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I dag är grillning mer än någonsin en global upplevelse. Runt 
om i världen tänder människor sina Weber-grillar och njuter 
av ögonblicket. Recepten blir också alltmer internationella. 
Det handlar inte längre bara om biff. Nu pratar man också 
amerikanska grillklassiker, irländsk lax, svenska köttbullar 
och italiensk pizza. Eller plancha-grillad fisk i Frankrike. 
Men även om det här låter stort och globalt sker de största 
grillbedrifterna vid hemmet – på innegården, på balkongen, 
i trädgården. Och därför är Weber din bästa grillvän.

FANTASTISKA STUNDER BÖRJAR DIREKT I BUTIKEN

För oss är grillning mer än att skapa de bästa verktygen för jobbet. Att grilla är 

också vår passion. Att ha trevligt med vänner och familj, njuta av avslappnade 

samtal, vara en del av gemenskapen och, sist men inte minst, vara stolt över 

sina egna grillprestationer – allt det motiverar oss. Inspireras av ett märke som 

ständigt blir bättre. Och som aldrig glömmer bort dig i utvecklingen. På Weber vet 

vi att du, återförsäljaren, är vår viktigaste samarbetspartner i att hålla kunderna 

entusiastiska.

TILLSAMMANS HÅLLER VI LÅGORNA VID LIV

Weber hjälper dig på många områden i försäljningsarbetet. Och som världs

marknadsledare håller vi ständigt grillen varm. Årets COME ON OVERkampanj 

har redan fått mycket positiv uppmärksamhet, hela vägen till ditt POS. Under 2016 

lanserar vi den unika, innovativa Weber®briketten i hela Europa. Vi introducerar 

även den färgstarka Q® 1200serien, som gör att du kan nå ut till nya kundgrupper. 

Ett annat exempel är unika Gourmet BBQ System (GBS®): dess ständigt växande 

utbud av praktiska grilltillbehör skapar långvarig kundlojalitet och lönsamhet 

genom återkommande kunder. Och med ”Best in class”utmärkelsen får dina 

kunder riktad hjälp med att fatta beslut och med köpförslag.

VI FORTSÄTTER ATT GÖRA BRA AFFÄRER AV VÅR DELADE GRILLPASSION

VÄLKOMMEN TILL WEBER®!
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Tillsammans med sina återförsäljare 
har Weber försett grillentusiaster med 
produkter i över 60 år.

Det började i Chicago 1952, när George 
Stephen gjorde om en boj till en täckt grill 
– och med det inleddes en grillrevolution: 
grilla med locket på: ”Weber-sättet att grilla”. 

Idag inspirerar vi dina kunder till unika 
grillupplevelser med perfekt utformade 
grillsystem, det största sortimentet origi-
naltillbehör på marknaden, ett brett utbud 
av recept och de unika Weber-grillakade-
mierna. Allt det här har gjort Weber till en 
legend och ett av de snabbast växande 
premiumvarumärkena i grillkategorin.

DET ÄR ENKELT. VI SER VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE OCH KUNDER DOM JÄMLIKAR. VI DELAR SAMMA 

SMAK, INTRESSET FÖR GRILLNING OCH VIKTIGAST AV ALLT SÅ HJÄLPER VI VARANDRA. 

HUR BLEV VI SÅ POPULÄRA? 

UTNYTTJA VARUMÄRKETS STYRKA
VI BLÅSER ELD I DIN FÖRSÄLJNING MED NYA PRODUKTER OCH IDÉER
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360° 
WEBER®

Vi identifierar de senaste trenderna – som 
kvalitetsmatens och den gemensamma 
matlagningens återkomst samt utom-
husaktiviteter – och omvandlar dem till 
varumärkes- och marknadsföringskom-
munikation som ger respons hos dina 
kunder. Vår nya look vinner fans i Europa, 
Mellanöstern och Afrika (EMEA). Med den 
första reklamkampanjen över hela 
EMEA-regionen av en grilltillverkare ökar 
medvetenheten om vårt varumärke, och 
360°-kampanjen gör dig mer attraktiv som 
Weber-återförsäljare. 

Tv-reklamen säger ”COME ON OVER” och 
så står det på webbplatsen Weber Grilling 
World, på tryckt reklam och i onlineannon-
ser. Det är en inbjudan som når kunderna 
via alla kanaler och som de kan ta bok-
stavligen.

Vi har även den unika tidningen GRILL ON 
för hela EMEA-regionen. Tidningen ger 
riktigt mervärde, med intressanta berät-
telser, läckra recept och underhållande 
information om våra produkter.

Våra kunder får ökad livskvalitet – och våra 
återförsäljare får ökad försäljning. Året 
runt. Konceptet ”Alla säsonger är grillsä-
song” placerar återigen Weber före 
konkurrenterna genom att positionera 
grillning som en rolig helårsaktivitet. Julen 
hamnar mer i fokus, vilket redan har gett 
högre försäljningssiffror för många åter-
försäljare.

Du kan också dra nytta av marknadsle-
daren och utnyttja varumärkets styrka 
för att nå framgång. Vi ser fram emot 
att få samarbeta med dig!

MÄSSA
SPOGA GAFA COLOGNE  
Weber deltar i den ledande  

outdoor- mässan för branschen

TV
TV-REKLAM 

Höga tittarsiffror med 

Come-on-over-reklamen

POS
SHOP IN SHOP-SYSTEM  

OCH SKYLTNING
Uppmärksamhetsskapande 

kvalitetssystem

SÄSONGS
KONCEPT  
GRILLNING ÅRET RUNT  

Grillsäsongen sträcker sig över hela året

TRYCK
ANNONSER

I allmän press och branschpress vid  

olika tidpunkter på säsongen

SOCIALA 
MEDIER
FACEBOOK-GRUPP 

Stort antal aktiva fans i  

EMEA-regionen

PR 
TEXTREKLAM, EVENEMANG

Otaliga pressklipp om Weber

FÖRETAGSMEDIA
TIDSKRIFTER OCH BROSCHYRER  

Stor räckvidd och högkvalitativt innehåll

GÅ TILL WWW.WEBER.COM
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GE BRÄNSLE TILL DEN 
PERFEKTA GRILLNINGEN!

UPPTÄCK ÅRETS HETASTE NYA PRODUKT
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Men som Weber-återförsäljare vet du att 
vi erbjuder mer än bara grillar av högsta 
klass. Vår mission och vårt löfte till kun-
derna är att gå mycket längre. Runt om i 
världen samlas människor kring 
Weber-grillen och umgås med familj och 
vänner. Att skapa sådana speciella ögon-
blick ligger oss varmt om hjärtat. Så nu 
har vi fokuserat på en av viktigaste nyck-
larna till grillframgång – briketten.

Det här är något helt nytt. Weber-briket-
ten är den första någonsin som intro  
duceras på marknaden med så här 
mycket marknadsföringskraft! Vi lanse-
rar det nya bränslet i hela Europa med en 
av våra största reklamkampanjer någon-
sin. I kampanjen ingår tv-reklam, en app, 
säljkampanjaktiviteter, högkvalitativ 
skyltning och ett omfattande POS-paket.
Vi är övertygade om att Weber-briketter-
na snart blir marknadsledande och 
därmed befäster vår position som det 
främsta grillvarumärket. Två kärnfakto-

rer formar marknadslanseringen av 
Weber-briketterna. För det första: briket-
terna är av absolut toppkvalitet, precis 
som kunderna förväntar sig av Weber. 
För det andra: vi lovar kunderna den fan-
tastiska känslan av total succé i 
hemmagrillningen tack vare briketterna.

Med mycket övertygande argument. Den 
unika kuddformen gör Weber-briketterna 
snabbare att tända än vanliga briketter. 
De två parallella skårorna ger bättre luft-
cirkulation så att elden kommer igång 
snabbare. Våra briketter är också större 
än andras och avger värme jämnare. 

Tack vare en noga styrd tillverkningspro-
cess har alla briketter exakt samma 
storlek. Weber-briketterna brinner i över 
tre timmar och ger perfekt grillkol efter 
bara 20 minuter. De tillverkas uteslutan-
de i Europa, miljöanpassat av spillvirke, 
och är TÜV- och DIN-certifierade. Och 
framför allt: de har utvecklats av värl-
dens ledande grillexperter!

Som återförsäljare har du självklart 
nytta av årets hetaste nya produkt.  
Öka bränsleförsäljningen och använd 
Weber-briketterna som en väg in för 
kunderna till Weber-världens många 
fördelar.

När Weber släpper en ny produkt förvandlas ofta hela marknader.  

Ta till exempel den första klotgrillen eller utvecklingen av gasolgrillen 

Genesis. Revolutionerande!

Men hur omvandlar vi en 
enkel kolbit till något hett 
eftertraktat?

WEBERS BRIKETTER KOMMER ATT 
REVOLUTIONERA BRÄNSLEMARKNADEN

STOR LANSERINGS 
KAMPANJ I EUROPA:

• TV-REKLAM 

• SOCIALA MEDIER 

• WEBBPLATS 

• ANNONSER 

• MOBILAPP 

• OCH MYCKET MER …

Säljkampanjaktiviteter, högkvalitativ
skyltning och ett omfattande POS-paket

SKAPADE FÖR 
EN PERFEKT 
GRILLNING:

 SNABBARE

 LÄNGRE

 RENARE

 SÄKRARE
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DET BÄSTA AV WEBER
VÅR BEST IN CLASSSERIE INNEHÅLLER DET ALLRA BÄSTA WEBER HAR ETT ERBJUDA – INTE BARA NÄR DET GÄLLER GRILLFUNKTIONER

OCH PRESTANDA, UTAN ÄVEN NÄR DET GÄLLER DE TILLAGNINGSMETODER SOM ANVÄNDS.

FÖR OSS HANDLAR DET INTE BARA OM ATT GRILLA. DET HANDLAR OM ATT UMGÅS MED FAMILJ OCH VÄNNER, KOPPLA AV, SKRATTA,

DELA EN BIT GOD MAT OCH SKAPA FANTASTISKA STUNDER SOM DU KAN SE TILLBAKA PÅ OCH MINNAS.

DEN LÄTTSAMMA GRILLANDAN GÖR ALLT DETTA MÖJLIGT OCH NU PRESENTERAR VI DET BÄSTA AV DET BÄSTA. EN GRILL FRÅN VAR OCH EN

AV VÅRA KATEGORIER SOM VERKLIGEN KAN ERBJUDA FANTASTISKA PRESTANDA OCH FUNKTIONER.

VI KALLAR DEM FÖR ”BEST IN CLASS”

SPIRIT® PREMIUM
320 GBS®

Q® 3200MASTERTOUCH®
GBS® 57 CM

Q®1400
ELGRILL

GENESIS
330 GBS

WEBER® Q®1400
MASTERTOUCH® GBS

W
EBER® Q®3200

  G
EN

ES
IS

® 3
30

 - 
GB

S

SPIRIT® PREMIUM 320 - GBS
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Webers kol- och gasolgrillar med Gourmet BBQ System (GBS®) levereras med 
ett GBS®-grillgaller. Grillgallret har specialutvecklats för användning med 
Webers Gourmet BBQ System-tillbehör. Med hjälp av de här tillbehören kan 
du laga alla möjliga vardagsrätter, praktiskt taget allt, på grillen. 

Med gjutjärnsgallret kan du grilla en perfekt biff, på gjutjärnsfatet kan du steka 
potatis eller ägg och grädda panpizza. Asiatiska rätter kan lagas i woken och 
kycklingen blir alltid mjuk och saftig i kycklinghållaren. Sött eller salt: 
Köttbullar, falafel eller omelettrullar lagas enkelt med GBS®-munkpannan. 
Stekgrytan är en klassiker, där du kan laga grytor, chili och soppa. Med GBS® 
våffeljärn och smörgåsgrill kan du göra en läcker dessert eller varm smörgås 
på nolltid. Med GBS® kan du laga förrätt, huvudrätt och dessert på en enda grill.

Innan du vet ordet av är du grillmästare och familjen och vännerna kommer 
att knacka på och fråga:

”När ska du grilla på din Weber igen?”

Grillning blir 
vardagsmat

®
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Historien om Gourmet BBQ System började 2010. Sedan dess har nya tillbehör 
lagts till i produktserien. Systemet bevisar att alla slags rätter kan lagas på 
grillen. GBS®-grillgallret passar till alla kolgrillar med diametern 57 cm men 
även till Spirit® 300-serien samt gasolgrillarna Genesis® och Summit®. 
Tillbehören kan också användas för både kol- och gasolgrillar. Oavsett om 
det är vardag eller fest – Gourmet BBQ System klarar allt!

1 GOURMET BBQ SYSTEM  
GJUTJÄRNSGALLER    

Perfekt när du vill grilla stora biffar 
eller kotletter, eftersom gjutjärnsgall-
ret gör fina grillränder som är så 
typiska för grillning. Gjutjärnsgallret 
håller kvar saften, så vilket kött du än 
väljer blir det riktigt mört.

2  GOURMET BBQ SYSTEM  
GJUTJÄRNSFAT

tekpannan är lika oumbärlig när du 
grillar som när du lagar mat i köket. 
På gjutjärnsfatet kan du laga mat som 
är svår att lägga på gallret, till 
exempel räkor, köttbullar, svamp, ägg 
och till och med pannkakor.

3  GOURMET BBQ SYSTEM  
WOK

Ett riktigt allroundredskap! Formen 
och gjutjärnet gör att woken blir 
glödhet, så du kan använda den till 
alla slags snabblagade asiatiska 
rätter, till exempel snabbfrästa 
grönsaker, curryrätter och stekta 
nudlar.

4  GOURMET BBQ SYSTEM 
PIZZASTEN 

Baka pizza som en italienare: Den här 
stenen av kordierit ger en glödhet yta 
där du kan grädda pizzan med garan-
terat krispig och delikat botten, som 
alla drömmer om. Med det tillhörande 
lyfthandtaget är det enkelt att lägga 
stenen på grillen och ta bort den.

FÖR KOL- OCH 
GASOLGRILLAR

5  GOURMET BBQ SYSTEM 
KYCKLINGHÅLLARE

yll hållarens ring med favoritgrönsa-
kerna, häll öl, vin eller till och med 
cider i mitten och placera en hel kyck-
ling på den. Kycklinghållaren kan 
också användas till att baka kakor och 
laga små omeletter. Det blir den ab-
solut saftigaste kyckling du någonsin 
har gjort.

6  GOURMET BBQ SYSTEM  
MUNKPANNA 

Med det här tillbehöret kan du göra 
svenska köttbullar till jul- och det blir 
perfekt runda. Du kan laga köttbullar, 
falafel eller omelettrullar året runt. Du 
kan också experimentera med scones 
eller suffléer.

7  GOURMET BBQ SYSTEM 
STEKGRYTA 

n klassisk gryta där du långsamt kan 
laga kraftfulla rätter, som gryta och 
chili, men du kan lika gärna använda 
den till att koka skaldjur eller baka 
bröd. Värmen kommer från alla sidor, 
så maten kan sjuda sakta.

8  GOURMET BBQ SYSTEM 
VÅFFELJÄRN OCH SMÖRGÅSGRILL

Frukost, lunch eller middag? Vårt nya 
våffeljärn och smörgåsgrill kan 
användas under hela dagen. Detta 
tillbehör kommer hjälpa dig att göra 
vackra belgiska våfflor, smörgåsar 
och toasts.

NYHET !

ALLTID  
SÅ GOTT 
SOM NYTT
De flesta av GBS® tillbehör är tillverkade i 
gjutjärn – ett material som underlättar vid 
rengöring. 
 

1  

Skölj gjutjärnstillbehöret i varmt såpvatten 

(utan citron) innan du använder det första 

gången. Lägg tillbehöret på en varm grill och 

låt det värmas i 10–15 minuter. Då stängs 

porerna i materialet och fungerar sedan som 

en slags beläggning. På så sätt bränner inte 

maträtterna fast i tillbehöret lika fort. 

2  

Använd bara en mjuk borste eller svamp 

för att rengöra gjutjärnet. Använd aldrig 

stålborste. Använd inte heller metallredskap 

under matlagningen.

3  

För att förhindra korrosion är det bäst att 

smörja tillbehöret med olja. Ska du inte 

använda tillbehöret på ett tag är det bäst att 

använda skyddsolja, till exempel någon från 

Webers serie med underhållsprodukter.

4  

Gjutjärn måste rengöras regelbundet. 

Upprepa därför steg 1.



Rotisseri är ett enkelt sätt att laga 

mat och går i linje med dagens 

slow food-trend där alla slags 

köttbitar kan förvandlas till en 

fantastisk smakupplevelse. Därför 

har Weber® ett brett rotisseriutbud 

som passar kolgrillar, gasolgrillar 

och Q®-serien, samt ett fantastiskt 

urval utbytbara rotisseritillbehör 

som kan användas med de flesta 

Weber®-rotisseritillbehören.

BRA ROTATION PÅ GRILLEN

Fantastiskt resultat enkelt med rotisseri

Mört, saftigt kött med 
knaprig yta
Här kommer rotisseriet till sin rätt, eftersom 

det roterande spettet gör att saften och 

smaken hålls kvar i köttet under grillningen, 

vilket ger ett perfekt, saftigt resultat med 

knaprig, gyllenbrun yta. Oavsett om du lagar 

krispig kyckling, lammstek som smälter i 

munnen eller helstekt nötkött kan du med 

rotisseriet förbereda salladen eller njuta av en 

svalkande dryck medan grillen gör allt jobb.

Under 2016 kommer allt fler 

människor att utöka sin 

grillrepertoar ännu mer. Ett 

nyckelområde är rotisseri.
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De bästa idéerna är 
oftast de enklaste
Det stämmer även för rotisseriet. Det 

är enkelt och smidigt att använda, 

och när du väl provat det vill du aldrig 

vara utan. De finns för klotgrillar på 

57 cm, Webers stora gasolgrillar och 

alla Weber Q®-modeller.

