
FÖRBRÄNNINGSTOALETT "INCINOLET" 1800 Watt
13-103  vit Förbränningstoalett för sommarstugan, villan, arbetsboden mm.

Förvandlar toalettavfallet till aska som kan tömmas i rabatten.
Ungefärlig tid för förbränning 60 minuter/besök.

Effekt: 1800 W Spänning: 230 Volt Vikt: 42 Kg
Bredd: 380 mm Djup: 610 mm Höjd: 510 mm
Diameter på avgasrör: 110 mm (vanligt avloppsrör pp)

FÖRBRÄNNINGSTOALETT "INCINOLET" 3500 Watt
13-203  vit Förbränningstoalett för sommarstugan, villan, arbetsboden mm.

Förvandlar toalettavfallet till aska som kan tömmas i rabatten.
Ungefärlig tid för förbränning 60 minuter/besök.

Effekt: 3500 W Spänning: 230 Volt Vikt: 42 Kg
Bredd: 380 mmDjup: 610 mm Höjd: 510 mm
Diameter på avgasrör: 110 mm (vanligt avloppsrör pp)

GULDKANNAN TOWA
13-360 Guldkannan Towa är en kombinerad potta/nattkärl och vattenkanna

för enkel, naturlig och snabbverkande gödning av växter utomhus,
gräsmattor etc. För värdefull växtnäring och ekologiskt kretslopp i
vardagen.

Urin har ungefär samma sammansättning av näringsämnen som flytande gödsel för
krukväxter, alltså rikt på kväve. Urin är den kemiska förebilden.

PÅSAR TILL INCINOLET
13-5060 Påsar till Incinolet. Framtagna för exakt passform.

Passar även mycket bra till Cinderella.

Antal per förpackning: 500 st

TILLBEHÖR "INCINOLET"
13-5088 Regnskydd till ventilationsrör för toalett i plast.

Invändig diameter 110 mm för montering på 110 mm PP rör.



TILLBEHÖR "INCINOLET"
1 13-5090 T-rör med 3 muffar samt 1 propp  110 mm
2 13-5083 PP rör 110 mm  1 muff  L=500 mm
2 13-5084 PP rör 110 mm  1 muff  L=1000 mm
2 13-5086 PP rör 110 mm  1 muff  L=2000 mm
2 13-5085 PP rör 110 mm  1 muff  L=3000 mm

TILLBEHÖR "INCINOLET"
13-5091 PP böj 90 grader 110 mm  2 muffar
13-5092 PP böj 90 grader  110 mm  1 muff

1 13-5093 PP vinkel 90 grader  110 mm  2 muffar
2 13-5094 PP vinkel 90 grader 110 mm  1 muff
3 13-5095 PP böj 45 grader 110 mm  2 muffar
4 13-5096 PP böj 45 grader 110 mm  1 muff

TILLBEHÖR "INCINOLET"
1 13-5097 Klammer till PP-rör  75-110 mm
3 13-5099 Gängad stång  M8  2 meter
2 12-3820066 Z-profil 4 x 25 mm

MYGGFÅNGARE "SKEETERVAC SV3501"
13-3501 Myggfångare som drivs med gasol. Fläkt och lysdioder drivs av termo-

elekticitet från gasolbrännare. Ingen ström krävs, det enda som behövs
är ett R6 batteri till tändningen. Maskinen täcker ett område av 5000 m2.

13-5005 Luktämne till maskinen som räcker 60 dagar.

13-5007 Tactrap  ett klibbigt papper som fästs runt myggfångaren så myggor
även fastnar på utsidan 2-Pack

SMÖRGÅSJÄRN
13-80200 Det rätta järnet för att göra varma mackor.

Fungerar både på öppen eld, gasolköket och elplattan.
Levereras med skyddspåse.

Mått 125x425x39 mm



DUBBELT SMÖRGÅSJÄRN
13-80400 Det rätta järnet för att göra varma mackor.

Fungerar både på öppen eld, gasolköket och elplattan.
Levereras med skyddspåse.

Mått 125x425x39 mm

VÅFFELJÄRN
13-80500 Våffeljärnet som gör det enkelt att göra mat i naturen.

Fungerar både på öppen eld, gasolköket och elplattan.
Levereras med skyddspåse.

Mått 125x425x39 mm

PICKNICK MUURIKKA 26 CM
Picknic Muurikka med fällbart handtag.

13-820110 Utan påse En produkt som du får plats med på utflykten.
13-820112 Med påse Går att ta med i ryggsäcken.
13-820335 Lös påse

Stekhäll Ø 26 cm
Vikt 0,8 kg

MUURIKKA 48 CM
13-810101 För den lilla familjen eller till utflykten.

Tillverkad av 3 mm tjockt varmvalsat stål.

Stekhäll Ø 48 cm med ca 22 cm långa löstagbara ben.
Vikt 5,5 kg Lämpliga brännare 10-870116

10-3125
10-3135
10-3136

MUURIKKA 58 CM
13-810102 För den lite större familjen eller den som upptäckt att hela måltiden

inte får plats på Muurikka 48cm.
Tillverkad av 4 mm tjockt varmvalsat stål.

Stekhäll Ø 58 cm med ca 22 cm långa löstagbara ben.
Vikt 7,5 kg Lämpliga brännare 10-870117

10-3125
10-3135
10-3136



MUURIKKA 100 CM
13-810104 För det större sällskapet. Stekhäll Ø 100 cm med stabila löstagbara

ben samt fästkrokar för gasolbrännare 10-870118.
Tillverkad av 5 mm tjockt varmvalsat stål.

