
fritid13
Gasolprodukter för hem, trädgård och fritid från Primagaz Sverige



Enligt en rapport i Elseviers Environmental Impact Assessment 
Review så har grillkol tre gånger så stor koldioxidpåverkan på 
miljön som gasol, beroende på att:
 
Gasol är avsevärt mycket eff ektivare som bränsle. Grillningen kan 
börja snabbare efter det att grillen tänts, och gasolen kan stängas 
av i samma ögonblick som grillningen är klar. 

Träkol som används i grillen avlevererar stora mängder gaser vid 
framställningen under kolningen, och ofta får kolet brinna ut när grill-
ningen är avslutad eftersom glöden är svår att kväva i många grillar. 

Dessutom påpekar rapporten att träkol som importeras många 
gånger kommer från länder, med långa transportvägar som följd 
och ibland utarmning av skogsmarker.

De övervägande faktorerna för att gasol är ett grönare alternativ 
till grillen än kol, är att gasol som bränsle är dramatiskt mer eff ek-
tivt än grillkol både i framställning och anmärkningsvärt eff ektiva-
re i matlagning. Annan faktor som talar för gasolen är att man inte 
behöver använda grilltändare, som används vid kolgrillning.

Koldioxidpåverkan av grillkol på miljön är tre gånger så stor som 
användning av gasol för grillning.

Läs mer på www.primagaz.se
Källa: Atlantic Consultants 

Gasol ett 

      grönare 
  alternativ till grillen!

Inbyteserbjudanden
Utökad och förbättrad service - Primagaz’ återförsäljare accepterar 
inbyte av alla kompositfl askor 5 kg och 10 kg gasolfl askor mot PK 5 
respektive PK 10 gasolfl askor.

Byt din gamla gasolfl aska
Byt in din gamla stål- eller  aluminiumfl aska mot en ny kompositfl aska 
med synlig gasolnivå. Inbytesperiod 1/1 - 31/12 2013. 

Hör med din återförsäljare för mer information.

www.primagaz.se
På vår hemsida, www.primagaz.se, hittar du hela vårt sortiment av 
gasolprodukter. Här kan du även ställa frågor när det gäller gasol, 
du hittar alla våra återförsäljare och du kan ladda ner vår folder 
”Viktigt att tänka på för dig som använder gasol”. 
Välkommen in.

Tryggt köp
Tryggt köp innebär för dig som kund:

» En lagstadgad garanti
» Att produkterna följer gällande regler och normer
» Att det fi nns reservdelsförsörjning
» Möjlighet till service
» Ett utnyttjande av 60 års samlad erfarenhet av gasol och 

gasolmateriel
» Att du kan få installationstips och produktinformation
» Centralfyllning under kontrollerade former av gasolfl askor
» Certifi erad anläggning för kontroll och revidering av fl askor
» Rikstäckande återförsäljarnät och organisation

Har du frågor är du välkommen till att kontakta kundtjänst på 
telefon 0303 72 71 00.

Vi äter ute idag!

Tillbehör till gasolgrillar

Gasolgrill

Enjoy 3 DLX

4.995:-
NYHET!
Primagaz Enjoy 3 DLX
Supergrill till fantastiskt pris.

Grillyta 600 x 490 mm i emaljerat utförande, 
3 brännare i rostfritt, elegant kabinett med 2 
dörrar.

Värmefödelningsplåt i emaljerat utförande, 
våderskydd, sidobrännare och naturligtvis 
utrustad med slang och reduceringsventil.

Gasolgrill

Enjoy4 DLX

5.495:-
NYHET!
Primagaz Enjoy 4 DLX
Supergrill till fantastiskt pris.

Grillyta 640 x 490 mm i gjutjärn, 4 brännare 
i rostfritt, elegant kabinett med 2 dörrar.

Värmefödelningsplåt i emaljerat utförande, 
våderskydd, sidobrännare och naturligtvis 
utrustad med slang och reduceringsventil.

Primagaz lanserar en egenproducerad serie grillar under namnet ENJOY, först ut är rejäla grillar helt i rostfritt 
och med 3 eller 4 brännare och naturligvis försedda med rostfria brännare.