WEBER ORIGINAL™
FINMASKIG KORG TILL ROTISSERI

Den nya och praktiska finmaskiga korgen 

öppnar en värld av möjligheter när det 

gäller att grilla mat i små bitar på

rotisseriet. Gör frasiga pommes frites 

eller överraska barnen och alla andra 

snacksälskare med popcorn från 

grillen. Den finmaskiga korgen är också 

perfekt för både skaldjur och finhackade 

grönsaker. Passar till alla Webers 

rotisserier, utom Q®100/1000-serierna.

WEBER ORIGINAL™
KORG TILL ROTISSERI  

Webers rektangulära trådkorg gör det 

ännu enklare att grilla saftiga kyckling-

klubbor, goda grönsaker, krispig klyft-

potatis eller till och med laga en härlig 

köttfärslimpa på grillen. Sätt korgen på 

det roterande spettet så ser grillen till 

att innehållet blir jämnt tillagat, utan att 

du så mycket som måste lyfta ett finger. 

Passar till alla Webers rotisserier, utom 

Q®100/1000-serierna.

WEBER ORIGINAL™
GRILLSPETT TILL ROTISSERI

Alla som gillar grillspett vet hur svårt det 

kan vara att få dem jämnt tillagade och få 

maten klar samtidigt. Det problemet löser 

grillspettshållaren till rotisseriet. Med den 

kan du grilla upp till sex spett åt gången, 

och eftersom spetten roterar under tilla-

gningen behöver du inte oroa dig för att 

maten ska bli ojämnt stekt. Setet inne-

håller 12 starka spett i två olika längder. 

Passar till alla Webers rotisserier och kan 

även användas till att baka bröd!

Global smaklöks
retare under flera 
århundranden
Att laga mat på spett är såklart ingen 

ny uppfinning. Det förekom redan på 

medeltiden och kanske även före det. Hu-

vudfördelen med att använda ett rotisseri 

är den självösande effekt som sker när 

hettan drar ut fettet och saften genom 

köttet. Den konstanta rotationen gör att 

värmen inte kan koncentrera på ett områ-

de, så köttet blir garanterat jämnt grillat.

Ursprungligen roterades spettet för hand, 

vanligen av en tjänare hos välbeställda, 

över en stor öppen eld. Senare introdu-

cerades olika mekaniska metoder och 

utvecklingen har lyckligtvis gått vidare till 

den enkla, kompakta elektriska motorn 

som driver alla Webers rotisserier. Oav-

sett hur spettet roteras garanterar den 

utsökta, saftiga maten att rotisseritradi-

tionen fortsätter runt om i världen.

Det handlar inte  
bara om kött ... 
Traditionellt har stora stekar, grisbog, 

hel kalkon eller vilt grillats så här men 

metoden är faktiskt mer mångsidig än så 

– allt möjligt kan lagas på det här sättet, 

från skinka och potatis till stora anana-

ser! Och med tillbehören nedan har du 

ännu fler alternativ!
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  ALLA SÄSONGER =
GRILLSÄSONG
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Idén med Weber-säsonger är den perfekta 
lösningen. Vi delar in året i vår, högsäsong, 
semester och jul och hjälper dig under 
hela året med fräscha idéer och nytt kam-
panjmaterial för att ge fyr åt försäljningen 
– självklart alltid i linje med säsongen. Vi 
kallar konceptet ”Alla säsonger är grillsä-
song” och du kan kalla det succé. Eftersom 
vi är marknadsledande har vi styrkan och 
resurserna att få det att fungera.

Under julen positionerar vi till exempel 
Weber-produkterna som den perfekta jul-
klappen, för alla plånböcker och smaker. 
Många återförsäljare som har deltagit i 
våra julkampanjer har sett en ökad försälj-
ning. På våren presenterar vi traditionellt 
årets nya produkter, så att kunderna kan 
se dem i din butik.

Under högsäsongen driver vi energiska 
grillkampanjer som understryker vår  
ledarposition och ger Weber-varumärket 
exklusivitet. För att inte semesterperioden 
ska dämpa din försäljning överför vi den 
goda semesterstämningen till grillningen. 
Från stadsgrillning på balkongen till mobil 
grillning på stranden – Weber finns alltid 
där.

Som sagt: med Weber är alla säsonger 
grillsäsong. Och för dig betyder det att 
med Weber är alla säsonger säljsäsong. 
Tack vare våra kampanjer och kommuni-
kationsverktyg har du allt på plats hela 
året, med nya bra saker att upptäcka i din 
butik hela tiden. Det är bra för dina kunder 
och framför allt – det är bra för dig.

En gång i tiden var grillsäsongen verkligen bara en säsong. Folk tände 

grillen när det blev fint väder och ställde tillbaka den i källaren när det 

blev för kallt. För dig som återförsäljare innebar det att försäljningen 

dalade – vilket var ett problem.

SEMESTERHÖ
GS

ÄSONG

JUL

GR
I L

L A  Å R E T  R U N T
GRILLA ÅRET RUNT

Kvartalskampanjerna håller 
försäljningen uppe under hela året

VÅR

365 
DAGAR
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Webers framgång bottnar i hög grad i 
att vi har varit bra på att demonstrera 
användningen av våra grillar. Det har 
vi gjort ända sedan Weber grundades 
1952, då det var helt nytt att grilla med 
lock. I dag undervisar vi fortfarande 
grillare på alla nivåer på våra Grill 
Academies.

När vi inspirerar våra kunder till att bli 
bättre grillare visar det sig snabbt att 
de får ut mer av våra produkter och 
blir mer intresserade av grillning. Alla 
kan bli backyard heroes – bland annat 
genom att delta i Weber Grill Academys 
kurser och titta på vår YouTube-kanal.

Weber Grill Academy on Tour
För att kunna nå ut till så många gril-
lare som möjligt anordnar Weber Grill 
Academy grillkurser runtom i Sverige. 
Under vår- och sommarmånaderna 
kommer vår rullande grillskola runt i 
landet med grillar, råvaror och tre tim-
mars introduktionskurser till ett mycket 
fördelaktigt pris. Kurserna hålls bland 
annat hos utvalda återförsäljare och 
avslutas med en kul liten grilltävling – 
och till sist ett Backyard Hero-diplom.

Webers YouTubekanal
Om du eller dina kunder hellre vill 
lära er mer om grillning ”på distans” 
finns det också mycket att välja på. På 
Webers YouTube-kanal hittar du runt 
100 instruktionsfilmer som går igenom 
olika grillmetoder och grilltekniker, 
guidar till produkter och rengöring, 
demonstrerar olika recept m.m.  
YouTube-kanalen vänder sig både  
till dig som återförsäljare och till  
dina kunder som vill lära sig mer.

Weber Grill Academy
Grillare som vill ha grillkurser som 
går mer på djupet är välkomna att 
besöka någon av Weber Grill Academys 
toppmoderna anläggningar i Ålborg och 
Köpenhamn. Här håller våra erfarna 
grillkockar öppna kurser i allt från 
pizza, bakning till rökning och överlev-
nadsexpeditioner med grill. Kockarna 
har stor erfarenhet av att undervisa 
grillare på alla nivåer – både privat-
personer och företag. På Weber Grill 
Academy finns faciliteter för grillning, 
events, teambuilding, styrelsemöten, 
mottagningar, kick-offer och personal-
fester.

De flesta svenskar älskar att 

grilla och många har flera  

grillar på terrassen. Medan 

grillning förr betydde korv, 

kotletter och burgare är kun

derna nu alltmer intresserade 

av att utmana sig själva vid 

grillen. Det intresset kan Weber 

enkelt möta, för att inspirera 

våra kunder är något som  

ligger i vårt dna.

F R Å N  G R I L L A R E  T I L L

BACKYARD HERO
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Facts
• Weber Grill Academy i 

Ålborg och Köpenhamn 
tar emot ungefär 20 000 
besökare om året 

• Grill Academy on Tour 
startade 2015 med kurser 
på 37 orter över hela landet

• Webers YouTube-kanal 
utökas löpande med nya 
inspirationsfilmer
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P R O D U K T ÖV E R S I K T B R I K E T T G R I L L

SMOKEY JOE® PREMIUM SMOKEY JOE® PREMIUM SMOKEY JOE® PREMIUMGOANYWHERE® KUL

COMPACT KETTLE 47 CM

MASTERTOUCH® GBS® 57 CM

ORIGINAL KETTLE™ PREMIUM 
47 CM

COMPACT KETTLE 57 CM

MASTERTOUCH® GBS® 57 CM

ORIGINAL KETTLE™ PREMIUM 
57 CM

ORIGINAL KETTLE™ 47 CM

PERFORMER® GBS® 57 CM

ORIGINAL KETTLE™ PREMIUM 
67 CM

ORIGINAL KETTLE™ 57 CM

PERFORMER® PREMIUM GBS® 
57 CM

MASTERTOUCH® GBS® 57 CM

PERFORMER® DELUXE GBS®
GOURMET 57 CM

PERFORMER® DELUXE GBS®
GOURMET 57 CM

SMOKEY MOUNTAIN  
COOKER™ 37 CM

SMOKEY MOUNTAIN  
COOKER™ 47 CM

SMOKEY MOUNTAIN  
COOKER™ 57 CM
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1 BEST IN CLASS – Väljer du någon av
Webers ”Best in Class” - grillar kan du
vara säker på att du får det bästa av det
bästa: grillen med de läckraste
funktionerna, maximal lyx och de
häftigaste möjligheterna.

Briketthållare/Char-Basket™ Brikettkorgar – håller kol/
briketter på plats för önskad grillmetod. Vissa modeller
har briketthållare, andra brikettkorgar.

Galler– i kraftigt stålmaterial, gjort för många års grillning.
Grillgallret har en extra beläggning som gör att de kan stå 
emot rost och är smidigt att underhålla.

Grillyta – många olika modeller med diameter på 37 cm,  
47 cm, 57 cm och 67 cm.

Hjul – robusta allvädershjul som gör att du enkelt kan flytta
grillen.

I  KORTHET 
1  
Lock och balja – tillverkas i amerikanskt kvalitetsstål med 
porslinsemaljering ut- och invändigt för optimal förbränning, 
rostskydd m.m.

2
Aluminiumspjäll – ger god lufttillförsel. Spjällen upptill och
nedtill bör normalt vara helt öppna, eftersom briketter eller
grillkol behöver syre. Stäng dem när du grillat färdigt, så 
kvävs elden och grillen slocknar.

3
Handtag – tillverkas i nylon för att klara alla väder. På  
vissa modeller är handtagen försedda med två inbyggda 
redskapshållare.

4
One-Touch® Rengöringssystem – Webers patenterade 
system låter dig i en enkel handvändning tippa ner askan i 
asklådan, som du sedan tar av och tömmer.

NJUTNING SOM VARAR – Det är helg, gästerna är på ingång och menyn är klar. Du har tid att 

putsa på detaljerna, tända grillen, njuta av doften och briketternas knastrande – för att sedan helt 

hänge dig åt den trivsamma stunden vid grillen. Det är brikettgrillen i ett nötskal.

BRIKETTGRILLAR



B R I K E T T G R I L L

20

GOANYWHERE® BRIKETTER
Kompakt och superpraktisk brikettgrill som passar perfekt när du vill kunna 
grilla på utflykten. Det fyrkantiga formatet gör Go-Anywhere® enkel att 
stuva undan i husvagnens förvaringsutrymme eller i bagageutrymmet. 
Perfekt för både direkt och indirekt värme.

SÄLJARGUMENT
•  Bärbar kolgrill

•  Rektangulär design gör det lätt att ta med sig grillen och att förvara 
grilltillbehör under locket

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Grillgaller med beläggning med förkromad yta och låg vikt 

•  Aluminiumspjäll i locket för att reglera värmen

•  Stålben som fungerar som lås under transport

•  Integrerad lockhållare så att man har båda händerna fria för arbetet vid grillen. 
Skärmar också av vinden om det blåser 

•  Handtag i nylon som är vädertåligt och lätt att rengöra

•  Värmesköld i botten och vid handtag skyddar underlaget mot hög värme så att 
grillen kan användas överallt

•  Passar för grillning över både direkt och indirekt värme

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 37 x 53 x 31 cm

Vikt: 6 kg

Mått på emballage: 30 x 44 x 21 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 859,00

Antal per pall: 48

FINFO: 5894251

Brikettgrill

Grillyta: 41 x 25 cm

Färg: Svart

 

0 077924 029271
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SMOKEY JOE® PREMIUM
En liten, läcker och praktisk brikettgrill att ta med ut i det fria. Värmesköld 
vid handtag och invändigt gör att du kan ställa grillen på alla underlag. 
Smokey Joe® Premium är perfekt för att grilla biffar, fisk eller till och med 
en hel liten kyckling.

SÄLJARGUMENT
•  Bärbar klotgrill

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Lås på locket fungerar som bärhandtag på utflykten 

•  Lås på locket håller locket på plats så att man har båda händerna fria för 
arbetet vid grillen. Skärmar också av vinden om det blåser 

•  Handtag i nylon som är vädertåligt och lätt att rengöra

•  Värmesköld i botten och vid handtag skyddar underlaget mot hög värme så att 
grillen kan användas överallt

•  Särskilt lämpad för grillning över direkt värme

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 43 x 37 x 42 cm

Vikt: 4 kg

Mått på emballage: 22 x 42 x 38 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 719,00

Antal per pall: 36

FINFO: 5894248

Brikettgrill

Grillyta: 37 cm

Färg: Svart

 

0 077924 003134

 

Art.nr.: 1121004
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SMOKEY JOE® PREMIUM 
En liten, läcker och praktisk brikettgrill att ta med ut i det fria. Värmesköld 
vid handtag och invändigt gör att du kan ställa grillen på alla underlag. 
Smokey Joe® Premium är perfekt för att grilla biffar, fisk eller till och med 
en hel liten kyckling.

SÄLJARGUMENT
•  Bärbar klotgrill

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Lås på locket fungerar som bärhandtag på utflykten 

•  Lås på locket håller locket på plats så att man har båda händerna fria för 
arbetet vid grillen. Skärmar också av vinden om det blåser 

•  Handtag i nylon som är vädertåligt och lätt att rengöra

•  Värmesköld i botten och vid handtag skyddar underlaget mot hög värme så att 
grillen kan användas överallt

•  Särskilt lämpad för grillning över direkt värme

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 43 x 37 x 42 cm

Vikt: 4 kg

Mått på emballage: 22 x 42 x 38 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 779,00

Antal per pall: 36

FINFO: 5894249

Brikettgrill

Grillyta: 37 cm

Färg: Smoke grey

 

0 077924 028182

 

Art.nr.: 1126704
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SMOKEY JOE® PREMIUM 
En liten, läcker och praktisk brikettgrill att ta med ut i det fria. Värmesköld 
vid handtag och invändigt gör att du kan ställa grillen på alla underlag. 
Smokey Joe® Premium är perfekt för att grilla biffar, fisk eller till och med 
en hel liten kyckling.

SÄLJARGUMENT
•  Bärbar klotgrill

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Handtag i nylon som är vädertåligt och lätt att rengöra

•  Lås på locket fungerar som bärhandtag på utflykten 

•  Lås på locket håller locket på plats så att man har båda händerna fria för 
arbetet vid grillen. Skärmar också av vinden om det blåser 

•  Värmesköld i botten och vid handtag skyddar underlaget mot hög värme så att 
grillen kan användas överallt

•  Särskilt lämpad för grillning över direkt värme

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 43 x 37 x 42 cm

Vikt: 4 kg

Mått på emballage: 22 x 42 x 38 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 779,00

Antal per pall: 36

FINFO: 5894250

Brikettgrill

Grillyta: 37 cm

Färg: Slate Blue

 

0 077924 029936

 

Art.nr.: 1126804
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COMPACT KETTLE 47 CM 
Smart brikettgrill utan överflödiga attiraljer som är begränsad i både 
storlek och pris. Funktionerna är däremot allt annat än begränsade. Grillen 
finns i två storlekar, 47 cm och 57 cm.  

SÄLJARGUMENT
•  Basgrill i kompakt design

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Nylonhandtag med värmesköld skyddar händerna mot värmen från grillen

•  Aluminiumspjäll upptill och undertill för att reglera värmen

•  Askfat i aluminium fungerar som värmesköld

•  Krossäkra allvädershjul gör grillen flyttbar 

•  Måttkopp för briketter visar den mängd briketter som ska användas

•  Passar för alla grillmetoder

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 86 x 56 x 51 cm

Vikt: 8 kg

Mått på emballage: 53 x 53 x 26 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 999,00

Antal per pall: 18

FINFO: 4913739

Brikettgrill

Grillyta: 47 cm

Färg: Svart

 

0 077924 002328

 

Art.nr.: 1221004
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COMPACT KETTLE 57 CM 
Smart brikettgrill utan överflödiga attiraljer som är begränsad i både 
storlek och pris. Funktionerna är däremot allt annat än begränsade. Grillen 
finns i två storlekar, 47 cm och 57 cm.  

SÄLJARGUMENT
•  Basgrill i kompakt design 

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Nylonhandtag med värmesköld skyddar händerna mot värmen från grillen

•  Aluminiumspjäll upptill och undertill för att reglera värmen

•  Askfat i aluminium samlar upp aska. Kan klickas loss när det ska tömmas

•  Krossäkra allvädershjul gör grillen flyttbar 

•  Måttkopp för briketter visar den mängd briketter som ska användas

•  Passar för alla grillmetoder

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 94 x 66 x 58 cm

Vikt: 11 kg

Mått på emballage: 61 x 61 x 25 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 1.399,00

Antal per pall: 12

FINFO: 4913741

Brikettgrill

Grillyta: 57 cm

Färg: Svart

 

0 077924 002335

 

Art.nr.: 1321004
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ORIGINAL KETTLE™ 47 CM
Webers Original Kettle™ är den klassiska brikettgrillsmodellen som passar 
för alla situationer och grillmetoder. Har alla de funktioner som krävs för att 
uppnå perfekt resultat när du tillagar biffar, bakverk, dessert eller andra 
spännande rätter.

