
Njut av livet
Fånga dagen och njut av livet! Nordkapp.NU har nöjet att erbjuda produkter som kan förhöja upplevelsen och skapa 

 en lyxig känsla på din egen terrass. Med dessa produkter hoppas vi att kunna bidra till många härliga och minnesvärda ögonblick. 

Den moderna eldstaden

Funktion & Design
Eldstäderna är tillverkade av komposit men ser ut till att vara helt i betong. Tack vare kompositen är de motståndskraftiga  

 mot extrema temperatur skillnader som vi kan ha här i Sverige. De drivs av en gasolbrännare i rostfritt stål på 12 eller 19,5 kW som 

 elegant är täckt med lavastenar och obrännbara vedträn. Den gasoldrivna eldstaden har då helt samma utseende som en klassisk vedbrasa! 

 Elden tänds snabbt igenom att slå på gasolen och antända med en tändare eller tändsticka. 

 Storleken på eldflammorna justeras enkelt via vredet på kontrollpanelen som också är tillverkat av rostfritt stål.

Under århundraden har den öppna spisen haft den centrala platsen i hemmet för umgänge och middagar. 

 Under de senaste åren har även intresset för ”outside living” ökat enormt och därigenom också efterfrågan på produkter som  trendiga 

trädgårdsbord med inbyggda eldstäder och grillar. Under sena och lite kyliga vår/sommar och höst kvällar förlänger 

eldstäderna möjligheten att sitta kvar utomhus, samt bidrar till en mysig och härlig känsla.  

 Eldstäderna drivs på gasol tänds de upp och släcks på nolltid. Eftersom att de inte heller ger ifrån sig några 

 gnistor kan man sitta närma och värma sig utan att behöva vara rädd för att bränna sig.





Eldstäderna

Eldstäderna är en helt ny produkt som tillgodoser alla fördelar som den traditionella vedbrasan har men utan gnistor och otrevlig 

rök. Eldstäderna kommer att ge er möjligheten till att förlänga de härliga kvällarna utomhus med många timmar. 

Utseende
Eldstäderna är tillverkade av komposit men ser ut till att vara helt i betong. Produkterna finns tillgängliga i en mängd olika storle-

kar och i formerna, fyrkantig, rektangulär, rund och oval. Samt i färgerna svart, grå, grå/brun, brun och vit. 

Egenskaper
Elden i eldstäderna drivs av en gasolbrännare i rostfritt stål på 19,5kW & 12kW som stilfullt och elegant täcks av lavastenar och 

obrännbara vedträn, eldstaden får då helt utseendet av en klassisk vedbrasa! Höjden på eldflammorna justeras enkelt med hjälp av 

vredet som sitter monterat på brännaren. Eldstäderna levereras med fyra stycken vedträn och 6 kilo lavastenar (4kg till den runda 

modellen), ett pvc skydd samt en 250 cm CE märkt gasolslang. 





Om varumärket

Sedan 2008 har Nordkapp.NU levererat brasor och grillar till villor, sommarstugor och grillkåtor till familjer runt om i Norden. Nu 

är det äntligen dags att lansera denna helt nya produkt. Gasolbrännaren skapar en härlig mysig känsla, samtidigt som du kommer 

undan de besvär som en traditionell vedbrasa för med sig. Eldstäderna kan användas tillsammans med alla typer av bord och finns 

i en mäng olika utföranden - något för alla smaker och stilar.

Eldstaden för alla
Eldstäderna har en inbyggd gasolflaska som ger en extremt tilltalande design samt säkerhet. Brasan blir automatiskt placerad i 

centrum så att all runt omkring bordet kan ta del av värmen och den härliga känslan som den ger. Eldstaden kan också användas 

som en grill, grillgaller och andra tillbehör som vinkylare och skyddsglas finns också i vårt sortiment. Eldstäderna är tillverkade av 

hållbart och väderbeständigt komposit och finns tillgängligt i olika former, storlekar och färger. Njut av mysiga, ljusa och varma 

stunder utomhus utan gnistor och en otrevlig rökdoft.





Modern design som 
passar alla terrasser

Fyrkantig
Rektangulär

Rund, oval, klot
& kon formade



Mini

Eldstaden som är speciellt anpassad för den lite mindre verandan eller terrassen.  