Vi fortsätter att prensentera Beefeatergrillar, Australiens ledande grillmärke, modeller med en exklusiv form och stil.

Dessutom för båda grillmärkena, det viktigaste - grillresultatet blir fantastiskt

NYHET

NYHET

Kebab och grillspett
95:-

Rengöringsborste 17”
110:-

Grillset 3 delar
315:-

Pensel 17”
120:-

Grillkniv set 6 delar
210:-

Utbyteshuvud pensel 2-pack
45:-

Trancherbestick  2 delar
130:-

Utbyteshuvud borste 2-pack
45:-



Beefeater 4 DLX

7.495:-
En fantastisk grill som verkligen 
ger krydda åt grillivet. Fyra 
brännare, grillyta 480 x 485 mm, 
stekyta 320 x 485 mm. Kok- och 
stekhuv och stek- och grillhäll 
i emaljerat gjutjärn. Värmeför-
delningsplåtar i rostfritt och 
värmehylla i förkromat material. Gasolförbrukning 
1.240 g/h. Slang, reduceringventil och väderskydd ingår. Vagnen i stål 
är försedd med sidobrännare. Lämplig gasolfl aska är PK5/PK10. 
Priset gäller 1/4–31/7 2013. 

Tillbehör till Beefeater
Beefeater   4 dLx 5 dLx BUGG

Vagn i stål   Ingår 2.350:- 1.495:- 
Vagn i ädelträ   - -  
Sidobrännare   Ingår i vagn Ingår i vagn  
Wok-insats   325:- 325:-  
Wokbrännare   315:- 315:-  
Rotisseri 220 V   895:- 895:-  
Väderskydd   Ingår Ingår 475:- 

Succén 
fortsätter
Storsäljarna från Australiensiska Beefeater fortsätter 
att imponera på svenska grillare. Grill och stekhäll i 
emaljerat gjutjärn gör grillningen till ett rent nöje.

PK10 - Den mest populära 
gasolfl askan i Sverige
Gasolanvändarna i Sverige föredrar gasolfl aska PK 10, 
då den är mycket lättare än en traditionell stålfl aska och 
dessutom mer praktisk, då man kan se innehållet och inte 

ertappas med en tom gasolfl aska i samma stund 
som man skall sätta igång 
gasolgrillen inför många 
förväntansfulla och matgla-
da gäster.

Flaskan har ytterligare 
fördelar – den rostar inte, 
den är återvinningsbar 
och är lätt att stapla. Så 
passa på och utnyttja Pri-

magaz inbyteserbjudande 
och skaff a Dig Sveriges 

populäraste gasolfl aska.

Storsäljarna från Australiensiska Beefeater fortsätter 

Gasoltyp:  Propan
Höjd:  575 mm
Diameter:  301 mm 
Vikt:  Tom 7,3 kg 
 Fylld 17,3 kg
Flaskvolym:  24,5 l

Beefeater 5 DLX

6.695:-
Storebror i Beefeater
familjen. Fem brännare, 
grillyta 640 x 485 mm, 
stekyta 320 x 485 mm. Kok- 
och stekhuv i emaljerat 
utförande ingår. Vagnen 
med sidobrännare är 
tillbehör. Gasolförbrukning 
1.650 g/h. Slang, reducerings-
ventil och väderskydd ingår. Lämplig gasolfl aska är PK5/PK10. 
Vagn i stål med sidobrännare är tillbehör (se nedan).

emaljerat gjutjärn gör grillningen till ett rent nöje.

NYHET!
BUGG - En ny generation gasolgrillar från Beefeater!

Grill i gjuten aluminium, med emaljerad huv. 2 individuellt reglerbara 
brännare i rostfritt, kvartständning, avtagbara sidohyllor och emaljerat 
grillgaller i gjutjärn, stekhällen också i emaljerat gjutjärn. Fantasiskt jämn 
värme spridning. Kraftfullt stativ med 2 hjul, är tillbehör. (se nedan). Redu-
ceringsventil och slang medföljer. Priset gäller 1/4–31/7 2013. 

PRIMAGAZ ENJOY - RIKTIGT MYCKET GRILL FÖR PENGARNA!