SÄLJARGUMENT
•  Klassisk klotgrill 

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  One-Touch® rengöringssystem gör det enkelt att sopa ner askan på askfatet 
med bara en hand

•  2 briketthållare som håller briketterna på plats på gallret

•  Aluminiumspjäll upptill och undertill för att reglera värmen

•  Askfat i aluminium samlar upp aska. Kan klickas loss när det ska tömmas

•  Nylonhandtag med värmesköld skyddar händerna mot värmen från grillen

•  Krossäkra allvädershjul gör grillen flyttbar 

•  Måttkopp för briketter visar den mängd briketter som ska användas

•  Passar för alla grillmetoder

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 91 x 56 x 51 cm

Vikt: 11 kg

Mått på emballage: 52 x 52 x 37 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 1.599,00

Antal per pall: 12

FINFO: 5894253

Brikettgrill

Grillyta: 47 cm

Färg: Svart

 

0 077924 003592

 

Art.nr.: 1241304
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ORIGINAL KETTLE™ 57 CM
Brikettgrillen Original Kettle™ 57 cm är den klassiska brikettgrillsmodellen 
som passar för alla situationer och grillmetoder. Den har alla de funktioner 
som krävs för att uppnå perfekt resultat när du tillagar stekar, bakverk, 
desserter eller andra spännande rätter.

SÄLJARGUMENT
•  Klassisk klotgrill 

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  One-Touch® rengöringssystem gör det enkelt att sopa ner askan på askfatet 
med bara en hand

•  2 briketthållare som håller briketterna på plats på gallret

•  Aluminiumspjäll upptill och undertill för att reglera värmen

•  Askfat i aluminium samlar upp aska. Kan klickas loss när det ska tömmas

•  Nylonhandtag med värmesköld skyddar händerna mot värmen från grillen

•  Krossäkra allvädershjul gör grillen flyttbar 

•  Måttkopp för briketter visar den mängd briketter som ska användas

•  Passar för alla grillmetoder

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 99 x 63 x 58 cm

Vikt: 11 kg

Mått på emballage: 62 x 62 x 38 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 1.999,00

Antal per pall: 12

FINFO: 5894254

Brikettgrill

Grillyta: 57 cm

Färg: Svart

 

0 077924 004070

 

Art.nr.: 1341504
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ORIGINAL KETTLE™ PREMIUM 47 CM
Brikettgrillen Original Kettle™ Premium 47 cm är precis som den som 
George Stephen uppfann 1952 – bortsett från några moderna uppdateringar 
som har gjorts sedan dess. Här får du grillen som kan ge dig den optimala 
och autentiska BBQ-upplevelsen.

SÄLJARGUMENT
•  Klassisk klotgrill 

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  One-Touch® rengöringssystem gör det enkelt att sopa ner askan på askfatet 
med bara en hand

•  2 briketthållare som håller briketterna på plats på gallret

•  Rymlig askfångare samlar upp askan och kan klickas loss med en hand när 
den ska tömmas

•  Aluminiumspjäll upptill och undertill för att reglera värmen

•  Nylonhandtag med värmesköld skyddar händerna mot värmen från grillen

•  Krossäkra allvädershjul gör grillen flyttbar 

•  Måttkopp för briketter visar den mängd briketter som ska användas

•  Passar för alla grillmetoder

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 91 x 63 x 51 cm

Vikt: 14 kg

Mått på emballage: 52 x 52 x 37 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 2.199,00

Antal per pall: 12

FINFO: 6126227

Brikettgrill

Grillyta: 47 cm

Färg: Svart

 

0 077924 033087
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ORIGINAL KETTLE™ PREMIUM 57 CM
Brikettgrillen Original Kettle™ Premium 57 cm är precis som den som 
George Stephen uppfann 1952 – bortsett från några moderna uppdateringar 
och fina detaljer som har tillkommit sedan dess. Här får du grillen som kan 
ge dig den optimala och autentiska BBQ-upplevelsen.

SÄLJARGUMENT
•  Klassisk klotgrill

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  One-Touch® rengöringssystem gör det enkelt att sopa ner askan på askfatet 
med bara en hand

•  2 briketthållare som håller briketterna på plats på gallret

•  Rymlig askfångare samlar upp askan och kan klickas loss med en hand när 
den ska tömmas

•  Aluminiumspjäll upptill och undertill för att reglera värmen

•  Nylonhandtag med värmesköld skyddar händerna mot värmen från grillen

•  Krossäkra allvädershjul gör grillen flyttbar 

•  Måttkopp för briketter visar den mängd briketter som ska användas

•  Passar för alla grillmetoder

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 107 x 71 x 58 cm

Vikt: 18 kg

Mått på emballage: 62 x 62 x 38 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 2.799,00

Antal per pall: 12

FINFO: 6126228

Brikettgrill

Grillyta: 57 cm

Färg: Svart

 

0 077924 032646

 

Art.nr.: 14401004
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ORIGINAL KETTLE™ PREMIUM 67 CM
Brikettgrillen Original Kettle™ Premium 67 cm är precis som den som 
George Stephen uppfann 1952 – bortsett från några moderna uppdateringar 
som har gjorts sedan dess. Här får du grillen med enorm grillyta som kan 
ge dig den optimala och autentiska BBQ-upplevelsen.

SÄLJARGUMENT
•  Klassisk klotgrill

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  One-Touch® rengöringssystem gör det enkelt att sopa ner askan på askfatet 
med bara en hand

•  2 Char-Basket™ brikettkorgar, placeras på kolgallret och kan flyttas allt efter 
grillmetod

•  Rymlig askfångare samlar upp askan och kan klickas loss med en hand när 
den ska tömmas

•  Tuck-Away™ lockhållare säkrar att locket står stabilt och gör att du har båda 
händerna fria för arbetet vid grillen

•  Aluminiumspjäll upptill och undertill för att reglera värmen

•  Nylonhandtag med rostfri värmesköld skyddar händerna mot värmen från grillen

•  Krossäkra allvädershjul gör grillen flyttbar 

•  Måttkopp för briketter visar den mängd briketter som ska användas

•  Passar för alla grillmetoder

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 109 x 84 x 69 cm

Vikt: 27 kg

Mått på emballage: 76 x 76 x 48  cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 4.599,00

Antal per pall: 5

FINFO: 6126233

Brikettgrill

Grillyta: 67 cm

Färg: Svart

 

0 077924 033100

 

Art.nr.: 16401004
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MASTERTOUCH® GBS® 57 CM
Master-Touch® GBS® 57 cm är gräddan bland de klassiska brikettgrillarna. 
Här har du originalmodellen med ett rejält tillskott av lyx: GBS-grillgaller, 
termometer i locket, smart askfångare och inte minst en lockhållare så att 
du slipper hålla i locket när du ska titta till köttet. 

SÄLJARGUMENT
•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Gourmet BBQ System-grillgaller i stål med beläggning och uttagbar mittsektion 
för användning med GBS®-insatser

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  One-Touch® rengöringssystem gör det enkelt att sopa ner askan på askfatet 
med bara en hand

•  2 Char-Basket™ brikettkorgar, placeras på kolgallret och kan flyttas allt efter 
grillmetod

•  Tuck-Away™ lockhållare säkrar att locket står stabilt och gör att du har båda 
händerna fria för arbetet vid grillen

•  Rymlig askfångare samlar upp askan och kan klickas loss 

•  Nylonhandtag med värmesköld skyddar händerna mot hög värme

•  Krossäkra allvädershjul gör grillen flyttbar 

•  Måttkopp för briketter visar den mängd briketter som ska användas

•  Passar för alla grillmetoder

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 107 x 71 x 58 cm

Vikt: 18 kg

Mått på emballage: 62 x 62 x 38 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 3.099,00

Antal per pall: 12

FINFO: 6126229

Brikettgrill

Grillyta: 57 cm

Färg: Svart

 

0 077924 033025
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MASTERTOUCH® GBS® 57 CM
Master-Touch® GBS® 57 cm är gräddan bland de klassiska brikettgrillarna. 
Här har du originalmodellen med ett rejält tillskott av lyx: GBS-grillgaller, 
termometer i locket, smart askfångare och inte minst en lockhållare så att 
du slipper hålla i locket när du ska titta till köttet. 

SÄLJARGUMENT
•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Gourmet BBQ System-grillgaller i stål med beläggning och uttagbar mittsektion 
för användning med GBS®-insatser

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  One-Touch® rengöringssystem gör det enkelt att sopa ner askan på askfatet 
med bara en hand

•  2 Char-Basket™ brikettkorgar, placeras på kolgallret och kan flyttas allt efter 
grillmetod

•  Tuck-Away™ lockhållare säkrar att locket står stabilt och gör att du har båda 
händerna fria för arbetet vid grillen

•  Rymlig askfångare samlar upp askan och kan klickas loss 

•  Nylonhandtag med värmesköld skyddar händerna mot hög värme

•  Krossäkra allvädershjul gör grillen flyttbar 

•  Måttkopp för briketter visar den mängd briketter som ska användas

•  Passar för alla grillmetoder

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 107 x 71 x 58 cm

Vikt: 18 kg

Mått på emballage: 62 x 62 x 38 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 3.199,00

Antal per pall: 12

FINFO: 6126231

Brikettgrill

Grillyta: 57 cm

Färg: Smoke grey

 

0 077924 033032

 

Art.nr.: 14510004
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MASTERTOUCH® GBS® 57 CM
Master-Touch® GBS® 57 cm är gräddan bland de klassiska brikettgrillarna. 
Här har du originalmodellen med ett rejält tillskott av lyx: GBS-grillgaller, 
termometer i locket, smart svart askfångare och inte minst en lockhållare 
så att du slipper hålla i locket när du ska titta till köttet. 

SÄLJARGUMENT
•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Gourmet BBQ System-grillgaller i stål med beläggning och uttagbar mittsektion 
för användning med GBS®-insatser

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  One-Touch® rengöringssystem gör det enkelt att sopa ner askan på askfatet 
med bara en hand

•  2 Char-Basket™ brikettkorgar, placeras på kolgallret och kan flyttas allt efter 
grillmetod

•  Tuck-Away™ lockhållare säkrar att locket står stabilt och gör att du har båda 
händerna fria för arbetet vid grillen

•  Rymlig askfångare samlar upp askan och kan klickas loss 

•  Nylonhandtag med värmesköld skyddar händerna mot hög värme

•  Krossäkra allvädershjul gör grillen flyttbar 

•  Måttkopp för briketter visar den mängd briketter som ska användas

•  Passar för alla grillmetoder

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 107 x 71 x 58 cm

Vikt: 18 kg

Mått på emballage: 62 x 62 x 38 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 3.199,00

Antal per pall: 12

FINFO: 6126232

Brikettgrill

Grillyta: 57 cm

Färg: Slate Blue

 

0 077924 033049
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PERFORMER® GBS® 57 CM
En av svenskarnas absoluta favoritbrikettgrillar. Performer® GBS® 57 cm är 
utrustad med ett hopfällbart sidobord, så att du kan spara utrymme på 
uteplatsen när grillen inte används.

SÄLJARGUMENT
•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Gourmet BBQ System-grillgaller i rostfritt stål med uttagbar mittsektion för 
användning med GBS®-insatser

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  2 briketthållare som håller briketterna på plats på gallret

•  Tuck-Away™ lockhållare håller locket i 90 graders vinkel och ger fri åtkomst till 
grillområdet 

•  One-Touch® rengöringssystem gör det enkelt att sopa ner askan på askfatet 
med bara en hand

•  Nedfällbart sidobord av lackerad metall som arbets- och avställningsyta. Bordet 
har god reptålighet

•  Rymlig askfångare samlar upp askan och kan klickas loss med en hand när 
den ska tömmas

•  Nylonhandtag med värmesköld skyddar händerna mot värmen från grillen

•  Måttkopp för briketter visar den mängd briketter som ska användas

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 111 x 105 x 74 cm

Vikt: 29 kg

Mått på emballage: 69 x 82 x 43 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 4.199,00

Antal per pall: 4

FINFO: 6126238

Brikettgrill

Grillyta: 57 cm

Färg: Svart

 

0 077924 033117

 

Art.nr.: 15301004
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PERFORMER® PREMIUM GBS® 57 CM
Tänk klassisk brikettgrill med extra komfort – där har du Performer® 
Premium GBS® 57 cm. Med en klassisk brikettgrill med GBS®-grillgaller, 
praktiskt sidobord, smart lockhållare och inbyggd timer kan du nå optimala 
resultat hemma i trädgården. 

SÄLJARGUMENT
•  Klotgrill med sidobord 

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Gourmet BBQ System-grillgaller i rostfritt stål med uttagbar mittsektion för 
användning med GBS®-insatser

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  2 Char-Basket™ brikettkorgar, placeras på kolgallret och kan flyttas allt efter 
grillmetod

•  Char-Bin™ förvaringslåda till förvaring av t.ex. briketter 

•  Tuck-Away™ lockhållare håller locket i 90 graders vinkel och ger fri åtkomst till 
grillområdet 

•  Digital matlagningstimer för tidtagning

•  One-Touch® rengöringssystem gör det enkelt att sopa ner askan på askfatet 
med bara en hand

•  Sidobord av lackerad metall som arbets- och avställningsyta. Bordet har god 
reptålighet

•  Aluminiumspjäll upptill och undertill för att reglera värmen

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 109 x 71 x 66 cm

Vikt: 44 kg

Mått på emballage: 69 x 97 x 52 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 5.199,00

Antal per pall: 3

FINFO: 6126239

Brikettgrill

Grillyta: 57 cm

Färg: Svart

 

0 077924 033155

 

Art.nr.: 15401004
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PERFORMER® DELUXE GBS® 57 CM
En av svenskarnas absoluta favoritmodeller bland grillar, med både brikett-
grillens och gasolgrillens fördelar. Performer® Deluxe GBS® 57 cm är 
utrustad med en praktisk gasoltändning som snabbt får fart på briketterna 
utan skorstenständare och lång väntetid. 

SÄLJARGUMENT
•  Elektronisk gasoltändning för snabb tändning av briketter

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Gourmet BBQ System-grillgaller i rostfritt stål med uttagbar mittsektion för 
användning med GBS®-insatser

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  2 Char-Basket™ brikettkorgar, placeras på kolgallret och kan flyttas allt efter 
grillmetod

•  Char-Bin™ förvaringslåda till förvaring av t.ex. briketter 

•  Tuck-Away™ lockhållare håller locket i 90 graders vinkel 

•  Digital matlagningstimer för tidtagning

•  One-Touch® rengöringssystem gör det enkelt att sopa ner askan på askfatet 
med bara en hand

•  Sidobord av lackerad metall med god reptålighet

•  Rymlig askfångare samlar upp askan och kan klickas loss 

•  Nylonhandtag med värmesköld

•  Krossäkra allvädershjul gör grillen flyttbar 

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 109 x 119 x 66 cm

Vikt: 44 kg

Mått på emballage: 69 x 97 x 52 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 5.999,00

Antal per pall: 3

FINFO: 6126240

Brikettgrill

Grillyta: 57 cm

Färg: Svart

 

0 077924 033179
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PERFORMER® DELUXE GBS® GOURMET 57 CM
En av svenskarnas absoluta favoritmodeller bland grillar, med både brikett-
grillens och gasolgrillens fördelar. Performer® Deluxe GBS®  Gourmet  
57 cm är utrustad med en praktisk gasoltändning som snabbt får fart på 
briketterna utan skorstenständare och lång väntetid. 

SÄLJARGUMENT
•  Elektronisk gasoltändning för snabb tändning av briketter

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Gourmet BBQ System-grillgaller i rostfritt stål med uttagbar mittsektion för 
användning med GBS®-insatser

•  GBS®-gjutjärnsgaller medföljer

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  2 Char-Basket™ brikettkorgar, placeras på kolgallret och kan flyttas allt efter 
grillmetod

•  Char-Bin™ förvaringslåda till förvaring av t.ex. briketter 

•  Tuck-Away™ lockhållare håller locket i 90 graders vinkel och ger fri åtkomst till 
grillområdet 

•  Digital matlagningstimer för tidtagning

•  One-Touch® rengöringssystem gör det enkelt att sopa ner askan på askfatet 
med bara en hand

•  Sidobord av lackerad metall med god reptålighet

•  Rymlig askfångare samlar upp askan och kan klickas loss med en hand när 
den ska tömmas

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 109 x 119 x 66 cm

Vikt: 44 kg

Mått på emballage: 69 x 97 x 52 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 6.299,00

Antal per pall: 3

FINFO: 6126241

Brikettgrill

Grillyta: 57 cm

Färg: Svart

 

0 077924 032912
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SMOKEY MOUNTAIN COOKER™ 37 CM 
Ta steget in i en spännande, ny värld av smakupplevelser med Webers minsta 
modell av Smokey Mountain Cooker™. Den kompakta och praktiska rök- och 
ånggrillen gör det enkelt för nybörjare att komma igång med rökning – och är 
du erfaren kommer du att värdesätta möjligheten att ta med grillen på utflykten.

SÄLJARGUMENT
•  Perfekt för rökning av allt från kött och fisk till korv och ost m.m.

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  Hål för stektermometer i silikon sluter tätt och stänger in röken

•  Handtag i nylon som är vädertåligt och lätt att rengöra

•  Vattenkar som tillför fukt och samlar upp fett och saft

•  Aluminiumspjäll upptill och undertill för att reglera värmen

•  Värmesköld i botten skyddar underlaget mot hög värme

•  Frontlucka för enkel påfyllning av briketter, rökträ och vatten

•  Lyxöverdrag medföljer för skydd och enkel rengöring

•  Finns även i Ø47 cm och Ø57 cm

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 80 x 38 x 41 cm

Vikt: 10,89 kg

Mått på emballage: 46 x 46 x 60 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 2.999,00

Antal per pall: 12

FINFO: 5894259

Brikettgrill

Grillyta: 2 x 37 cm

Färg: Svart

 

0 077924 021268
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SMOKEY MOUNTAIN COOKER™ 47 CM
Rök- och ånggrill från Weber som introducerar dig till en helt ny värld av 
smakupplevelser. Weber Smokey Mountain Cooker™ Smoker – i dagligt tal 
WSM – röker allt från kött och fisk till grönsaker och ost.