Svart 
(60 x 60 x 40 cm)

Art.Nr.: 6125

Antracit Grå 
(60 x 60 x 40 cm)

Art.Nr.: 6126

Tillbehör 
Skyddsglas 

Art.Nr.: 6127 
  

Sidebord, 2-pack 
 Art.Nr.: 6128
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Rund

Svart 
(61 x 61 x 42 cm)

Art.Nr.: 6129

Taupe  
(61 x 61 x 42 cm)

Art.Nr.: 6131

Antracit Grå 
(61 x 61 x 42 cm)

Art.Nr.: 6130 

Brun  
(61 x 61 x 42 cm)

Art.Nr.: 6133

Vit 
(61 x 61 x 42 cm)

Art.Nr.: 6132

Tillbehör 
Sidebord, 2-pack, 

 Art.Nr.: 6134
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Oval

Om du föredrar mer naturliga former i din trädgård är denna ovala modell ett bra alternativ. Eldstaden passar perfekt i den 

centrala delen på altanen. Ett snyggt sidebord finns också som tillval blir en perfekt avställningsyta på under minglet på grillfesten.
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Svart 
(107 x 80 x 46 cm)

Art.Nr.: 6135

Antracit Grå 
(107 x 80 x 46 cm)

Art.Nr.: 6136

Tillbehör 
Sidebord, 2-pack, 

 Art.Nr.: 6134



Fyrkantig
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Svart
(76 x 76 x 46 cm)

Art.Nr.: 6137

Antracit Grå 
(76 x 76 x 46 cm)

Art.Nr.: 6138

Vit 
(76 x 76 x 46 cm)

Art.Nr.: 6140

Taupe 
(76 x 76 x 46 cm)

Art.Nr.: 6139

Brun 
(76 x 76 x 46 cm)

Art.Nr.: 6150

Tillbehör 
Skyddsglas 

Art.Nr.: 6151 
  

Sidebord, 2-pack 
 Art.Nr.: 6152
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Antracit   Grå 
(107 x 80 x 46 cm)

Art.Nr.: 6160 

Vit  
(107 x 80 x 46 cm)

Art.Nr.: 6162

Rektangulär

Taupe  
(107 x 80 x 46 cm)

Art.Nr.: 6161

Brun   
(107 x 80 x 46 cm)

Art.Nr.: 6163

Svart 
(107 x 80 x 46 cm)

Art.Nr.: 6159 

Tillbehör
Skyddsglas 

Art.Nr.: 6151 
  

Sidebord, 2-pack 
 Art.Nr.: 6152



HOME IS 
WHERE 

THE FIRE
BURNS







Underhåll

Vi är övertygade om att nöje och lite eller inget underhåll alls bör gå att kombinera. 

 Just därför har vi fokuserat otroligt mycket på att utveckla dessa produkter med högkvalitativa material och tack vare 

 detta behöver du endast lägga tid på rengöring. Mer information om detta hittar du i manualen.  

Eldstäderna är tillverkade av komposit och tack vare det är de motståndskraftiga mot extrema 

temperatur skillnader som vi kan ha här i Sverige. Eldstäderna kan därför stå 

kvar utomhus året runt, täck den bara med medföljande skydd. 
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Premium
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Kvadrat
Rostfritt stål /Teak 

(80 x 80 x 67,5 cm)
Art.Nr.: 6176

Rektangulär 
Rostfritt stål /Teak

 (110 x 80 x 67,5 cm)
Art.Nr.: 6180

Kvadrat
Teak 

 (76 x 76 x 68 cm)
Art.Nr.: 6174

Rektangulär 
Teak 

 (107 x 80 x 68 cm)
Art.Nr.: 6178
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Lounge

Kvadrat - Svart 
Levereras med Skyddglas och Sidebord

 (76 x 76 x 67 cm)
Art.Nr.: 6193

Rektangulär - Svart 
Levereras med Skyddglas och Sidebord 

 (110 x 80 x 67 cm)
Art.Nr.: 6195

Kvadrat - Antracit Grå
Skyddglas och Sidebord kan beställas separat 

(76 x 76 x 67 cm) 
Art.Nr.: 6184

Rektangulär - Antracit Grå  
Levereras med Skyddglas och Sidebord

 (110 x 80 x 67 cm)
Art.Nr.: 6196





Hög
(76 x 76 x 68 cm)