Beefeater BUGG

2.500:- 
Ord. pris 2.900:-  

NYHET

NJUT AV DEN SVENSKA SOMMAREN...
- ENJOY GASOLGRILLAR FRÅN PRIMAGAZ!

ENJOY 2

1.195:-
Enkel, men mycket robust

gasolgrill med gjutjärnsgaller.

Grillyta 485 x 375 mm.

Lättmonterad. 

Inklusive slang och reduceringsventil.

ENJOY 3 SUPER

3.895:-
Kvalitetsgrill med 3 rostfria brännare.

Gjutjärnsgaller.

Grillyta 550 x 400 mm.

Förmonterad grillenhet. 

Lev. kpl. med slang och reduceringsventil.

Sidobrännare och väderskydd ingår.

ENJOY 4 SUPER

4.295:-
Kvalitetsgrill med 4 rostfria brännare.

Gjutjärnsgaller.

Grillyta 650 x 400 mm.

Förmonterad grillenhet. 

Lev. kpl. med slang och reduceringsventil.

Sidobrännare och väderskydd ingår.

 

   Avdelning: 
Primagaz Sverige AB  Gasolmateriel 
Kraftverksvägen  Talja Norra 
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Tel.: +46 (0)303-727100 Email: gasol@primagaz.se Tel.:  +46 (0)157-181 00 
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PRIMAGAZ GASOLGRILL ENJOY 2 brännare  
 

Pris   575,00 

Container antal  825 st. 

Artikelnummer: 464010 

Antal på pall:  

Originalnummer: H 3300-2 BN 

EAN kod:  

 
Grill PRIMAGAZ ENJOY 2 2 brännare  

Målning: Temperaturbeständig färg Vred: Svarta avrundade 

Tändning: Piezo Effekt: 5,5 kW 

Gasolförbrukning: 430 g/h Per brännare: 430 g/h 

Kontrollpanel: Svart Front: NA 

Förångningsplåtar: JA Huv: Emaljerad  

Värmefördelningshylla: NA Brännare: Stål 

Grillyta: 485x375 mm gjutjärn Stekyta: Tillbehör 

Slang & reduceringsventil: Ja (SE,NO,DK) Tillbehör (se nedan):  

Termometer: NA Vikt:  13 kg 

Väderskydd: Tillbehör 464011 95:- Kartong storlek: 780 x 440 x 250 mm 

Arbetstryck: 30 mbar (3kPa) Produkt storlek: 913 x 460 x 1020 mm 
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PRIMAGAZ GASOLGRILL ENJOY SUPER 3 BRÄNNARE  
Inklusive kabinett. Exklusive sidobrännare. 
 

Pris   1350,00 
Container antal  315 st. 

Artikelnummer: 464030 

Antal på pall:  

Originalnummer: G 233-50 CS 

EAN kod:  

 
 PRIMAGAZ ENJOY 
SUPER 3 

3 brännare  med  kok och stek huv  

Målning: Temperaturbeständig färg Vred: Blanka och  avrundade 

Tändning: Automatisk inbyggd Effekt: 8,1 kW 

Gasolförbrukning: 660 g/h Per brännare: 220 g/h 

Kontrollpanel: Blank Front: Kabinett 

Förångningsplåtar: Emaljerat Huv: Emaljerad/Rostfri  

Värmehylla: Emaljerad Brännare: Rostfri 

Grillyta: 550 x 400 mm gjutjärn  Stekyta: Tillbehör 

Slang & reduceringsventil: Ja (SE,NO,DK) Tillbehör (se nedan): N A 

Termometer: Ja Vikt: 36 kg 

Väderskydd: Tillbehör 464031 170:- Kartong storlek: 910 x 555 x 530 mm 

Arbetstryck: 30 mbar (3kPa) Produkt storlek: 1260 x 495 x 1070 mm 

Option Sidobrännare 2,7 kW 450:-   
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PRIMAGAZ GASOLGRILL ENJOY SUPER 4 BRÄNNARE  
Inklusive kabinett. Exklusive sidobrännare. 
 

Pris   1820,00 
Container antal  315 st. 