SÄLJARGUMENT
•  Perfekt för rökning av allt från kött och fisk till korv och ost m.m.

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  Hål för stektermometer i silikon sluter tätt och stänger in röken

•  Handtag i nylon som är vädertåligt och lätt att rengöra

•  Vattenkar som tillför fukt och samlar upp fett och saft

•  Aluminiumspjäll upptill och undertill för att reglera värmen

•  Askfat i aluminium fungerar som värmesköld

•  Frontlucka för enkel påfyllning av briketter, rökträ och vatten

•  Lyxöverdrag medföljer för skydd och enkel rengöring

•  Finns även i Ø37 cm och Ø57 cm

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 106 x 50 x 50 cm

Vikt: 18 kg

Mått på emballage: 54 x 54 x 80 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 3.899,00

Antal per pall: 6

FINFO: 5078981

Brikettgrill

Grillyta: 2 x 47 cm

Färg: Svart

 

0 077924 004773
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SMOKEY MOUNTAIN COOKER™ 57 CM
Rök- och ånggrill från Weber som introducerar dig till en helt ny värld av 
smakupplevelser. Weber Smokey Mountain Cooker™ Smoker – i dagligt tal 
WSM – röker allt från kött och fisk till grönsaker och ost. 

SÄLJARGUMENT
•  Perfekt för rökning av allt från kött och fisk till korv och ost m.m.

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  Hål för stektermometer, gjort i silikon, som sluter tätt och håller röken inne

•  Handtag i nylon som är vädertåligt och lätt att rengöra

•  Vattenkar som tillför fukt och samlar upp fett och saft

•  Aluminiumspjäll upptill och undertill för att reglera värmen

•  Askfat i aluminium fungerar som värmesköld

•  Frontlucka för enkel påfyllning av briketter, rökträ och vatten

•  Lyxöverdrag medföljer för skydd och enkel rengöring

•  Finns även i Ø37 cm och Ø47 cm

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 123 x 64 x 64 cm

Vikt: 24 kg

Mått på emballage: 67 x 67 x 87 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 4.999,00

Antal per pall: 3

FINFO: 5061029

Brikettgrill

Grillyta: 2 x 57 cm

Färg: Svart

 

0 077924 009167
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P R O D U K T ÖV E R S I K T W E B E R ® Q ® E L  O G  GAS O L G R I L L

WEBER® Q® 1400

WEBER® Q® 2000

WEBER® Q® 2400
MED STANDER

WEBER® Q® 2200

WEBER® Q® 1000

WEBER® Q® 3000

WEBER® Q® 1200

WEBER® Q® 3200



3333

1
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I  KORTHET 
1  
Termometer – inbyggd i locket på de största modellerna 
i serien.

2 
Lock och balja – i härdat aluminium som är värmetåligt 
och förhållandevis lätt.

3 
Sidobord – vissa modeller är utrustade med praktiska fäll-
bara sidobord som ger dig extra utrymme.

4 
Underrede och vagn – som ger dig en bra arbetshöjd.  
Medan de stora modellerna är monterade på en stationär 
vagn finns det stativ till de mindre som förvandlar dem 
från bärbara grillar till vardagsgrillar.

Inbyggda Flavorizer® Bars – skyddar brännarna mot fett 
och ger god grillsmak. På Q®-serien är de en del av grill-
gallret – ett slags ”nedsänkt ring”.

Prisbelönt design – som har gett upphov till en helt ny  
typ av gasol- och elgrillar. Designen är sportig, lätt och ny-
tänkande, och samtidigt finns det plats för stor flexibilitet 
och rörlighet.

Brännare – beroende på modell har Weber® Q® antingen en 
eller två brännare, så det finns något för varje smak.

WEBER® Q® GRILLAR
REDO FÖR ALLT  – I Webers populära Q®-serie finns en rad innovativa gasol- och elgrillar med 

sportig design och en uppsjö av fina funktioner och möjligheter. Serien har stor spännvidd – från den

lilla bärbara grillen som är lätt att ta med på utflykten, till den stora stationära som passar perfekt 

för livet på terrassen.

BEST IN CLASS – Väljer du någon av
Webers ”Best in Class”-grillar kan du 
vara säker på att du får det bästa av det
bästa: grillen med de läckraste 
funktionerna, maximal lyx och de
häftigaste möjligheterna.
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W E B E R ® Q ®

WEBER® Q®1400
Smart, elektrisk grill från Weber. Den ultimata lösningen när det finns 
restriktioner för användning av kol och gasol. Samma välkända höga kvalitet 
som Webers övriga grillar. Weber® Q®1400 präglas av hög användarvänlighet 
och är perfekt för grillning av mindre köttstycken vid indirekt värme.

SÄLJARGUMENT
•  Elgrill som är extremt användarvänlig

•  Kompakt design gör grillen lätt att flytta

•  2200 watt för snabb uppvärmning och låg elförbrukning

•  Balja och lock i aluminium gör att grillen blir varm och svalnar snabbt

•  Tvådelat porslinsemaljerat gjutjärnsgaller som kan komma upp i extremt hög 
temperatur och är rostbeständigt. 

•  Går att lägga i gjutjärnsplatta

•  Ergonomiska bärhandtag ligger fint i handen när grillen ska flyttas

•  Steglös värmereglering för att enkelt ställa in och justera grillens temperatur 

•  Främst för grillning över direkt värme

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 59,7 x 68,6 x 48 cm

Vikt: 13 kg

Mått på emballage: 41 x 72 x 41 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 2.599,00

Antal per pall: 12

FINFO: 5967486

Elgrill

Grillyta: 43 x 32 cm

Färg: Svart

 

0 077924 023620

 

Art.nr.: 52010053
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WEBER® Q®2400 M/STATIV
Praktisk, elektrisk grill i storlek L från Weber med stativ. Weber® Q®2400 är 
den ultimata lösningen när det finns restriktioner för användning av kol och 
gasol. Samma välkända, höga kvalitet som Webers övriga grillar, och höjden 
i locket gör modellen utmärkt för både indirekt värme och långtidsgrillning

SÄLJARGUMENT
•  Elgrill som är extremt användarvänlig

•  Kompakt design gör grillen lätt att flytta

•  2200 watt för snabb uppvärmning och låg elförbrukning

•  Balja och lock i aluminium gör att grillen blir varm och svalnar snabbt

•  Tvådelat porslinsemaljerat gjutjärnsgaller som kan komma upp i extremt hög 
temperatur och är rostbeständigt. 

•  Går att lägga i gjutjärnsplatta

•  Ergonomiska bärhandtag ligger fint i handen när grillen ska flyttas

•  Steglös värmereglering för att enkelt ställa in och justera grillens temperatur 

•  Medföljande stativ ger en bra arbetshöjd och har hållare för borstar och tänger

•  Främst för grillning över direkt värme

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 101 x 80 x 73,7 cm

Vikt: 20 kg

Mått på emballage: 46 x 83 x 45 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 3.799,00

Antal per pall: 12

FINFO: 5894267

Elgrill

Grillyta: 55 x 39 cm

Färg: Svart

 

0 077924 023736

 

Art.nr.: 55010353
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W E B E R ® Q ®

WEBER® Q®1000
Smart, liten, bärbar gasolgrill från Weber. Den populära Weber® Q® 1000 är 
klar på några få minuter, är lätt att använda och passar perfekt till mindre 
köttstycken.

SÄLJARGUMENT
•  Bärbar gasolgrill med sportig design

•  Kompakt design gör grillen lätt att flytta

•  Brännare i rostfritt stål främst för grillning över direkt värme. Kan även 
användas till indirekt värme

•  Passar till engångsgasoltub – slang till gasolflaska kan eftermonteras

•  Balja och lock i aluminium gör att grillen blir varm och svalnar snabbt

•  Tvådelat porslinsemaljerat gjutjärnsgaller som kan komma upp i extremt hög 
temperatur och är rostbeständigt.

•  Går att lägga i gjutjärnsplatta

•  Ergonomiska bärhandtag ligger fint i handen när grillen ska flyttas

•  Piezo-tändning – gedigen och säker tändning med tryckknapp

•  Steglös värmereglering för att enkelt ställa in och justera grillens temperatur 

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 59,7 x 68,6 x 48 cm

Vikt: 13 kg

Mått på emballage: 41 x 72 x 41 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 2.399,00

Antal per pall: 15

FINFO: 5894260

Gasolgrill

Grillyta: 43 x 32 cm

Färg: Svart

 

0 077924 023552

 

Art.nr.: 50010069
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WEBER® Q®1200
Smart, liten, bärbar gasolgrill med lite extra lyx från Weber®. Med två 
sidobord som fälls ihop efter användning har du gott om plats till ditt 
förfogande när maten ska förberedas. Weber® Q®1200 är klar på några få 
minuter, är lätt att använda och passar perfekt till mindre köttstycken.

SÄLJARGUMENT
•  Bärbar gasolgrill med sportig design

•  Brännare i rostfritt stål främst för grillning över direkt värme. Kan även 
användas till indirekt värme

•  Passar till engångsgasoltub – slang till gasolflaska kan eftermonteras

•  Balja och lock i aluminium gör att grillen blir varm och svalnar snabbt

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  Tvådelat porslinsemaljerat gjutjärnsgaller som kan komma upp i extremt hög 
temperatur och är rostbeständigt. 

•  Går att lägga i gjutjärnsplatta

•  Elektronisk tändning med batteri – tänder med ett enkelt tryck 

•  Steglös värmereglering för att enkelt ställa in och justera grillens temperatur 

•  Ergonomiska bärhandtag ligger fint i handen när grillen ska flyttas

•  2 hopfällbara arbetsbord för avställning

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 59,7 x 103,9 x 48 cm

Vikt: 14 kg

Mått på emballage: 41 x 72 x 44 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 2.699,00

Antal per pall: 15

FINFO: 5894261

Gasolgrill

Grillyta: 43 x 32 cm

Färg: Svart

 

0 077924 023590

 

Art.nr.: 51010069
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W E B E R ® Q ®

WEBER® Q®2000
Det bästa från två världar: Weber® Q®2000 är utmärkt till vardagsgrillning. 
De praktiska sidoborden ger extra utrymme, och grillytan passar perfekt för 
en familj på fyra som bara vill kunna grilla mindre köttstycken med direkt 
värme.

SÄLJARGUMENT
•  Gasolgrill med sportig design

•  Brännare i rostfritt stål främst för grillning över direkt värme. Kan även 
användas till indirekt värme

•  Balja och lock i aluminium gör att grillen blir varm och svalnar snabbt

•  Tvådelat porslinsemaljerat gjutjärnsgaller som kan komma upp i extremt hög 
temperatur och är rostbeständigt.

•  Går att lägga i gjutjärnsplatta

•  Piezo-tändning – gedigen och säker tändning med tryckknapp

•  Steglös värmereglering för att enkelt ställa in och justera grillens temperatur 

•  Ergonomiska bärhandtag ligger fint i handen när grillen ska flyttas

•  2 hopfällbara arbetsbord för avställning

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 66,1 x 130,6 x 61,6 cm

Vikt: 19 kg

Mått på emballage: 46 x 83 x 42 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 3.449,00

Antal per pall: 9

FINFO: 5894263

Gasolgrill

Grillyta: 55 x 39 cm

Färg: Svart

 

0 077924 025693

Art.nr.: 53010084
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WEBER® Q®2200 M/STATIV
Populär gasolgrill från Weber® som både ger dig en optimal vardagsgrill 
och en praktisk, liten och smidig hjälpreda när du ska laga mat på en mysig 
picknick. Praktiska sidobord, stativ som garanterar bra arbetshöjd och en 
smart termometer som ger dig full kontroll över grillningen. 

SÄLJARGUMENT
•  Bärbar gasolgrill med sportig design

•  Brännare i rostfritt stål främst för grillning över direkt värme. Kan även 
användas till indirekt värme

•  Balja och lock i aluminium gör att grillen blir varm och svalnar snabbt

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  Tvådelat porslinsemaljerat gjutjärnsgaller som kan komma upp i extremt hög 
temperatur och är rostbeständigt

•  Elektronisk tändning med batteri – tänder med ett enkelt tryck 

•  Steglös värmereglering för att enkelt ställa in och justera grillens temperatur 

•  2 hopfällbara arbetsbord för avställning

•  Ergonomiska bärhandtag ligger fint i handen när grillen ska flyttas

•  Medföljande stativ ger en bra arbetshöjd och har hållare för borstar och tänger

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 66,1 x 130,6 x 61,6 cm

Vikt: 20 kg

Mått på emballage: 46 x 83 x 44 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 4.499,00

Antal per pall: 9

FINFO: 6126242

Gasolgrill

Grillyta: 55 x 39 cm

Färg: Svart

 

0 077924 023729

Art.nr.: 54010384
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W E B E R ® Q ®

WEBER® Q®3000
Ett riktigt kraftverk i form av en modern gasolgrill! Weber® Q®3000 är 
rymlig och flexibel och har dessutom två brännare som garanterar att du 
kan grilla med både direkt och indirekt värme. Du får även extra arbetsyta 
tack vare de praktiska sidoborden. 

SÄLJARGUMENT
•  Gasolgrill med sportig design

•  2 brännare i rostfritt stål främst för grillning över direkt värme. Kan även 
användas till indirekt värme

•  Balja och lock i aluminium gör att grillen blir varm och svalnar snabbt

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  Tvådelat porslinsemaljerat gjutjärnsgaller som kan komma upp i extremt hög 
temperatur och är rostbeständigt.

•  Går att lägga i gjutjärnsplatta

•  Piezo-tändning – gedigen och säker tändning med tryckknapp

•  Steglös värmereglering för att enkelt ställa in och justera grillens temperatur 

•  2 arbetsbord med god bärförmåga och arbetshöjd

•  Fastmonterad rullvagn med förvaringsutrymme för t.ex. grillgaller och andra 
tillbehör

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 140,9 x 140,3 x 76,2 cm

Vikt: 38 kg

Mått på emballage: 75 x 99 x 52 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 5.599,00

Antal per pall: 3

FINFO: 5894265

Gasolgrill

Grillyta: 63 x 45 cm

Färg: Svart

 

0 077924 025501

Art.nr.: 56010084

WEBER® Q®3200
Flaggskeppet inom moderna gasolgrillar med lite extra lyx! Förutom 
praktiska sidobord, fantastisk grillyta och två brännare som gör att du kan 
grilla med både direkt och indirekt värme har Weber® Q®3200 även lampa i 
handtaget, en praktisk brödhylla och en smart liten låda. 

SÄLJARGUMENT
•  Stationär gasolgrill med sportig design och läckra funktioner

•  2 brännare i rostfritt stål främst för grillning över direkt värme. Kan även 
användas till indirekt värme

•  Balja och lock i aluminium gör att grillen blir varm och svalnar snabbt

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  Tvådelat porslinsemaljerat gjutjärnsgaller som kan komma upp i extremt hög 
temperatur och är rostbeständigt.

•  Går att lägga i gjutjärnsplatta

•  Elektronisk tändning med batteri – tänder med ett enkelt tryck 

•  Steglös värmereglering för att enkelt ställa in och justera grillens temperatur 

•  2 arbetsbord med god bärförmåga och arbetshöjd

•  Lampa på handtaget ger ljus över grillgallret när det är mörkt 

•  Förvaringslåda för kryddor och annat smått

•  Fastmonterad rullvagn med gott om plats för t.ex. grillgaller och andra tillbehör

•  Brödhylla som är perfekt t.ex. när man ska rosta bröd

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 140,9 x 140,3 x 76,2 cm

Vikt: 39 kg

Mått på emballage: 75 x 99 x 52 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 6.199,00

Antal per pall: 3

FINFO: 5894266

Gasolgrill

Grillyta: 63 x 45 cm

Färg: Svart

 

0 077924 025518

Art.nr.: 57011784
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P R O D U K T ÖV E R S I K T GAS O L

 NYHET  NYHET

GOANYWHERE® GAS

SPIRIT® PREMIUM E320™ GBS®

GENESIS® E330™ GBS®

SUMMIT® E470™ GBS®

SPIRIT® ORIGINAL E210™

SPIRIT® PREMIUM E330™ GBS®

GENESIS® E330™ GBS®

SUMMIT® S470™ GBS®

SPIRIT® ORIGINAL E310™

SPIRIT® PREMIUM S330™ GBS®

GENESIS® E330™ NATURGAS

SUMMIT® E670™ GBS®

SPIRIT® ORIGINAL E320™ GBS®

GENESIS® E310™

GENESIS® S330™ GBS®

SUMMIT® S670™ GBS®
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VARDAGSHJÄLTEN  – Du kommer susande hem från jobbet. Familjen är hungrig och tiden knapp, 

men de ska inte behöva nöja sig med vad som helst. Med en knapptryckning är gasolgrillen igång,  

och inom kort är en härlig måltid klar – med mysfaktorn och den goda grillsmaken som en extra bonus.  

Såenkelt är det med Webers gasolgrillar.

I  KORTHET 
1  
Termometer – inbyggd i locket så att du alltid kan hålla koll 
på grillens temperatur.

2 
Handtag – kraftigt och värmetåligt, så att det inte blir hett.

3
Brännare – i Webers tre gasolgrillsserier, Spirit®, Genesis® 
och Summit®, finns ett stort urval av modeller med allt från
två till sex brännare.

Flavorizer® Bars – Webers patenterade system med 
böjda metallplattor som täcker över brännarna. Motverkar 
uppflamning och säkrar den äkta grillsmaken.

Stilren design – i harmonisk förening med funktionaliteten. 
Den tidlösa designen är en prydnad för varje terrass och 
grillen är byggd och testad för att stå ute i nästan vilket 
väder som helst.

Lätt att rengöra – fett och safter leds ner till grillens botten
och vidare ut i en droppform som är lätt att ta ut och byta. 
På så vis kan du minska risken för fettbränder.