Art.Nr.: 6202

Shabby Chic
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Rektangulär 
(107 x 80 x 46 cm)

Art.Nr.: 6190

Exklusiv
Levereras med Skyddglas och Sidebord 

(107 x 80 x 68 cm) 
Art.Nr.: 6200

Tillbehör
Skyddande lock 

Art.Nr.: 6192 

Tillbehör
Sidebord i trä, 2-pack 

 Art.Nr.: 6199

Kvadrat
 (76 x 76 x 46 cm)

Art.Nr.: 6188





Teak serie
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Rektangulär
(107 x 80 x 46 cm)

Art.Nr.: 6207

Baren - Fest kit
 Levereras med Skyddglas och Sidebord 

(76 x 76 x 100 cm)
Art.Nr.: 6228

Populär 
Levereras med Skyddglas och Sidebord  

(76 x 76 x 46 cm)
Art.Nr.: 6229

Tillbehör
Skyddande lock 

Art.Nr.: 6211

Tillbehör
Skyddsglas  

Art.Nr.: 6151 

Tillbehör
Sidebord i trä, 2-pack 

Art.Nr.: 6213



Flyttbar Eldstad

Har du idag ett befintligt lounge eller matbord på terrassen som du inte har möjlighet till att anpassa för 

en inbyggd eldstad kan detta vara produkten för dig.  

Denna eldstad placeras löst ovanpå bordsskivan och kan enkelt och snabbt flyttas till ett annat bord. 

Rund 
Svart

(61 x 61 x 15 cm)
Art.Nr.: 6215 

Fyrkantig 
Antracit Grå
(61 x 61 x 15 cm) 

Art.Nr.: 6218

25



Grill galler
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Gallret leverans tillsammans med 
ett lock samt en termometer. 

Passar till alla våra modeller 
förutom den Mini, 

Flyttbar Eldstad och Inbyggd Eldstad.

(58 x 58 x 34 cm) 
Art.Nr.: 6173 



OUTDOOR LUXURY
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Skapa en lyxig utomhuskänsla 
med en Inbyggd Eldstad

Vill du ha ett lite mer elegant och stilrent utseende än den lösa och flyttbara 

eldstaden är detta ett bra alternativ som ger ett fantastiskt slutresultat. 

Öppna upp ett hål i den befintliga bordsskivan och fäll enkelt in er nya eldstad.

 Modellen finns som kvadratisk och rektangulär. 

Kvadrat 
(39 x 39 x 23 cm)

Art.Nr.: 6219

I leveransen ingår det ett skyddande lock 
och ett skyddsglas finns som tillval.

Tillbehör
Kvadratisk Skyddsglas  

(40 x 40 x 17 cm)
Art.Nr.: 6223
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Inbyggd Eldstad

Drickakyl

Inbyggd Kylare -  Kvardatisk
(39 x 39 x 26 cm)   

Art.Nr.: 6221

Inbyggd Kylare -  Rektangulär
(69 x 32 x 14,5 cm)

Art.Nr.: 6222

I leveransen ingår det ett skyddande 
lock och ett skyddsglas finns som 

tillval.

Tillbehör
Rektangulär Skyddsglas

Art.Nr.: 6224

Rektangulär
(69 x 32 x 23 cm)

Art.Nr.: 6220

Under de varma sommardagarna fylls utrymmer upp med is 
tillsammans med en läskande dryck. När solen börjar gå ner 

och kylan blir påtaglig förvandlar ni snabbt kylaren till en 
mysig värmekälla som förlänger kvällarna utomhus. 

Produkten finns som kvadratisk och rektangulär. 









Klot
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Nordkapp.NU arbetar ständigt med att utveckla design och funktion och har nu nöjet att lansera denna klotformade eldstad. Tack 

vare den mjuka formen smälter den perfekt in i trädgården tillsammans med buskar och blommor. 