Artikelnummer: 464050 

Antal på pall:  

Originalnummer: G 234-50 CS 

EAN kod:  

 
 PRIMAGAZ ENJOY 
SUPER 4 

4 brännare  med  kok och stek huv  

Målning: Temperaturbeständig färg Vred: Blanka och  avrundade 

Tändning: Automatisk inbyggd Effekt: 10,8  kW 

Gasolförbrukning: 844 g/h Per brännare: 211 g/h 

Kontrollpanel: Blank Front: Kabinett 

Förångningsplåtar: Emaljerat Huv: Emaljerad/Rostfri  

Värmehylla: Emaljerad Brännare: Rostfri 

Grillyta: 650 x 400 mm gjutjärn  Stekyta: Tillbehör 

Slang & reduceringsventil: Ja (SE,NO,DK) Tillbehör (se nedan): N A 

Termometer: Ja Vikt: 39 kg 

Väderskydd: Tillbehör 4640511 170:- Kartong storlek: 1010 x 555 x 530 mm 

Arbetstryck: 30 mbar (3kPa) Produkt storlek: 1360 x 495 x 1070 mm 

Option Sidobrännare 2,7 kW 450:-   

 
 
 



Kallt och rått blir 
            varmt och mysigt!

   njut av de sena 
     sommarkvällarna

Infra med el-fl äkt
1,6 kW  1.680:-
Snygg design i kombination med hög 
eff ekt, 4,2 kW + elfl äkt 1,6 kW. Mått (b 
x d x h) 450 x 400 x 730 mm. Utrustad 
med CO2-vakt, tändsäkring och auto-
mattändning. Minsta rumsvolym är 70 
m3. Levereras med slang och reduce-
ringsventil. Lämplig gasolfl aska är PK10.

Manhattan  3.900:-
Gasolkamin i exklusivt utförande. Per-
fekt utseendemässigt och med prak-
tiska mått (b x d x h) 380 x 510 x 700 
mm gör den lättplacerad och snygg 
i alla miljöer. Öppen låga som ger 
en mysighetsfaktor och skön värme. 
Eff ekten är 3 kW och brinntiden på 
maxläge med en PK 5 är ca: 22 timmar. 
Försedd med CO2 vakt, tändsäkring 
och automattändning. Levereras med 
slang och reduceringsventil. Lämplig 
gasolfl aska är PK5. 

Visst har du en plats hemma hos dig där det skulle vara skönt med lite extra värme? Det kanske är det 
inglasade uterummet som står tomt en alltför stor del av året eller gästrummet på vinden som snabbt 
behöver värmas upp när det känns ruggigt? På bara några minuter har värmen från en gasolkamin trängt 
undan fukten och sprider skön värme. En gasolkamin fl yttar du dessutom lätt dit värmen behövs.

Provence  5.550:-
En fantastisk kamin med utseende 
som verkligen
förskönar den plats den placeras på. 
Gjuten alu-
minium i chassit och snygg glöd 
och låga i brännardelen ger en 
skön värme. Spegeleff ekt ger ett 
fantastisk djup och en härlig eff ekt. 
Hjulförsedd för smidig placering. 
Mått (b x d x h) 465 x 510 x 800 mm. 
Plats för PK5 och PK10 gasolfl aska 
inuti chassit. Minsta rumsvolym 
är 70 m3. Levereras med slang och 
reduceringsventil.

Tänk vad mysigt att ”bara vara” en stjärnklar sommarnatt utan att behöva sätta 
på sig tröja eller lägga över sig en fi lt, eller att under en grillkväll med vänner och 
bekanta kunna fortsätta att vara utomhus utan att behöva be sina gäster gå in i 
husvärmen. Med en Terrassvärmare förlänger du uteaktiviteterna vår och höst, 
dessutom ger den möjligheten att njuta av sena kvällar under sommarhalvåret.