Optimal värmefördelning – bland annat tack vare 
Flavorizer® Bars som fördelar värmen och leder ut den i 
grillen. Några av de större modellerna har också ”heat 
deflectors”.

Perfekt kontroll – med kontrollknapparna kan du justera 
temperaturen precis som du vill – helt steglöst.

Hjul – robusta allvädershjul gör att grillen är mobil. 
Låsmekanismen gör att den står fast ordentligt.

GASOLGRILLAR

BEST IN CLASS – Väljer du någon av
Webers ”Best in Class” - grillar kan du
vara säker på att du får det bästa av det
bästa: grillen med de läckraste 
funktionerna, maximal lyx och de
häftigaste möjligheterna.
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GOANYWHERE® GAS
Samma populära design som den superpraktiska brikettgrillen Go-Anywhere® 
– fast till gasol. Grillen blir varm på ett ögonblick och är perfekt att ta med 
på utflykten, eftersom den ryms enkelt i bagageutrymmet eller i förvarings-
utrymmet på husvagnen.

SÄLJARGUMENT
•  Bärbar gasolgrill

•  Rektangulär design gör det lätt att ta med sig grillen och att förvara 
grilltillbehör under locket

•  Passar till engångsgasoltub – slang till gasolflaska kan eftermonteras

•  Porslinsemaljerat lock och balja gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Handtag i nylon som är vädertåligt och lätt att rengöra

•  Grillgaller av emaljerat stål fördelar värmen jämnt och skyddar brännarna mot 
nerdroppande saft och fett

•  Stålben som fungerar som lås under transport

•  Integrerad lockhållare så att man har båda händerna fria för arbetet vid grillen. 
Skärmar också av vinden om det blåser 

•  Värmesköld i botten och vid handtag skyddar underlaget mot hög värme så att 
grillen kan användas överallt

•  Främst för grillning över direkt värme

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 37 x 53 x 31 cm

Vikt: 5 kg

Mått på emballage: 31 x 59 x 22 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 1.199,00

Antal per pall: 24

FINFO: 5894252

Gasolgrill

Grillyta: 41 x 25 cm

Färg: Svart

 

0 077924 030062

 

Art.nr.: 1141068
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SPIRIT® ORIGINAL E210™ 
Gedigen gasolgrill från Weber som innehåller all grundläggande utrustning 
som behövs för att komma igång med gasolgrillning. Spirit® Original 
E-210™ är en förnuftig första grill för alla nybörjare. 

SÄLJARGUMENT
•  Gedigen gasolgrill med allt det grundläggande

•  2 rostfria brännare främst för grillning över direkt värme. Kan även användas 
till indirekt värme

•  2 nedfällbara sidobord för tillagning och avställning. Sparar plats på terrassen 
när grillen inte används.

•  Förvaringsskåp för grilltillbehör

•  Porslinsemaljerat lock gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Porslinsemaljerade Flavorizer® Bars ger intensivare grillsmak och skyddar 
brännarrören mot nerdroppande fett

•  Tvådelat porslinsemaljerat gjutjärnsgaller som kan komma upp i extremt hög 
temperatur och är rostbeständigt 

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  6 redskapskrokar för grillborstar och tänger – alltid till hands

•  Krossäkra allvädershjul gör grillen flyttbar

•  Elektronisk tändning med batteri – tänder med ett enkelt tryck 

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 116 x 128 x 65 cm

Vikt: 56 kg

Mått på emballage: 61 x 82 x 65 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 6.199,00

Antal per pall: 4

FINFO: 6349541

Gasolgrill

Grillyta: 52 x 44 cm

Färg: Svart

 

 

Art.nr.: 46010684
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SPIRIT® ORIGINAL E310™ 
Gedigen gasolgrill med tre brännare från Weber med alla de viktigaste 
funktionerna som krävs för att komma igång med gasolgrillning. Spirit® 
Original E-310™ är en förnuftig modell med skåp och gjutjärnsgaller och en 
utmärkt första grill för nybörjare.

SÄLJARGUMENT
•  Gedigen gasolgrill med allt det grundläggande

•  3 rostfria brännare gör att grillen fungerar bra för grillning över både direkt och 
indirekt värme

•  Porslinsemaljerat lock gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Porslinsemaljerade Flavorizer® Bars ger intensivare grillsmak och skyddar 
brännarrören mot nerdroppande fett

•  Tvådelat porslinsemaljerat gjutjärnsgaller som kan komma upp i extremt hög 
temperatur och är rostbeständigt 

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  Förvaringsskåp för grilltillbehör

•  6 redskapskrokar för grillborstar och tänger – alltid till hands

•  Hjul med låsmekanism säkrar att grillen står stabilt

•  Elektronisk tändning med batteri – tänder med ett enkelt tryck 

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 116 x 132 x 66 cm

Vikt: 57 kg

Mått på emballage: 69 x 82 x 65 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 7.299,00

Antal per pall: 3

FINFO: 6349543

Gasolgrill

Grillyta: 60 x 44 cm

Färg: Svart
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SPIRIT® ORIGINAL E320™  GBS®
Gedigen gasolgrill utrustad med Webers Gourmet BBQ System Grillgaller. 
Grillen rymmer allt du behöver för att komma igång med grillning på gasol. 
En utmärkt utgångspunkt för dig som vill ha en förnuftig gasolgrill utan 
onödiga detaljer.

SÄLJARGUMENT
•  Gedigen gasolgrill med läckra funktioner

•  3 rostfria brännare gör att grillen fungerar bra för grillning över både direkt och 
indirekt värme

•  Gourmet BBQ System-grillgaller i porslinsemaljerat gjutjärn för användning 
med Webers stora sortiment av insatser

•  Porslinsemaljerat lock gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Porslinsemaljerade Flavorizer® Bars ger intensivare grillsmak och skyddar 
brännarrören mot nerdroppande fett

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  Sidobrännare för tillagning av t.ex. sås och kokt potatis

•  Arbetsbord för tillagning och avställning

•  Förvaringsskåp för grilltillbehör 

•  6 redskapskrokar för grillborstar och tänger – alltid till hands

•  Hjul med låsmekanism säkrar att grillen står stabilt

•  Elektronisk tändning med batteri – tänder med ett enkelt tryck 

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 116 x 132 x 66 cm

Vikt: 61 kg

Mått på emballage: 69 x 82 x 65 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 8.799,00

Antal per pall: 3

FINFO: 6349545

Gasolgrill

Grillyta: 60 x 44 cm

Färg: Svart
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SPIRIT® PREMIUM E320™  GBS®
Gedigen gasolgrill utrustad med Webers Gourmet BBQ System Grillgaller  
– plus lite extra lyx. Perfekt för alla som vill börja grilla med gasol och  
med många läckra funktioner som gör det extra roligt att utforska 
gasolgrillens möjligheter.

SÄLJARGUMENT
•  Gedigen gasolgrill med läckra funktioner

•  3 rostfria brännare gör att grillen fungerar bra för grillning över både direkt och 
indirekt värme

•  Gourmet BBQ System-grillgaller i porslinsemaljerat gjutjärn för användning 
med Webers stora sortiment av insatser

•  Porslinsemaljerat lock gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Porslinsemaljerade Flavorizer® Bars ger intensivare grillsmak och skyddar 
brännarrören mot nerdroppande fett

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  Sidobrännare för tillagning av t.ex. sås och kokt potatis

•  Arbetsbord för tillagning och avställning

•  Förvaringsskåp för grilltillbehör

•  6 redskapskrokar för grillborstar och tänger – alltid till hands

•  Gasolflaskhållare med plats för gasolflaska på 10 kg 

•  Kryddhylla för småsaker frigör plats på sidoborden

•  Elektronisk tändning med batteri – tänder med ett enkelt tryck 

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 116 x 132 x 66 cm

Vikt: 61 kg

Mått på emballage: 69 x 82 x 65 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 9.199,00

Antal per pall: 3

FINFO: 6349549

Gasolgrill

Grillyta: 60 x 44 cm

Färg: Svart
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SPIRIT® PREMIUM E330™  GBS®
Den här gedigna gasolgrillen med inbyggt Gourmet BBQ System-galler är en 
lyxig utgångspunkt för alla som vill börja grilla på gasolgrill. Spirit® 
Premium E-330™ – GBS har en hel rad läckra funktioner som gör det extra 
roligt att utforska gasolgrillens många möjligheter.

SÄLJARGUMENT
•  Gedigen gasolgrill med läckra funktioner

•  3 rostfria brännare gör att grillen fungerar bra för grillning över både direkt och 
indirekt värme

•  Gourmet BBQ System-grillgaller i porslinsemaljerat gjutjärn med uttagbar 
mittsektion för användning med GBS®-insatser

•  Sear Station® – ett område med extra hög värme för råvaror som ska få grillränder

•  Porslinsemaljerat lock gör grillen vädertålig och lätt att rengöra 

•  Porslinsemaljerade Flavorizer® Bars ger intensivare grillsmak och skyddar 
brännarrören mot nerdroppande fett

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  Sidobrännare för tillagning av t.ex. sås och kokt potatis

•  Förvaringsskåp för grilltillbehör

•  Gasolflaskhållare med plats för gasolflaska på 10 kg 

•  Kryddhylla för småsaker frigör plats på sidoborden

•  Hjul med låsmekanism säkrar att grillen står stabilt

•  Elektronisk tändning med batteri – tänder med ett enkelt tryck

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 116 x 132 x 66 cm

Vikt: 66,6 kg

Mått på emballage: 69 x 82 x 65 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 9.999,00

Antal per pall: 3

FINFO: 6354229

Gasolgrill

Grillyta: 60 x 44 cm

Färg: Svart

 

NEW

Art.nr.: 46813384
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SPIRIT® PREMIUM S330™  GBS®
Den här gedigna gasolgrillen med inbyggt Gourmet BBQ System-galler är en 
lyxig utgångspunkt för alla som vill börja grilla på gasolgrill. Spirit® 
Premium S-330™ – GBS har en hel rad läckra funktioner som gör det extra 
roligt att utforska gasolgrillens många möjligheter.

SÄLJARGUMENT
•  Gedigen gasolgrill med läckra funktioner

•  3 rostfria brännare gör att grillen fungerar bra för grillning över både direkt och 
indirekt värme

•  Gourmet BBQ System-grillgaller i rostfritt stål med uttagbar mittsektion för 
användning med GBS®-insatser

•  Sear Station® – ett område med extra hög värme för råvaror som ska få grillränder

•  Lock i rostfritt stål, vädertåligt och lätt att rengöra

•  Flavorizer® Bars av rostfritt stål ger intensivare grillsmak och skyddar 
brännarrören mot nerdroppande fett

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  Sidobrännare för tillagning av t.ex. sås och kokt potatis

•  Förvaringsskåp för grilltillbehör

•  Gasolflaskhållare med plats för gasolflaska på 10 kg 

•  Kryddhylla för småsaker frigör plats på sidoborden

•  Hjul med låsmekanism säkrar att grillen står stabilt

•  Elektronisk tändning med batteri – tänder med ett enkelt tryck

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 116 x 132 x 66 cm

Vikt: 66 kg

Mått på emballage: 69 x 82 x 65 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 10.999,00

Antal per pall: 3

FINFO: 6354230

Gasolgrill

Grillyta: 60 x 44 cm

Färg: Rostfritt stål

 

NEW

Art.nr.: 46803584

GENESIS® E310™ 
Uppdaterad utgåva av Genesis® E-310™. Med vreden på framsidan får du 
extra arbetsyta på de två borden. Genesis® E-310™ är fantastisk till all 
slags mat – från stekar, kyckling och lammkotletter till pizza, bröd och de 
läckraste desserter.

SÄLJARGUMENT
•  3 rostfria brännare gör att grillen fungerar bra för grillning över både direkt och 

indirekt värme

•  Tvådelat porslinsemaljerat gjutjärnsgaller som kan komma upp i extremt hög 
temperatur och är rostbeständigt 

•  Porslinsemaljerat termolock bevarar värmen och sänker gasolförbrukningen

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  Porslinsemaljerade Flavorizer® Bars ger intensivare grillsmak och skyddar 
brännarrören mot nerdroppande fett

•  Förvaringsskåp för grilltillbehör

•  Arbetsbord i rostfritt stål för tillagning och avställning

•  6 redskapskrokar för grillborstar och tänger – alltid till hands

•  Elektronisk tändning med batteri – tänder med ett enkelt tryck 

•  Steglös värmereglering för att enkelt ställa in och justera grillens temperatur 

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 164 x 152 x 76 cm

Vikt: 81 kg

Mått på emballage: 83 x 106 x 62 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 11.999,00

Antal per pall: 2

FINFO: 6349551

Gasolgrill

Grillyta: 66 x 50 cm

Färg: Svart

 

Art.nr.: 6511084
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GENESIS® E330™  GBS®
Genesis-seriens populära storasyster utrustad med grillgaller från Gourmet 
BBQ System. Med överlägsna funktioner, till exempel en Sear Station®, som 
är perfekt för att grilla biffar, och extra stor arbetsyta är det här grillen för 
dig som vill uppnå imponerande resultat varje gång du grillar.

SÄLJARGUMENT
•  3 rostfria brännare gör att grillen fungerar bra för grillning över både direkt och 

indirekt värme

•  Gourmet BBQ System-grillgaller i porslinsemaljerat gjutjärn för användning 
med Webers stora sortiment av insatser

•  Sidobrännare för tillagning av t.ex. sås och kokt potatis

•  Sear Station® – ett område med extra hög värme för råvaror som ska få grillränder

•  Porslinsemaljerat termolock bevarar värmen och sänker gasolförbrukningen

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  Porslinsemaljerade Flavorizer® Bars ger intensivare grillsmak och skyddar 
brännarrören mot nerdroppande fett

•  Förvaringsskåp för grilltillbehör

•  Arbetsbord i rostfritt stål för tillagning och avställning

•  6 redskapskrokar för grillborstar och tänger – alltid till hands

•  Elektronisk tändning med batteri – tänder med ett enkelt tryck 

•  Steglös värmereglering för att enkelt ställa in och justera grillens temperatur 

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 164 x 152 x 76 cm

Vikt: 82 kg

Mått på emballage: 83 x 107 x 62 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 13.999,00

Antal per pall: 2

FINFO: 6349553

Gasolgrill

Grillyta: 66 x 50 cm

Färg: Svart

 

Art.nr.: 6531584
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GENESIS® E330™  GBS®
Genesis-seriens populära storasyster utrustad med grillgaller från Gourmet 
BBQ System. Med överlägsna funktioner, till exempel en Sear Station®, som 
är perfekt för att grilla biffar, och extra stor arbetsyta är det här grillen för 
dig som vill uppnå imponerande resultat varje gång du grillar.

SÄLJARGUMENT
•  3 rostfria brännare gör att grillen fungerar bra för grillning över både direkt och 

indirekt värme

•  Gourmet BBQ System-grillgaller i porslinsemaljerat gjutjärn för användning 
med Webers stora sortiment av insatser

•  Sidobrännare för tillagning av t.ex. sås och kokt potatis

•  Sear Station® – ett område med extra hög värme för råvaror som ska få grillränder 

•  Porslinsemaljerat termolock bevarar värmen och sänker gasolförbrukningen

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  Porslinsemaljerade Flavorizer® Bars ger intensivare grillsmak och skyddar 
brännarrören mot nerdroppande fett

•  Förvaringsskåp för grilltillbehör

•  Arbetsbord i rostfritt stål för tillagning och avställning

•  6 redskapskrokar för grillborstar och tänger – alltid till hands

•  Elektronisk tändning med batteri – tänder med ett enkelt tryck 

•  Steglös värmereglering för att enkelt ställa in och justera grillens temperatur 

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 164 x 152 x 76 cm

Vikt: 82 kg

Mått på emballage: 83 x 107 x 62 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 13.999,00

Antal per pall: 2

FINFO: 6349555

Gasolgrill

Grillyta: 66 x 50 cm

Färg: Smoke grey

 

Art.nr.: 6535584
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GENESIS® S330™  GBS®
Genesis-seriens populära storasyster utrustad med grillgaller från Gourmet 
BBQ System. Med överlägsna funktioner, till exempel en Sear Station®, som 
är perfekt för att grilla biffar, och extra stor arbetsyta är det här grillen för 
dig som vill uppnå imponerande resultat varje gång du grillar.

SÄLJARGUMENT
•  Gasolgrill av hög kvalitet med stor grillyta

•  3 rostfria brännare gör att grillen fungerar bra för grillning över både direkt och 
indirekt värme

•  Gourmet BBQ System-grillgaller i rostfritt stål för användning med Webers 
stora sortiment av insatser

•  Sidobrännare för tillagning av t.ex. sås och kokt potatis

•  Sear Station® – ett område med extra hög värme för råvaror som ska få grillränder

•  Termolock i rostfritt stål bevarar värmen och sänker gasolförbrukningen

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  Flavorizer® Bars av rostfritt stål ger intensivare grillsmak och skyddar 
brännarrören mot nerdroppande fett

•  Förvaringsskåp för grilltillbehör

•  Arbetsbord i rostfritt stål för tillagning och avställning

•  6 redskapskrokar för grillborstar och tänger – alltid till hands

•  Elektronisk tändning med batteri – tänder med ett enkelt tryck 

•  Steglös värmereglering för att enkelt ställa in och justera grillens temperatur 

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 164 x 152 x 76 cm

Vikt: 86 kg

Mått på emballage: 83 x 107 x 62 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 15.999,00

Antal per pall: 2

FINFO: 6349556

Gasolgrill

Grillyta: 66 x 50 cm

Färg: Rostfritt stål

 

Art.nr.: 6570584
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GENESIS® E330™ NATURGAS 
Genesis® E-330™ är den ultimata storasystern i Webers populära 
gasolgrillserie, med funktioner som Sear Station® och gaslåga för en 
fulländad grillupplevelse. Nu finns Genesis® E-330™ även med 
naturgasanslutning. 