Antracit Grå
(91 x 91 x 46 cm)   

Art.Nr.: 6231

Taupe
(91 x 91 x 46 cm)   

Art.Nr.: 6232

Svart
(91 x 91 x 46 cm)   

Art.Nr.: 6230





Kon

Den konformade eldstaden är något för er som är extra intresserade av design och arkitektur och som vill ge er altan eller uteplats 

ett modern utseende.

Svart
(96 x 96 x 46 cm)     

Art.Nr.: 6233
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Svart
(96 x 96 x 46 cm)   

Art.Nr.: 6234

Taupe
(96 x 96 x 46 cm)   

Art.Nr.: 6235
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Skyddande lock

Mini 
Svart - Art.Nr.: 6153

Antracit - Art.Nr.: 6154

Rektangulär
Svart - Art.Nr.: 6157

Antracit - Art.Nr.: 6158

Fyrkantig 
Svart - Art.Nr.: 6155

Antracit - Art.Nr.: 6156

Lounge serie 
Svart - Art.Nr.: 6197

Antracit - Art.Nr.: 6198

Det skyddande locket läggs enkelt på eldstaden efter det att elden har slocknat.   

Locker skyddar tills nästa gång den skall användas, du behöver då inte börja med att rengöra den.  

Locken finns tillgängliga i färgerna svart och antracit grå.
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Tillbehör 

6164
Svart

6165   
Taupe

6166  
Vit

6167
Brun

Förvaring av gasolflaskan - 
Teak serie

Topskivan finns i två olika färger:  
Svart - 6211 

Antracit -6212

Förvaring av gasolflaskan - 
Shabby Chic

Topskivan finns i två olika färger:  
Svart - 6191 

Antracit - 6192

Förvaring av gasolflaskan - Fyrkantig
Dölj och skydda din gasolflaskan

Förvaring av gasolflaskan - Rund Förvaring av gasolflaskan - PVC

6169
Svart

6170    
Antracit

6171
Svart

6172
Antracit



ENJOYING THE 
GOOD LIFE





Tillbehör
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Tillbehör – Teak serie
Sidebord, 2-pack 

 Art.Nr.: 6213

Tillbehör – Mini
Skyddsglas - Art.Nr.: 6127 

Sidebord, 2-pack 
 Art.Nr.: 6128

Tillbehör – Oval
Sidebord, 2-pack 

 Art.Nr.: 6134

Tillbehör – Rektangulär
Skyddsglas - Art.Nr.: 6151 

Sidebord, 2-pack 
 Art.Nr.: 6152

Tillbehör – Rund
Sidebord, 2-pack 

 Art.Nr.: 6134

Tillbehör – Shabby Chic
Sidebord, 2-pack 

 Art.Nr.: 6199
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Kylare 

Kylaren placeras mycket 
enkelt på sidan av 

eldstaden och dryken 
håller sig kylt under en 

mycket lång tid. 

Art.Nr: 6226

Obrännbara vedträn hållare
 Art.Nr.: 6227

Slangsskydd
Dölj och skydda gasolslangen  

från trampskador.  
 Art.Nr.: 6236

Tryckregulator
30 mBar UNI x 1/4 Links

Art.Nr.: 6237
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Kompletta produkter

Produkterna levereras tillsammans med: Lavastenar, obrännbara vedträn,  

gasolslang (2,5 meter) och ett pvc överdrag.  

Eldstäderna drivs med Propån / Butan gas med en regulator på 30 mbar.  
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Slangsskydd 
Dölj och skydda gasolslangen från 

trampskador. 

Gasflaskhållare
Ingår i 

Premium, Fest kit, Hög, Lounge och 
Exklusiv serier

Tryckregulator
Utrustad med en säkerhetsspärr

Skyddglass
Skyddar nyfikna fingrar och år bständigt 

 mot höga temperaturer.

SAFETY FIRST

Nordkapp.NU står för design och säkerhet. Vi utvecklar alla produkterna själva 

och arbetar kontinuerligt för att säkerheten skall hålla högsta klass. Till eldstäder-

na har vi dessutom olika tillval som kan höja säkerheten ytterligare ett steg så att 

ni kan njuta tillsammans runt den utan någon oro.




