alltid monteras i
kopparrörets ändar.
Säljs i metervara.
Art nr 12.30625
Manuell omkopplare. Gör det
lätt att skifta mellan gasolflaskorna.

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

Art nr 12-4300
Automatisk
omkopplare.

Art nr 12-603211
Förvaringsskåp av gasolflaskor, 2 st P11.
Art nr 12-603219
Förvaringsskåp av gasolflaskor, 2 st P19.
Art nr 12-4664
Slangsockel för 8 mm gasolslang.
Passar för Art nr 12-4662.
Art nr 12-4861
Väggfäste för anslutning
till 8 mm rör/gasolslang.

Anslutningsventiler och adapters
för gasolflaskor
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
Adapter/anslutningskit för
övergångar och inkopplingar
till de flest förekommande gasolflaskorna i
Skandinavien och Europa.
Art nr 12-4005

Art nr 12-4000
Läckindikator slang till
slang.

Art nr 12-4928
Stödhylsa för
kopparrör.
Art nr 12-4138
Gummiklädd fästklammer
för kopparrör.

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

Art nr 12-4800
Gasolslang Ø 8 mm.
Säljs i metervara.
Art nr 12-4915
T-koppling för 8 mm rör.

Art nr 12-465048 iSens
Batteridrivet gasalarm.
Varnar för gasol, narkosgaser, kolmonoxid,
koloxid och rök.
Idealiskt att använda
i stugan, husvagnen,
husbilen och båten.
Livslängd upp till 15 år
utan ström,installation,
laddning, eller batteribyte.

Art nr 12-4910
Vinkelkoppling för
8 mm rör.
Art nr 12-4900
Rak skarvkoppling
för 8 mm rör.
Art nr 12-4653
Avstängningsventil. RAK 8 mm.
Art nr 12-4727
Blockventil. 2-vägs 8 mm.
Art nr 12-4662
Avstängningsventil
T 8 mm.

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

Gasolmätarpenna

Mäter hur mycket gasol
som finns kvar i gasolflaskan.
Endast för stål/aluminiumflaskor.

Slangklämma
12-4800
Slangklämma

Ett exempel på en rätt
utförd gasolinstallation

12-4664
12-4653
12-4824

12-4824
12-4653
12-4824

Gasolkamin

12-4727

12-4915

12-4824

12-4910

12-4824

12-4664

12-4664

12-4300
12-4824

12-4800
12-4100

12-4910

12-4800
Slangklämma

12-4910

12-4138

Slangklämma

Slangklämma

Gasoldriven
varmvattenberedare

Slangklämma

12-4910
12-4000
Gasoldrivet kylskåp

Gasolskåp

Gasolugn
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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 - OC H G A SO L P R O D U K T E R -

BUTIK • TVÄTTHALL • SERVICE • INSTALLATION
BUTIK OCH LAGER
MED STORT SORTIMENT

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.

PROVTRYCKNING
Vi tar hand om provtryckning av din husbil
eller husvagn.

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.

GASOL TILL MANSKAPSBODAR
OCH BYGGARBETSPLATSER

GÖR DET SJÄLV - TVÄTTHALL
FÖR HUSBILAR

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.

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

Mogölsvägen 16, Södra Hedenstorp • 554 75 Jönköping
Telefon 036-12 36 02 • info@gasolspecialisten.se
Öppet: Måndag - Torsdag 7.00-17.00 • Fredag 7.00-16.00

SEMESTERSTÄNGT: V28, V29, V30

CC REKLAM.SE

BYTE AV GASOLFLASKOR

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 högtryckstvätt. Du köper svampar, tvättshampo,
avfettning, vax m.m. hos oss.

Låt oss ta hand om servicen till byggarbetsplatsen eller kanske till er som arbetar med
vägar och skog. Vi levererar gasolflaskor och
sköter serviceunderhåll på era gasolinstallationer ute på ”fältet”. Kontakta oss på
Gasolspecialisten så berättar vi mer.

Alla priser gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 2021-10-01. Alla priser inkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Lokala sortimentsavvikelser kan förekomma.

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, terrassvärmare, kaminer, lyktor, dekorationsbrasor,
paellabrännare m.m. av kända varumärken.