SÄLJARGUMENT
•  3 rostfria brännare gör att grillen fungerar bra för grillning över både direkt och 

indirekt värme

•  Tvådelat porslinsemaljerat gjutjärnsgaller som kan komma upp i extremt hög 
temperatur och är rostbeständigt 

•  Sidobrännare för tillagning av t.ex. sås och kokt potatis

•  Sear Station® – ett område med extra hög värme för råvaror som ska få grillränder

•  Porslinsemaljerat termolock bevarar värmen och sänker gasolförbrukningen

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  Porslinsemaljerade Flavorizer® Bars ger intensivare grillsmak och skyddar 
brännarrören mot nerdroppande fett

•  Förvaringsskåp för grilltillbehör

•  Arbetsbord i rostfritt stål för tillagning och avställning

•  Elektronisk tändning med batteri – tänder med ett enkelt tryck 

•  Steglös värmereglering för enkel inställning och justering 

•  Ansluts till naturgasnätet – ingen gasolflaska behövs

•  Slang och regulator medföljer inte

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 164 x 152 x 76 cm

Vikt: 86 kg

Mått på emballage: 83 x 107 x 62 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 13.999,00

Antal per pall: 2

FINFO: 5230686

Gasolgrill

Grillyta: 66 x 50 cm

Färg: Svart

 

Art.nr.: 6631068

10
ÅRS  

GASOL

G
PROGRAM

ARANTI

0 077924 0130965 707431 052237



GAS O L

46

SUMMIT® E470™ GBS®
Exklusiv grill i den absoluta toppklassen från Weber. Summit® 470 är ett 
koncentrat av lyx: läckert tidlös design, kvalitet av yppersta klass, fyra 
brännare, sidobrännare, röklåda, infrabrännare och ett rotisseri som är lätt 
att fälla undan när det inte används. 

SÄLJARGUMENT
•  4 rostfria brännare gör att grillen fungerar bra för grillning över både direkt och 

indirekt värme

•  Porslinsemaljerat termolock bevarar värmen och sänker gasolförbrukningen

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  GBS-galler i rostfritt stål – lätt att göra rent och underhålla

•  Flavorizer® Bars av rostfritt stål ger intensivare grillsmak och skyddar 
brännarrören mot nerdroppande fett

•  Sidobrännare för tillagning av t.ex. sås och kokt potatis

•  Infrabrännare ger extra krispigt skinn på t.ex. kyckling

•  Sear Station® – ett område med extra hög värme för råvaror som ska få grillränder

•  Tuck-away®-rotisseri med motor inbyggt i grillen 

•  Integrerad röklåda att fylla på med rökflis

•  Förvaringsskåp för grilltillbehör

•  Arbetsbord i rostfritt stål för tillagning och avställning

•  Snap-Jet™ tändningssystem inbyggt i tändknappen för snabb och enkel tändning 

•  Lampa i handtaget ger ljus över grillgallret när mörkret faller

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 145 x 168 x 76 cm

Vikt: 111 kg

Mått på emballage: 78 x 98 x 132 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 27.999,00

Antal per pall: 1

FINFO: 6349558

Gasolgrill

Grillyta: 69 x 49 cm

Färg: Svart

 

 

Art.nr.: 7171084
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SUMMIT® S470™ GBS®
Exklusiv grill i den absoluta toppklassen från Weber. Summit® 470 är ett 
koncentrat av lyx: läckert tidlös design, kvalitet av yppersta klass, fyra 
brännare, sidobrännare, röklåda, infrabrännare och ett rotisseri som är lätt 
att fälla undan när det inte används.

SÄLJARGUMENT
•  Exklusiv gasolgrill av hög kvalitet med stor grillyta

•  4 rostfria brännare gör att grillen fungerar bra för grillning över både direkt och 
indirekt värme

•  Termolock i rostfritt stål bevarar värmen och sänker gasolförbrukningen

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  GBS-galler i rostfritt stål – lätt att göra rent och underhålla

•  Flavorizer® Bars av rostfritt stål ger intensivare grillsmak och skyddar 
brännarrören mot nerdroppande fett

•  Sidobrännare för tillagning av t.ex. sås och kokt potatis

•  Infrabrännare ger extra krispigt skinn på t.ex. kyckling

•  Sear Station® – ett område med extra hög värme för råvaror som ska få grillränder

•  Tuck-away®-rotisseri med motor inbyggt i grillen 

•  Integrerad röklåda att fylla på med rökflis

•  Förvaringsskåp för grilltillbehör

•  Arbetsbord i rostfritt stål för tillagning och avställning

•  Snap-Jet™ tändningssystem inbyggt i tändknappen för snabb och enkel tändning

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 145 x 168 x 76 cm

Vikt: 111 kg

Mått på emballage: 78 x 98 x 132 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 28.999,00

Antal per pall: 1

FINFO: 6349557

Gasolgrill

Grillyta: 69 x 49 cm

Färg: Rostfritt stål
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SUMMIT® E670™ GBS®
Den yppersta av alla Webers gasolgrillar. Det blir inte större än med Summit® 
670 – med sex brännare, sidobrännare, Tuck Away™-rotisseri, röklåda, 
infrabrännare och andra imponerande finesser har du allt en grillentusiast 
kan önska sig. Hög kvalitet och exklusivitet. Finns i svart och i rostfritt stål.

SÄLJARGUMENT
•  6 rostfria brännare gör att grillen fungerar bra för grillning över både direkt och 

indirekt värme

•  Porslinsemaljerat termolock bevarar värmen och sänker gasolförbrukningen

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  GBS-galler i rostfritt stål – lätt att göra rent och underhålla

•  Flavorizer® Bars av rostfritt stål ger intensivare grillsmak och skyddar 
brännarrören mot nerdroppande fett

•  Sidobrännare för tillagning av t.ex. sås och kokt potatis

•  Infrabrännare ger extra krispigt skinn på t.ex. kyckling

•  Sear Station® – ett område med extra hög värme för råvaror som ska få grillränder

•  Tuck-away®-rotisseri med motor inbyggt i grillen 

•  Integrerad röklåda att fylla på med rökflis

•  Förvaringsskåp för grilltillbehör

•  Arbetsbord för tillagning och avställning

•  Snap-Jet™ tändningssystem inbyggt i tändknappen för snabb och enkel tändning

•  Lampa i handtaget ger ljus över grillgallret när mörkret faller

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 145 x 168 x 76 cm

Vikt: 131 kg

Mått på emballage: 78 x 119 x 132 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 35.999,00

Antal per pall: 1

FINFO: 6349560

Gasolgrill

Grillyta: 80 x 49 cm

Färg: Svart
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SUMMIT® S670™ GBS®
Den yppersta av alla Webers gasolgrillar. Det blir inte större än med Summit® 
670 – med sex brännare, sidobrännare, Tuck Away™-rotisseri, röklåda, 
infrabrännare och andra imponerande finesser har du allt en grillentusiast 
kan önska sig. Hög kvalitet och exklusivitet. Finns i svart och i rostfritt stål.

SÄLJARGUMENT
•  6 rostfria brännare gör att grillen fungerar bra för grillning över både direkt och 

indirekt värme

•  Termolock i rostfritt stål bevarar värmen och sänker gasolförbrukningen

•  Integrerad termometer i locket visar temperaturen i grillen

•  GBS-galler i rostfritt stål – lätt att göra rent och underhålla

•  Flavorizer® Bars av rostfritt stål ger intensivare grillsmak och skyddar 
brännarrören mot nerdroppande fett

•  Sidobrännare för tillagning av t.ex. sås och kokt potatis

•  Infrabrännare ger extra krispigt skinn på t.ex. kyckling

•  Sear Station® – ett område med extra hög värme för råvaror som ska få grillränder

•  Tuck-away®-rotisseri med motor inbyggt i grillen 

•  Integrerad röklåda att fylla på med rökflis

•  Förvaringsskåp för grilltillbehör

•  Arbetsbord för tillagning och avställning

•  Snap-Jet™ tändningssystem inbyggt i tändknappen för snabb och enkel tändning

•  Lampa i handtaget ger ljus över grillgallret när mörkret faller

PRODUKTDETALJER DIMENSIONER H x L x D

Produkt: 145 x 168 x 76 cm

Vikt: 131 kg

Mått på emballage: 78 x 119 x 132 cm

Kolli: 1

Vägl. pris: kr. 36.999,00

Antal per pall: 1

FINFO: 6349559

Gasolgrill

Grillyta: 80 x 49 cm

Färg: Rostfritt stål
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TILLBEHÖR
MÖJLIGHETER I  LÅNGA BANOR  – Grillat är så mycket mer än biffar och korvar. Du kan grilla vad

som helst på en Webergrill – bara du har den rätta utrustningen. Att fixa revbensspjäll eller helstekt

anka går lika bra som att överraska familjen med nybakad pizza. Med rätt tillbehör kan du uppgradera

din grill så att grilläventyret blir precis som du drömmer om.

FRÅN BASTILLBEHÖR TILL ÄVENTYRSUTRUSTNING
Oavsett grillerfarenhet och grillmodell kan du få den inspiration och hjälp du behöver.
Weber har ett brett utbud av grilltillbehör som utvecklats med fokus på funktionalitet,
flexibilitet och att ge dig allt som behövs för att göra dig till grillhjälte. Det finns 
en uppsjö av tillbehör. Från det allra nödvändigaste som gör grillningen enklare, 
till utrustning som gör det till en lek att rengöra och sköta din grill. Från grilltång, 
stekspade och stekhållare till kycklinghållare och rotisseri. Från baksten och 
stekplatta till wokpanna och rökträ. Och sist men inte minst fina tillbehör till bordet 
som hjälper dig att skapa den rätta trivsamma grillstämningen.



T I L L B E H Ö R

50

TILLBEHÖR
VID GRILLEN

0077924035722 Artikelnr.:  7121
FINFO: 6349561
Kolli: 2
Vägl. pris:  Kr. 369,00

Glöm allt om att transportera din Smokey Joe® i opraktiska påsar. Med den här smarta 
väskan kan du enkelt ta med dig din Smokey Joe® på skogsutflykten. Lägg dina grilltänger 
i den medföljande påsen så är du redo för sommarens alla grillkvällar på ett kick! 

WEBER® VÄSKA – SMOKEY JOE® 

 NYHET

0077924035746 Artikelnr.:  7160
FINFO: 6349562
Kolli: 2
Vägl. pris:  Kr. 369,00

Glöm allt om att transportera din Go-Anywhere och grilltillbehören i opraktiska påsar. Med 
den smarta Go-Anywhere®-väskan kan du enkelt ta med dig Go-Anwyhere® för gasol eller 
kol på skogsutflykten. Lägg dina grilltänger i den medföljande påsen så är du redo för 
sommarens alla grillkvällar på ett kick.

WEBER® VÄSKA – GOANYWHERE®

 NYHET

0077924074073 Artikelnr.:  7450
FINFO: 4427514
Kolli: 5
Vägl. pris:  Kr. 199,00

Vinylöverdrag till brikettgrill på 47 cm. Går ned helt över benen och skyddar mot smuts, 
löv och damm.

WEBER® STANDARDÖVERDRAG  47 CM 

0077924074080 Artikelnr.:  7451
FINFO: 4427515
Kolli: 5
Vägl. pris:  Kr. 299,00

Vinylöverdrag till brikettgrill på 57 cm. Går ned helt över benen och skyddar mot smuts, 
löv och damm.

WEBER® STANDARDÖVERDRAG  57 CM 

0077924031908 Artikelnr.:  7141
FINFO: 6126247
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 539,00

Lyxöverdrag till brikettgrill på 47 cm. Går ned helt över benen och skyddar mot smuts, löv 
och damm. Slitstark kvalitet.

WEBER® PREMIUMÖVERDRAG  47 CM 
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0077924031939 Artikelnr.:  7143
FINFO: 6126248
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 539,00

Lyxöverdrag till brikettgrill på 57 cm. Går ned helt över benen och skyddar mot smuts, löv 
och damm. Slitstark kvalitet.

WEBER® PREMIUMÖVERDRAG  57 CM 

0077924032028 Artikelnr.:  7147
FINFO: 6126251
Kolli: 2
Vägl. pris:  Kr. 739,00

Lyxöverdrag till brikettgrill på 67 cm. Går ned helt över benen och skyddar mot smuts, löv 
och damm. Slitstark kvalitet.

WEBER® PREMIUMÖVERDRAG  67 CM 

0077924031977 Artikelnr.:  7145
FINFO: 6126249
Kolli: 3
Vägl. pris:  Kr. 879,00

Lyxöverdrag från Weber® som passar perfekt till Performer® Original med ihopfällbart 
sidobord (2013). Täcker hela grillen och skyddar mot väder och vind.

WEBER® PREMIUMÖVERDRAG  PERFORMER® ORIGINAL 

0077924032011 Artikelnr.:  7146
FINFO: 6126250
Kolli: 3
Vägl. pris:  Kr. 949,00

Lyxöverdrag från Weber®, som passar perfekt till Weber Performer® Premium och 
Performer® Deluxe. Täcker benen på rullvagnen ordentligt.

WEBER® PREMIUMÖVERDRAG  PERFORMER® DELUXE 
OCH PERFORMER® PREMIUM 

0077924030048 Artikelnr.:  7470
FINFO: 5894273
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 329,00

Lyxigt överdrag i kraftig vinyl som skyddar din Weber® Fireplace mot blad, damm, väder 
och vind.

WEBER® PREMIUMÖVERDRAG  FIREPLACE 

0077924035647 Artikelnr.:  7117
FINFO: 6349563
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 349,00

Lätt och luftigt kvalitetsöverdrag som skyddar Weber® Q®-grillen mot väder och vind. 
Kardborrband i sidan går att spänna åt så att överdraget passar perfekt kring grillen. 
Passar till Weber® Q® 1000/100, 1200/120 och 1400/140.

WEBER® PREMIUMÖVERDRAG  Q®1000/100SERIE 

 NYHET
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0077924035654 Artikelnr.:  7118
FINFO: 6349564
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 369,00

Lätt och luftigt kvalitetsöverdrag som skyddar Weber® Q®-grillen mot väder och vind. 
Kardborrband i sidan går att spänna åt så att överdraget passar perfekt kring grillen. 
Passar till Weber® Q® 2000/200, 2200/220 och 2400/240.

WEBER® PREMIUMÖVERDRAG  Q®2000/200SERIE 

 NYHET

0077924035692 Artikelnr.:  7120
FINFO: 6349566
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 799,00

Extra långt överdrag i lätt och luftig kvalitet som skyddar små och medelstora Weber® 
Q®-grillar på stativ eller vagn mot väder och vind. Kardborrband på sidorna går att spänna 
åt om benen så att överdraget passar perfekt kring grillen. Passar till Weber® Q® 1000/100 
och 2000/200-serien.

WEBER® PREMIUMÖVERDRAG, EXTRA LÄNGD  
Q®1000/100  2000/200SERIE 

 NYHET

0077924035685 Artikelnr.:  7119
FINFO: 6349565
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 859,00

Lätt och luftigt kvalitetsöverdrag som skyddar Weber® Q®-grillen mot väder och vind. 
Kardborrband på sidorna går att spänna åt så att överdraget passar perfekt kring grillen. 
Passar till Weber® Q® 3000/300 och 3200/320.

WEBER® PREMIUMÖVERDRAG  Q®3000/300SERIE 

 NYHET

0077924032042 Artikelnr.:  7100
FINFO: 6106301
Kolli: 3
Vägl. pris:  Kr. 1.149,00

Lyxöverdrag från Weber® som passar perfekt till Spirit® 210-serien (2013–) med hopfällbara 
sidobord. Täcker och skyddar hela grillen mot väder och vind.

WEBER® PREMIUMÖVERDRAG  SPIRIT®210SERIE 
(FR.O.M. 2013) 

0077924032059 Artikelnr.:  7101
FINFO: 6106302
Kolli: 3
Vägl. pris:  Kr. 1.199,00

Lyxöverdrag från Weber® som passar perfekt till Spirit® 220- och 300-serien. Täcker och 
skyddar hela grillen mot väder och vind.

WEBER® PREMIUMÖVERDRAG  SPIRIT®220/300
SERIE 

0077924032073 Artikelnr.:  7102
FINFO: 6126252
Kolli: 3
Vägl. pris:  Kr. 1.349,00

Lyxöverdrag från Weber® som passar perfekt till Genesis® 300-serien. Täcker och skyddar 
hela grillen mot väder och vind.

WEBER® PREMIUMÖVERDRAG  GENESIS® 300SERIE 
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0077924032080 Artikelnr.:  7103
FINFO: 6126253
Kolli: 2
Vägl. pris:  Kr. 1.599,00

Lyxöverdrag från Weber® som passar perfekt till Summit® 400-serien. Täcker och skyddar 
hela grillen mot väder och vind.

WEBER® PREMIUMÖVERDRAG  SUMMIT® 400SERIE 

0077924032103 Artikelnr.:  7104
FINFO: 6126254
Kolli: 2
Vägl. pris:  Kr. 1.699,00

Lyxöverdrag från Weber® som passar perfekt till Summit® 600-serien. Täcker och skyddar 
hela grillen mot väder och vind.

WEBER® PREMIUMÖVERDRAG  SUMMIT® 600SERIE 

5707431001846 Artikelnr.:  3972
FINFO: 4913777
Kolli: 5
Vägl. pris:  Kr. 199,00

Stort gasflaskeöverdrag – svart kvalitetsöverdrag till gasflaskor på 10/11 kg. 
Gasflaskeöverdraget mäter 60 cm på höjden och 98 cm i omkrets. Gasflaskeöverdraget 
rengörs med en urvriden trasa som doppats i en mild såplösning. Finns även för 
gasflaskor på fem kilo.

WEBER ORIGINAL™ GASOLFLASKÖVERDRAG, 10 KG 

5707431001853 Artikelnr.:  3973
FINFO: 4913770
Kolli: 5
Vägl. pris:  Kr. 189,00

Litet gasflaskeöverdrag – svart kvalitetsöverdrag till gasflaskor på 5 kg. Gasflaskeöverdraget 
mäter 43 cm på höjden och 98 cm i omkrets. Gasflaskeöverdraget rengörs med en urvriden 
trasa. 5 års garanti mot sprickbildning ingår. Finns även för gasflaskor på tio kilo.