Arbetshöjd c:a 70 cm ben Ø 25 mm
Vikt Stekhäll c:a 45kg, ben c:a 10kg
Totaldjup c:a 9 cm Volym c:a 35 liter

MUURIKKA 48 CM SATS
13-810148 För den lilla familjen eller till utflykten .Inklusive gasolbrännare

& väderskydd
Tillverkad av 3 mm tjockt varmvalsat stål.

Stekhäll Ø 48 cm med ca 22 cm långa löstagbara ben.
Vikt 5,5 kg exkl brännare

MUURIKKA 58 CM
13-810158 För den lite större familjen eller den som upptäckt att hela

måltiden inte får plats på Muurikka 48cm.
Inlusive gasolbrännare och väderskydd
Tillverkad av 4 mm tjockt varmvalsat stål.

Stekhäll Ø 58 cm med ca 22 cm långa löstagbara ben.
Vikt 7,5 kg exkl brännare

MUURIKKA 100 CM SATS
13-810100 För det större sällskapet. Stekhäll Ø 100 cm med stabila löstagbara

ben samt fästkrokar inklusive gasolbrännare 10-870118 & sidobord.
Tillverkad av 5 mm tjockt varmvalsat stål.

Arbetshöjd c:a 70 cm ben Ø 25 mm
Vikt Stekhäll c:a 45kg, ben c:a 10kg
Totaldjup c:a 9 cm Volym c:a 35 liter

TRIPODSTATIV
13-9680 140 cm Tripodstativ med 3 kedjor att hänga grillgaller/platta i.
13-9681 175 cm 1 kedja i toppen att hänga gryta/dutch oven i, denna

kedja har vev upptill så stt det går att rotera grytan.



GRILLGALLER TILL TRIPODSTATIV
13-9682 Grillgaller till tripodstativ 13-9680/81. Gallret har 3 fästen för att hänga

den i tripodställningen.

Diameter: 60 cm

GRILLPANNA TILL TRIPODSTATIV
13-9684 Grillpana till tripodstativ 13-9680/81. Pannan har 3 fästen för att hänga

den i tripodställningen. Pannan är emaljerad.

Diameter: 60 cm

Dutch Oven 3 qt Beaver 2,8 liter sats
13-6030 Orginal dutch oven från Qvist i holland. Gjutjärnsgryta på 2,8 liter att

laga mat över öppen eld. Grytorna är gjorda för att hänga över elden
eller ställas i glöden. Locket är format för att lägga glöd på för att få
värme både underifrån & överifrån. I satsen ingår gryta, tång att lägga
på glöd med, hanskar samt grytkrok. Allt leveras i en trälåda.

Dutch Oven 3 qt Beaver 2,8 liter
13-6031 Orginal dutch oven från Qvist i holland. Gjutjärnsgryta på 2,8 liter att

laga mat över öppen eld. Grytorna är gjorda för att hänga över elden
eller ställas i glöden. Locket är format för att lägga glöd på för att få
värme både underifrån & överifrån.

Dutch Oven 6 qt Wolf 5,8 liter sats
13-6060 Orginal dutch oven från Qvist i holland. Gjutjärnsgryta på 5,8 liter att

laga mat över öppen eld. Grytorna är gjorda för att hänga över elden
eller ställas i glöden. Locket är format för att lägga glöd på för att få
värme både underifrån & överifrån. I satsen ingår gryta, tång att
lägga på glöd med, handskar samt grytkrok. Allt leveras i en trälåda.



Dutch Oven 6 qt Wolf 5,8 liter
13-6061 Orginal dutch oven från Qvist i holland. Gjutjärnsgryta på 5,8 liter att

laga mat över öppen eld. Grytorna är gjorda för att hänga över elden
eller ställas i glöden. Locket är format för att lägga glöd på för att få
värme både underifrån & överifrån.

Dutch Oven 9 qt Wolf 5,8 liter sats
13-6090 Orginal dutch oven från Qvist i holland. Gjutjärnsgryta på 5,8 liter att

laga mat över öppen eld. Grytorna är gjorda för att hänga över elden
eller ställas i glöden. Locket är format för att lägga glöd på för att få
värme både underifrån & överifrån. I satsen ingår gryta, tång att lägga på glöd
med, handskar samt grytkrok. Allt leveras i en trälåda.

Dutch Oven 9 qt Wolf 5,8 liter
13-6091 Orginal dutch oven från Qvist i holland. Gjutjärnsgryta på 5,8 liter att

laga mat över öppen eld. Grytorna är gjorda för att hänga över elden
eller ställas i glöden. Locket är format för att lägga glöd på för att få
värme både underifrån & överifrån.

ELDSTAD MODERN 60 CM
13-9701 En eldstad att ställa i trädgården för prydnad eller matlagning.

Med hjälp av en tripodställning kan man laga mat eller koka kaffe mm.

Bredd: 600 mm
Höjd: 330 mm

ELDSTAD TRENDY  MED GRILLGALLER
13-9692 En eldstad att ställa i trädgården för prydnad eller matlagning.

Grillgaller ingår
Med hjälp av en tripodställning kan man laga mat eller koka kaffe mm.

Diameter: 590 mm
Höjd: 315 mm
Vikt: 8 kg



ELDKORG SQUDRA MODERN
13-9714 En eldkorg att ställa i trädgården för dekorationseld.

GRILLSTÄLLNING FÖR ELD 3 LÄGE
13-0941 Grillställning av stål att ställa i elden. Tre olika höjder att sätta

grillgallret på. Gallret går även att ställa kaffekokaren mm på.

BARBECOCK KOLRÖK
13-9850 Prisvärd rök för både fisk och kött, eldas med kol eller briketter.

2 nivåer för rökning samt ett vattenkärl sörjer för bästa resultat.
Termometer i locket samt krokar  för upphängning av hela fiskar
eller köttstycken. Tillverkad av lackerad stålplåt.

Höjd: 82 cm.
Diameter: 43,7 cm