Infra  1.295:-
Enkel men eff ektiv gasolkamin med 
infraröd brännare. Max eff ekt 4,2 kW. 
Hjulförsedd för enkel placering. Mått (b x 
d x h) 350 x 420 x 730 mm. Utrustad med 
CO2-vakt, tändsäkring och automattänd-
ning. Levereras med slang och reduce-
ringsventil. Lämplig gasolfl aska är PK10.

   
     sommarkvällarna

Terrassvärmare

Primagaz Pro

3.095:- 
Ord. pris 4.000:-

I denna terrassvärmare har vi förenat ett bra pris med snygg, modern 
design och mycket bra eff ekt. Höjd 2.280 mm, refl ektordiameter 820 
mm, max 12 kW. Levereras med slang, reduceringsventil och heltäck-
ande väderskydd. Vältskydd ingår. Priset gäller 1/4-31/7 2013.

Terrassvärmare

Primagaz Light

1.895:- 
Ord. pris 2.295:-

I denna terrassvärmare har vi 
förenat ett bra pris med snygg, mo-
dern design och mycket bra eff ekt. 
Höjd 2.280 mm, refl ektordiameter 
820 mm, max 12 kW. Levereras 
med slang, reduceringsventil och 
heltäckande väderskydd. Vältskydd 
ingår. Priset gäller 1/4-31/7 2013.Terrassvärmare 

CosyPolo

2.795:- 
Ord. pris 3.200:-

Perfekt terrassvärmare för altaner och inglasade uterum. 
Reglerbar eff ekt mellan 3-6 kW. Brännare i rostfritt, hölje 
i mattborstad aluminium. Topplåt i värmeavskiljande 
material. Värmespridning 5 m. i diameter. Försedd med 
hjul, slang, samt väderskydd och reduceringsventil. Plats 
för PK5 och PK10 gasolfl aska i chassit. Eff ekt: 3-6 kW.  Mått 
(d x h) 385 x 1.150 mm. Priset gäller 1/4-31/7 2013. 



Värmartillsats  205:-
Köktillbehör:  Värmartillsats som med 
ett enkelt handgrepp förvandlar köket 
till en värmare (2 kW).

Grillplatta  175:-

Köktillbehör: Teflonbelagd grillplatta 
som gör om ditt kök till en grill.

En-lågigt kök  395:-

Snyggt en-lågigt gasolkök som passar 
som utflyktskök i t.ex bilen eller båten. 
Köket levereras i en praktisk transportväska. Försett med tändsäkring. 
Lämplig gasolflaska är engångsflaska 482415.

Wok  1.100:-

Snygg och effektiv Wok som klarar den 
mest hängivne wokares krav. Effekt 9,2 
kW. Helt i gjutjärn och mässing. Enkel att 
montera. Mått (h x d x d) 220 x 410 x 350 mm.
Levereras utan slang och reduceringsventil.
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Gasol och gasol materiel:
Primagaz Sverige AB 
Kraftverksvägen 
444 32 Stenungsund 
Telefon 0303 - 72 71 00 
Telefax 0303 - 810 65
www.primagaz.se

Gasol och gasolflaskor ingår ej om inget annat anges. Priser och erbjudanden presenterade i denne tidning gäller, om ej annat anges, så längt lagret räcker, dock längst til den 31/12 2013.  
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Lokala pris- och sortimentavvikelser kan förekomma. Samtliga priser är rekommenderad cirkapriser och inkluderar 25% moms. Rekvisita ingår ej.

Wokpanna  500:-
Exklusiv wokpanna med 2 handtag. 32 cm. 

Wokpanna  375:-

Exklusiv wokpanna med 1 handtag. 28 cm.

Gasolflaskor PK5 och PK10

Passa på att komplettera ditt grill eller terassvärmarköp med någon av 
våra populära kompositflaskor, som finns i 2 storlekar - PK5 respektive 
PK10 (5 respektive 10 kilo gasol).

Flaskor i kompositmaterial som gör dom
lättare än stålflaskor.

Kontrollerra eventuella kampanj-priser 
med din återförsäljare.

GASOL 
exceptiOneLL enerGi
Gasol (Propan/ LPG) är ett allsidigt bränsle med många användningsmöjligheter. Gasol Propan 
är ett av de renaste fossila bränslen. Det är säkert, lätt att transportera och idealiskt till nya, 
förnyelsebara energikällor. 

Gasol släpper ut mindre CO2 än både kol och olja. Gasol innehåller inga tungmetaller och 
praktiskt taget ingen svavel. 

Läs mer på www.primagaz.se.