WEBER ORIGINAL™ GASOLFLASKÖVERDRAG, 5 KG 

0077924028694 Artikelnr.:  2750
FINFO: 5894272
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 1.599,00

Webers eleganta eldstad sprider trivsam stämning i varje trädgård. Eldstaden blir pricken 
över i på grillfesten och förlänger kvällen.

WEBER® FIREPLACE 
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0077924011955 Artikelnr.:  6515
FINFO: 5230758
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 219,00

Tvådelat redskapsset med stekspade och grilltång i rostfritt stål. Mer kompakt design än 
normalutförandet, vilket gör redskapssetet perfekt för arbetet vid de minsta Weber 
Q-grillarna.

WEBER ORIGINAL™ TVÅDELAT REDSKAPSSET  Q® 

0077924011191 Artikelnr.:  6645
FINFO: 5230740
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 349,00

Tvådelat redskapsset från Weber Original™ i kompakt design för mindre grillar. Innehåller 
stekspade och tång – de grundläggande redskapen vid grillning. Praktiska softcoat-handtag 
som är enkla att rengöra. Kan diskas i diskmaskin.

WEBER ORIGINAL™ TVÅDELAT REDSKAPSSET, LITET 

0077924011863 Artikelnr.:  6625
FINFO: 5230739
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 349,00

Tvådelat redskapsset från Weber Original™. Innehåller stekspade och tång – de 
grundläggande redskapen vid grillning. Praktiska softcoat-handtag som är enkla att 
rengöra. Kan diskas i diskmaskin.

WEBER ORIGINAL™ TVÅDELAT REDSKAPSSET 

0077924021497 Artikelnr.:  6707
FINFO: 5894276
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 379,00

Tvådelat, rostfritt redskapsset från Weber bestående av grilltång och stekspade i praktisk, 
ergonomisk design.

WEBER STYLE™ REDSKAPSSET 

0077924011382 Artikelnr.:  6610
FINFO: 5230737
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 229,00

Modern och gedigen grilltång från Weber Original™ i rostfritt stål och med softcoat-handtag. 
Längden gör att du slipper ha fingrarna nära det heta grillgallret. Kan diskas i diskmaskin.

WEBER ORIGINAL™ TÅNG 

0077924011764 Artikelnr.:  6620
FINFO: 5230738
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 199,00

Modern och gedigen grillstekspade från Weber Original™ i rostfritt stål och med softcoat-
handtag. Längden gör att du slipper ha fingrarna nära det heta grillgallret. Kan diskas i 
diskmaskin.

WEBER ORIGINAL™ SPADE 
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0077924021503 Artikelnr.:  6704
FINFO: 5894275
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 289,00

Extra bred stekspade som är perfekt för att vända och flytta känsliga bitar av kött och fisk 
på grillen.

WEBER STYLE™ SPADE, BRED 

0077924011795 Artikelnr.:  6650
FINFO: 5230741
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 229,00

Gedigen korvtång från Weber Original™ i rostfritt stål och med softcoat-handtag. Längden 
gör att du slipper ha fingrarna nära det heta grillgallret. Kan diskas i diskmaskin.

WEBER ORIGINAL™ KORVTÅNG 

0077924011801 Artikelnr.:  6655
FINFO: 5230742
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 229,00

Gedigen köttpincett från Weber Original™ i rostfritt stål och med softcoat-handtag. Ger 
utmärkt grepp om råvarorna när du ska hantera dem på grillen. Tål maskindisk.

WEBER ORIGINAL™ KÖTTPINCETT 

0077924021480 Artikelnr.:  6703
FINFO: 5894274
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 289,00

Pincett från Weber med utmärkt grepp som ger bra kontroll när känsliga råvaror ska 
vändas och flyttas på grillgallret.

WEBER STYLE™ PINCETT 

0077924022395 Artikelnr.:  7475
FINFO: 5894277
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 219,00

Björnklor från Weber som används för att dra isär köttfibrerna i klassikern pulled pork 
Även lämpliga för att lyfta stora stekar från grillen och över till skärbrädan.

WEBER ORIGINAL™ BJÖRNKLOR 

0077924030284 Artikelnr.:  17570
FINFO: 5894290
Kolli: 5
Vägl. pris:  Kr. 119,00

Praktisk Weber-pincett med sågtandad spets som gör livet lite enklare när du ska grilla 
ömtåliga råvaror som räkor, kammusslor, mindre köttstycken eller frukt och grönt.

WEBER ORIGINAL™ PINCETT 
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0077924030260 Artikelnr.:  17569
FINFO: 5894289
Kolli: 5
Vägl. pris:  Kr. 119,00

Smart slev från Weber i värmetålig nylon Perfekt att använda på ytor som inte tål 
metallredskap.

WEBER ORIGINAL™ SLEV 

0077924030291 Artikelnr.:  17571
FINFO: 5894291
Kolli: 5
Vägl. pris:  Kr. 119,00

Stilfull och praktisk grytslev från Weber tillverkad i värmetålig nylon. Perfekt att använda 
på ytor som inte tål metallredskap.

WEBER ORIGINAL™ GRYTSLEV 

0077924030307 Artikelnr.:  17572
FINFO: 5894292
Kolli: 5
Vägl. pris:  Kr. 119,00

Elegant och gedigen stekspade från Weber tillverkad i värmetålig nylon. Perfekt att använda 
på ytor som inte tål metallredskap

WEBER ORIGINAL™ STEKSPADE 

0077924030314 Artikelnr.:  17573
FINFO: 5894293
Kolli: 5
Vägl. pris:  Kr. 119,00

Läcker och funktionell visp från Weber i värmetålig nylon som är perfekt att använda på 
ytor som inte tål metallredskap.

WEBER ORIGINAL™ VISP 

0077924030321 Artikelnr.:  17574
FINFO: 5894294
Kolli: 5
Vägl. pris:  Kr. 219,00

Stilfullt wokset med sked och stekspade från Weber i värmetålig nylon. Perfekt att använda 
på ytor som inte tål metallredskap

WEBER ORIGINAL™ WOKSET 

0077924011894 Artikelnr.:  6474
FINFO: 5230749
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 249,00

Läckert grillförkläde med två framfickor från Weber Original™. Tillverkat i 100  % 
bomullstwill, ett material som gör förklädet tåligt och perfekt för arbetet vid grillen.

WEBER® FÖRKLÄDE 
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0077924011153 Artikelnr.:  6669
FINFO: 5462962
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 459,00

Rejäla grillvantar från Weber® med silikon för bättre grepp. Tillverkade i ett värmetåligt 
kevlarblandmaterial. Säljes i par så att du har en handske till varje hand.

WEBER® PREMIUM HANDSKSET, S/M 

0077924012006 Artikelnr.:  6670
FINFO: 5462963
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 459,00

Rejäla grillvantar från Weber® med silikon för bättre grepp. Tillverkade i ett värmetåligt 
kevlarblandmaterial. Säljes i par så att du har en handske till varje hand.

WEBER® PREMIUM HANDSKSET, L/XL 

0077924011887 Artikelnr.:  6472
FINFO: 6126255
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 139,00

Praktisk grillhandske från Weber® som gör det bekvämt och extra säkert att hantera den 
varma grillen och tillbehören.

WEBER® GRILLHANDSKE 

0077924018985 Artikelnr.:  6677
FINFO: 5462967
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 209,00

Praktisk grönsaksform från Weber Original som gör att du kan laga alla möjliga typer av 
grönsakstillbehör. Finns även i en större modell.

WEBER ORIGINAL™ GRILLFORM OVAL, LITEN 

0077924018992 Artikelnr.:  6678
FINFO: 5462968
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 249,00

Praktisk grönsaksform från Weber Original™ som gör att du kan laga alla möjliga typer 
av grönsakstillbehör. Finns även i en mindre modell.

WEBER ORIGINAL™ GRILLFORM OVAL, STOR 

0077924011122 Artikelnr.:  6481
FINFO: 5230732
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 209,00

Praktisk grönsaksform till din grill som gör att du kan laga alla möjliga typer av 
grönsakstillbehör. Prova till exempel med fyllda tomater, sparris inrullade i bacon o.s.v. 
Finns även i en större modell.

WEBER STYLE™ GRILLFORM TILL GRÖNSAKER, LITEN 
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0077924074882 Artikelnr.:  6434
FINFO: 4427468
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 329,00

Praktisk grönsaksform till din grill som gör att du kan laga alla möjliga typer av 
grönsakstillbehör. Prova till exempel med fyllda tomater, sparris inrullade i bacon o.s.v. 
Tål maskindisk.

WEBER STYLE™ GRILLFORM TILL GRÖNSAKER, STOR 

0077924074899 Artikelnr.:  6435
FINFO: 4427469
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 329,00

Praktisk fiskform till din grill som gör att du kan laga alla möjliga typer av fisk och skaldjur 
Prova till exempel med fyllda tomater, sparris inrullade i bacon o.s.v. Tål maskindisk.

WEBER STYLE™ GRILLFORM TILL FISK 

0077924011139 Artikelnr.:  6470
FINFO: 5230743
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 369,00

Praktisk fiskvändare från Weber Original™. Perfekt när du ska grilla fisk – gör det enkelt 
att vända fisken under tillagningen. Finns även i en större modell.

WEBER ORIGINAL™ GRILLHALSTER, LITEN 

0077924010842 Artikelnr.:  6471
FINFO: 5230744
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 489,00

Praktisk fiskvändare från Weber Original™. Perfekt när du ska grilla fisk – gör det enkelt 
att vända fisken under tillagningen. Finns även i en mindre modell.

WEBER ORIGINAL™ GRILLHALSTER, STOR 

0077924011962 Artikelnr.:  6482
FINFO: 5230746
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 279,00

Den ursprungliga kycklinghållaren från Weber Original™ i en uppdaterad version. Gör 
kycklingen supersaftig invändigt och extra krispig utvändigt.

WEBER ORIGINAL™ KYCKLINGHÅLLARE 

0077924018145 Artikelnr.:  6731
FINFO: 5894300
Kolli: 2
Vägl. pris:  Kr. 459,00

Praktisk och funktionell kycklinghållare som både kan användas till att grilla kyckling, 
baka kakor i och tillaga exempelvis nachos i. Utformad med en keramisk non-stick-
beläggning som är enkel att rengöra.

WEBER STYLE™ KYCKLINGHÅLLARE 
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0077924021336 Artikelnr.:  7615
FINFO: 5894285
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 729,00

Nivåindelat grillstativ med plats för åtta grillspett och andra insatser. Stativet gör det 
möjligt att grilla på tre olika höjder.

WEBER ORIGINAL™ ELEVATION STÄLLNING MED 
GRILLSPETT, 8 ST. 

0077924021343 Artikelnr.:  7616
FINFO: 5894286
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 299,00

Praktisk, perforerad korg som garanterar de läckraste grillade grönsakerna. Passar till 
Weber Original™ Elevation Rack.

WEBER ORIGINAL™ ELEVATION GRÖNSAKSFORM 

0077924021374 Artikelnr.:  7617
FINFO: 5894287
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 149,00

Praktiskt galler till Weber Original™ Elevation Rack. Gallret är utmärkt för tillagning av 
mindre köttstycken och bröd eller som ett extra grillgaller, så att du får fullt utbyte av 
grillytan.

WEBER ORIGINAL™ ELEVATION GRILLGALLER 

0077924021398 Artikelnr.:  7618
FINFO: 5894288
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 219,00

Gedigna grillspett som kan användas tillsammans med Weber Original™ Elevation Rack, 
där de kan höjas och sänkas i tre olika nivåer. Kan även användas som traditionella 
grillspett.

WEBER ORIGINAL™ ELEVATION GRILLSPETT, 4 ST. 

0077924021916 Artikelnr.:  6606
FINFO: 5894281
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 289,00

Praktiskt kebabset med fem grillspett och stativ, som lyfter upp kött och grönt en bra bit 
över grillgallret så att du enkelt kan rotera spetten under grillningen

WEBER ORIGINAL™ KEBABSET 

0077924075186 Artikelnr.:  8402
FINFO: 4427553
Kolli: 12
Vägl. pris:  Kr. 159,00

Dubbla grillspett från Weber Original™ som ger extra bra grepp om råvarorna. Med dem 
behöver du inte oroa dig för att maten ska ramla av. Kan diskas i diskmaskin. Säljs i set 
om åtta.

WEBER ORIGINAL™ DUBBLA GRILLSPETT, 8 ST. 
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0077924018978 Artikelnr.:  6485
FINFO: 5462971
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 149,00

Miniburgarpressaren från Weber Original™ ger dig möjlighet att forma helt perfekta 
miniburgare – idealiskt för barnkalaset eller som förrätt. Formar två miniburgare åt gången.

WEBER ORIGINAL™ HAMBURGERPRESS, MINI 

0077924012020 Artikelnr.:  6483
FINFO: 5462970
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 159,00

Burgarpressaren från Weber Original ger dig möjlighet att forma helt perfekta burgare. 
Den vändbara botten gör att du kan ställa in burgarpressaren på att göra biffar på 125 gr 
eller 250 gr.

WEBER ORIGINAL™ HAMBURGERPRESS 

0077924018916 Artikelnr.:  6488
FINFO: 5562357
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 149,00

6 potatisnålar från Weber Original™ inkl. nålutdragare och förvaringslåda. Nålarna sticks 
in i potatisarna och minskar baktiden.

WEBER ORIGINAL™ POTATISNÅLAR INKL. 
FÖRVARINGSASK 

0077924018923 Artikelnr.:  6489
FINFO: 5562358
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 149,00

Fyra set med majshållare från Weber Original. Hållarna gör det enkelt att äta majs utan 
att få flottiga fingrar. Årets presentidé som gör hela familjen glad.

WEBER ORIGINAL™ MAJSHÅLLARE, 4 SET 

0077924021947 Artikelnr.:  6608
FINFO: 5894284
Kolli: 12
Vägl. pris:  Kr. 39,00

Läckra bambuspett från Weber som gör det enkelt att grilla grönsaker och kött i mindre 
stycken och garanterar elegant servering av maten.

WEBER ORIGINAL™ BAMBUSPETT 

0077924019517 Artikelnr.:  6491
FINFO: 5462973
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 419,00

Praktisk digital ficktermometer från Weber Original™, som är enkel att ha lättillgänglig 
när du grillar. Ihopvikbar konstruktion så att du enkelt kan ta den med dig.

WEBER® DIGITAL FICKTERMOMETER 
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0077924019005 Artikelnr.:  6492
FINFO: 5462974
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 199,00

Praktisk digital stektermometer från Weber Original™, som är enkel att ha lättillgänglig 
när du grillar. Det roterbara huvudet gör det enkelt att läsa av temperaturen, oavsett vilken 
vinkel du står i.

WEBER® DIGITALTERMOMETER 

0077924021275 Artikelnr.:  6741
FINFO: 5894299
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 729,00

Stilren, fjärrstyrd stektermometer från Weber med två sensorer, så att du kan mäta 
temperaturen i två köttstycken samtidigt.

WEBER STYLE™ TRÅDLÖS DIGITALTERMOMETER, DUAL 

0077924034251 Artikelnr.:  17587
FINFO: 6157634
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 429,00

Digital stektermometer i läcker design med möjlighet att ställa in personliga favorit-
temperaturer för olika sorters kött.

WEBER ORIGINAL™ DIGITAL STEKTERMOMETER, 
TRÅDLÖS 

0077924017506 Artikelnr.:  17528
FINFO: 5462975
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 49,00

Världens bästa BBQ-sås, som det danska grillandslaget vann VM med år 2011. Ger 
grillmaten den äkta amerikanska grillsmaken som kännetecknas av en svag rökton. Mild 
allround-smak som passar perfekt till fågel, fläsk- och nötkött.

WEBER® WORLD CHAMPION BBQ SAUCE 

5707431042535 Artikelnr.:  17543
FINFO: 5462976
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 49,00

En exotisk smakupplevelse som kryddar dina grillrätter med smaknyanser av curry, eldig 
chili, frisk lime och söt mango. Den perfekta såsen till fågel och fisk.

WEBER® FRUITY CURRY BBQ SAUCE 

5707431042573 Artikelnr.:  17545
FINFO: 5462978
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 49,00

Red Creole kombinerar den milda syrligheten från mango chutney med grön paprika och 
mogna tomater – en smakfull kombination som ger en fruktig och frisk smak, perfekt för 
marinering av nöt- eller fläskkött.

WEBER® RED CREOLE BBQ SAUCE 
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0077924027895 Artikelnr.:  17553
FINFO: 5894302
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 129,00

Praktiskt marinadglas med inbyggd silikonpensel. Det unika twist and lock-systemet i 
locket gör det enkelt att transportera och förvara marinaden.

WEBER ORIGINAL™ MARINADGLAS MED 
SILIKONPENSEL 

0077924011818 Artikelnr.:  6661
FINFO: 5230731
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 139,00

Praktisk pensel från Weber Original™. Handtag med softcoat-beläggning och borst i silikon. 
Enkel att använda och rengöra. Passar till Weber Style™ Marinadbehållare.

WEBER ORIGINAL™ SILIKONPENSEL 

0077924080036 Artikelnr.:  8417
FINFO: 4427558
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 379,00

Brödhållare från Weber Original som sparar mycket plats på grillgallret. Samtidigt hålls 
brödet på avstånd från värmen så att det inte bränns. Passar till Webers 57 cm brikettgrill.

WEBER ORIGINAL™ VÄRMEHYLLA 

0077924027673 Artikelnr.:  6569
FINFO: 5894295
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 469,00

Praktisk brödhylla som lyfter upp maten från grillgallret och ger dig större arbetsyta när 
du ska grilla t.ex. bruschetta. Passar till Weber® Q®2000-serien.

WEBER ORIGINAL™ VÄRMEHYLLA  Q® 2000SERIE 

0077924027727 Artikelnr.:  6570
FINFO: 5894296
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 459,00

Praktisk brödhylla som lyfter upp maten från grillgallret och ger dig större arbetsyta när 
du ska grilla t.ex. bruschetta. Passar till Weber® Q®3000-serien.

WEBER ORIGINAL™ VÄRMEHYLLA  Q® 3000SERIE 

0077924074264 Artikelnr.:  7513
FINFO: 5894297
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 299,00

WEBER® VÄRMEHYLLA  SPIRIT® SERIE 
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0077924032929 Artikelnr.:  7640
FINFO: 6157633
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 269,00

Brödhylla som placeras ovanför grillgallret så att du kan grilla allt från luftiga olivbröd till 
bönor i knaprig bacon utan att det behöver ta någon plats på grillen. Passar till Spirit® 
200-serien från 2013 och framåt.

WEBER® BRÖDHYLLA  SPIRIT® 200SERIE (FRÅN 2013 
OCH SENARE) 

0077924032943 Artikelnr.:  7641
FINFO: 6126259
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 299,00

Brödhylla som placeras ovanför grillgallret så att du kan grilla allt från luftiga olivbröd till 
bönor i knaprig bacon utan att det behöver ta någon plats på gallret. Passar till Spirit® 
300-serien från 2013 och framåt samt till de äldre Spirit®-modellerna med 3 brännarrör 
från 2007.

WEBER® BRÖDHYLLA  SPIRIT® 300SERIE (FRÅN 2013 
OCH SENARE) 

0077924021671 Artikelnr.:  6561
FINFO: 5894304
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 79,00

Aluminiumlångpanna till Weber Original™ Stekgaller som gör att du kan få samma effekt 
som vid indirekt värme på Weber® Q®-grillar med bara en brännare.

WEBER ORIGINAL™ LÅNGPANNA, LITEN  Q® 

0077924021701 Artikelnr.:  6562
FINFO: 5894305
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 89,00

Aluminiumlångpanna till Weber Original™ Stekgaller, stort, som gör det möjligt att få 
samma effekt som vid indirekt värme på Weber® Q®-grillar med bara en brännare.

WEBER ORIGINAL™ LÅNGPANNA, STOR  Q® 

0077924021718 Artikelnr.:  6563
FINFO: 5894306
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 229,00

Litet stekgaller till Weber Q®-serien som lyfter steken eller kycklingen från gjutjärnsgallret 
och ger samma effekt som grillning med indirekt värme.

WEBER ORIGINAL™ STEKGALLER, LITET  Q®2000/100
 

0077924021787 Artikelnr.:  6564
FINFO: 5894307
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 289,00

Stort stekgaller som lyfter steken eller kycklingen från gjutjärnsgallret och ger samma 
effekt som grillning med indirekt värme.

WEBER ORIGINAL™ STEKGALLER, STORT  
Q®2000/200 
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0077924021923 Artikelnr.:  6607
FINFO: 5894282
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 229,00

Stor stekhållare som gör det enkelt att tillaga läckra stekar och hela kycklingar. Hållaren 
lyfter upp köttet från grillgallret och ser till att luft kan cirkulera runt köttet, så att du får 
ett saftigt resultat.

WEBER ORIGINAL™ STEKHÅLLARE 

0077924021886 Artikelnr.:  6605
FINFO: 5894280
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 229,00

Praktisk hållare till revbensspjäll som ger dig möjlighet att ha flera revbensspjäll på 
grillgallret. Revbensspjällen blir dessutom jämnt grillade på båda sidor, utan att du själv 
behöver vända på dem ideligen.

WEBER ORIGINAL™ REVBENSSTÄLL 

0077924021572 Artikelnr.:  6727
FINFO: 5894283
Kolli: 2
Vägl. pris:  Kr. 499,00

Kombinerad hållare för revbensspjäll och stek från Weber® som gör det enkelt att tillaga 
en krispig stek, kryddiga revbensspjäll eller andra läckerheter på grillen.

WEBER STYLE™ SPARERIB /STEKHÅLLARE 

0077924041129 Artikelnr.:  17637
FINFO: 6349567
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 489,00

Hållare för 16 knaperstekta skivor stekt fläsk samt långpanna för att samla upp fett och 
laga t.ex. omelett eller deep pan-pizza. Passar till klotgrillar från 47cm, Q® 2000 och större 
gasolgrillar.

WEBER ORIGINAL™ HÅLLARE TILL STEKT FLÄSK 

 NYHET

5707431031126 Artikelnr.:  17039
FINFO: 5106894
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 149,00

Rund bakplatta av aluminium – hör ihop med Weber Original™-pizzastenen. Perfekt till 
att baka pizza, bröd, kakor och pajer med. Gör det enkelt att bära bakverket till och från 
grillen. Finns även i en fyrkantig modell.

WEBER ORIGINAL™ BAKPLÅT, RUND 36 CM 

5707431031133 Artikelnr.:  17040
FINFO: 5106985
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 149,00

Fyrkantig bakplatta av aluminium – hör ihop med Weber Original™-pizzastenen. Perfekt 
till att baka pizza, bröd, kakor och pajer med. Gör det enkelt att bära bakverket till och från 
grillen. Finns även i en rund modell.

WEBER ORIGINAL™ BAKPLÅT, REKTANGULÄR 
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5707431029888 Artikelnr.:  17057
FINFO: 5061018
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 199,00

Rund pizzasten som gör det enkelt och smidigt att baka pizza på grillen – även på Webers 
mindre grillar. Ger en alldeles särskild sprödhet åt botten – du kommer aldrig att vilja baka 
pizza på annat sätt! Bakplatta i aluminium ingår: Med den blir det enkelt att bära pizzan 
till och från grillen. Passar till Weber Q® 100, Smokey Joe® Gold och större.

WEBER ORIGINAL™ BAKSTEN INKL. BAKPLÅT, RUND  
26 CM 

5707431025637 Artikelnr.:  17058
FINFO: 5039407
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 379,00

Rund baksten som gör det enkelt och smidigt att baka på grillen. Passar alla slags bakverk 
och ger pizzor en alldeles särskilt sprödhet. Bakplatta i aluminium ingår – med den blir 
det enkelt att bära bakverket till och från grillen. Finns även i en fyrkantig modell.

WEBER ORIGINAL™ BAKSTEN INKL. BAKPLÅT, RUND 
36 CM 

5707431025644 Artikelnr.:  17059
FINFO: 5039408
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 379,00

Fyrkantig baksten som gör det enkelt och smidigt att baka på grillen. Ger bakverk en 
alldeles särskild sprödhet. Bakplatta i aluminium ingår – med den blir det enkelt att bära 
bakverket till och från grillen. Finns även i en rund modell.

WEBER ORIGINAL™ BAKSTEN INKL. BAKPLÅT, 
REKTANGULÄR 

0077924013317 Artikelnr.:  6520
FINFO: 5230752
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 2.199,00

Weber Original™ pizzaugn till alla brikettgrillar på 57 cm. Samma smak, sprödhet och 
upplevelse som med en äkta stenugn – fast på grillen. Du kommer aldrig att vilja baka 
pizza på något annat sätt!

WEBER ORIGINAL™ PIZZAUGN  57 CM 

0077924031823 Artikelnr.:  6690
FINFO: 6126260
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 229,00

Smart och gediget pizzahjul från Weber Original™ som delar din pizza häpnadsväckande 
enkelt, så att du kan servera snygga bitar till familj och vänner.

WEBER ORIGINAL™ PIZZASKÄRARE 

0077924031830 Artikelnr.:  6691
FINFO: 6126261
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 449,00

Praktisk pizzaspade från Weber Original™, som gör det enkelt att bära pizzorna till och 
från grillen. Pizzaspaden kan vikas ihop efter användning så att den blir enklare att förvara.

WEBER ORIGINAL™ PIZZASPADE 
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0077924004124 Artikelnr.:  7421
FINFO: 4913723
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 549,00

Stekpanna i gjutjärn till Weber Original™ Gourmet BBQ System – används tillsammans 
med setets grillgaller som finns till både brikettgrillar (57 cm) och Webers stora gasolgrillar.

WEBER ORIGINAL™ GOURMET BBQ SYSTEM 
GJUTJÄRNSFAT 

0077924004131 Artikelnr.:  7422
FINFO: 4913724
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 999,00

Wok till Weber Original™ Gourmet BBQ System – för bl.a. wokade grönsaker, soppor eller 
frästa räkor. Används tillsammans med setets grillgaller som finns till både brikettgrillar 
(57 cm) och Webers stora gasolgrillar.

WEBER ORIGINAL™ GOURMET BBQ SYSTEM 
GJUTJÄRNSWOK 

0077924041297 Artikelnr.:  8849
FINFO: 6349571
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 1249,00

Gjutjärnsinsats till grill med Gourmet BBQ System-galler. Insatsen har två funktioner i ett: 
den kan användas både till att grädda våfflor och till att göra varma mackor (panini) på 
grillen.

WEBER ORIGINAL™ GOURMET BBQ SYSTEM VÅFFEL 
OCH SMÖRGÅSJÄRN 

 NYHET

0077924019067 Artikelnr.:  8841
FINFO: 5462983
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 599,00

Munkpanna i gjutjärn till Weber Original™ Gourmet BBQ System – tillaga läckra munkar 
på grillen, med eller utan fyllning. Har plats för sju munkar. Används tillsammans med 
setets grillgaller som finns till både brikettgrillar (57 cm) och Webers stora gasolgrillar.

WEBER ORIGINAL™ GOURMET BBQ SYSTEM 
MUNKPANNA 

0077924004353 Artikelnr.:  8834
FINFO: 4913763
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 549,00

Gjutjärnsgaller till Weber Original™ Gourmet BBQ System – fixa proffsiga grillränder som 
bevarar saftighet och smak. Används tillsammans med setets grillgaller som finns till 
både brikettgrillar (57 cm) och Webers stora gasolgrillar.

WEBER ORIGINAL™ GOURMET BBQ SYSTEM 
GJUTJÄRNSGALLER 

0077924019036 Artikelnr.:  8838
FINFO: 6126262
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 679,00

Kycklinghållare till Weber Original™ Gourmet BBQ System med 2-i-1-funktion: möjlighet 
att tillaga en hel kyckling och en rejäl portion grönsaker. Samtidigt eller var för sig.

WEBER ORIGINAL™ GOURMET BBQ SYSTEM 
KYCKLINGHÅLLARE 
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0077924034046 Artikelnr.:  8842
FINFO: 6126263
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 1.299,00

Stor stekgryta med lock till Weber Original™ Gourmet BBQ System – används tillsammans 
med setets grillgaller som finns till både brikettgrillar (57 cm) och Webers stora gasolgrillar. 
Perfekt när du vill tillaga gryträtter, gammaldags oxstek eller kanske baka bröd på grillen.

WEBER ORIGINAL™ GOURMET BBQ SYSTEM STEKGRYTA 

0077924037221 Artikelnr.:  8845
FINFO: 6349572
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 489,00

Underlägg för GBS®-insatser och -galler, skorstenständare och andra varma grilltillbehör 
som behöver stå och svalna.

WEBER ORIGINAL™ GOURMET BBQ SYSTEM 
UNDERLÄGG 

 NYHET

0077924037160 Artikelnr.:  8844
FINFO: 6349573
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 299,00

Gallerlyftaren gör att du enkelt och säkert kan ta ut det heta mittstycket i GBS®-gallret och 
sätt in andra GBS®-insatser.

WEBER ORIGINAL™ GOURMET BBQ SYSTEM 
GALLERLYFTARE 

 NYHET

0077924004902 Artikelnr.:  8835
FINFO: 5039409
Kolli: 5
Vägl. pris:  Kr. 489,00

Grillgaller med löstagbar insats – grunddelen till Weber Original™ Gourmet BBQ-systemet 
Ta bort insatsen och ersätt den med den tillhörande stekpannan, gjutjärnsgallret eller 
woken. Passar till brikettgrill 57 cm.

WEBER ORIGINAL™ GOURMET BBQ SYSTEM 
GRILLGALLER MED CENTRUMGALLER  57 CM 

0077924037238 Artikelnr.:  8846
FINFO: 6349570
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 859,00

Tvådelat gjutjärnsgaller med uttagbar mittsektion för användning med Weber Original™ 
Gourmet BBQ System-insatser.

WEBER ORIGINAL™ GOURMET BBQ SYSTEM 
GRILLGALLER SPIRIT® 200SERIEN  

 NYHET

0077924037245 Artikelnr.:  8847
FINFO: 6349568
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 979,00

Tvådelat gjutjärnsgaller med uttagbar mittsektion för användning med Weber Original™ 
Gourmet BBQ System-insatser.

WEBER ORIGINAL™ GOURMET BBQ SYSTEM
GRILLGALLER TILL SPIRIT® 300SERIEN  

 NYHET
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0077924019081 Artikelnr.:  7586
FINFO: 5462980
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 999,00

Grillgaller med löstagbar insats – grunddelen till Weber Original™ Gourmet BBQ-systemet 
Ta ur insatsen och sätt i din Gourmet BBQ-stekpanna, gjutjärnsgallret, woken eller 
munkpannan i stället.

WEBER ORIGINAL™ GOURMET BBQ SYSTEM 
GRILLGALLER SPIRIT® 300SERIEN 

0077924037276 Artikelnr.:  8848
FINFO: 6349569
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 1.199,00

Tvådelat gjutjärnsgaller med uttagbar mittsektion för användning med Weber 
Original™Gourmet BBQ System-insatser.

WEBER ORIGINAL™ GOURMET BBQ SYSTEM 
GRILLGALLER GENESIS® 

 NYHET

0077924019098 Artikelnr.:  7587
FINFO: 5462981
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 1.199,00

Grillgaller med löstagbar insats – grunddelen till Weber Original™ Gourmet BBQ-systemet 
Ta ur insatsen och sätt i din Gourmet BBQ-stekpanna, gjutjärnsgallret, woken eller 
munkpannan i stället.

WEBER ORIGINAL™ GOURMET BBQ SYSTEM 
GRILLGALLER GENESIS®300SERIEN 

0077924019128 Artikelnr.:  7585
FINFO: 5462979
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 1.349,00

Grillgaller med löstagbar insats – grunddelen till Weber Original™ Gourmet BBQ-systemet 
Ta ur insatsen och sätt i din Gourmet BBQ-stekpanna, gjutjärnsgallret, woken eller 
munkpannan i stället.

WEBER ORIGINAL™ GOURMET BBQ SYSTEM 
GRILLGALLER SUMMIT® 

0077924013072 Artikelnr.:  7494
FINFO: 5230753
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 1.749,00

Rotisseri – ett av de mest populära tillbehören till din grill. Rotisseriet ser till att köttet 
roterar under hela grillningen så att det får en fantastisk yta. Kycklingar blir supersaftiga 
och skinnet härligt krispigt, och både anka och lammstek blir en garanterad succé på 
rotisseriet. Motor ingår.

WEBER ORIGINAL™ ROTISSERI  57 CM 

0077924029523 Artikelnr.:  17560
FINFO: 5894310
Kolli: 2
Vägl. pris:  Kr. 1.629,00

Rotisseri som roterar köttet under hela grillningen och ger kyckling, lammstek och andra 
hela stekar en jämn stekyta och en krispigt spröd grillyta. Passar till Weber Q®1000/100-
serien.

WEBER ORIGINAL™ ROTISSERI  Q®100/1000SERIE 
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0077924029547 Artikelnr.:  17561
FINFO: 5894311
Kolli: 2
Vägl. pris:  Kr. 1.749,00

Rotisseri som roterar köttet under hela grillningen och ger kyckling, lammstek och andra 
hela stekar en jämn stekyta och en krispigt spröd grillyta. Passar till Weber Q®2000/200-
serien.

WEBER ORIGINAL™ ROTISSERI  Q®200/2000SERIE 

0077924013720 Artikelnr.:  17524
FINFO: 5230760
Kolli: 2
Vägl. pris:  Kr. 1.879,00

Rotisseri från Weber Original™ till Weber® Q®3000/300-serien. Ser till att köttet roterar 
under hela grillningen så att du får en fantastisk grillyta. Metoden ger garanterat supersaftig 
kyckling och krispig svål på fläsksteken. Ett av de mest uppskattade tillbehören till grillen.

WEBER ORIGINAL™ ROTISSERI  Q®300/3000SERIE 

0077924019777 Artikelnr.:  8516
FINFO: 5462984
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 1.499,00

Rotisseri – ett av de mest populära tillbehören till din grill. Rotisseriet ser till att köttet 
roterar under hela grillningen så att det får en fantastisk yta. Kycklingar blir supersaftiga 
och skinnet härligt krispigt, och både anka och lammstek blir en garanterad succé på 
rotisseriet. Motor ingår. Passar till Spirit®-serien från 2007 och senare.

WEBER ORIGINAL™ ROTISSERI  SPIRIT®, 2007 

0077924011047 Artikelnr.:  8508
FINFO: 5230755
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 1.599,00

Rotisseri – ett av de mest populära tillbehören till din grill. Rotisseriet ser till att köttet 
roterar under hela grillningen så att det får en fantastisk yta. Kycklingar blir supersaftiga 
och skinnet härligt krispigt, och både anka och lammstek blir en garanterad succé på 
rotisseriet. Motor ingår.

WEBER ORIGINAL™ ROTISSERI  GENESIS®, 2007 

5707431045147 Artikelnr.:  17394
FINFO: 5894308
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 579,00

Praktisk korg till Webers rotisserier – perfekt för tillagning av grövre klyftpotatis, grönsaker, 
kycklinglår osv. Passar till brikettgrillar, Q®2000/200- och Q®3000/300-serien samt till 
större gasolgrillar.

WEBER ORIGINAL™ KORG TILL ROTISSERI 

0077924034787 Artikelnr.:  17588
FINFO: 6157632
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 579,00

Läcker, finmaskig korg för att tillaga mat i extra små stycken på rotisseriet, till exempel 
pommes frites, popcorn, skaldjur och fint skurna grönsaker.

WEBER ORIGINAL™ FINMASKAD KORG TILL ROTISSERI 
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5707431045154 Artikelnr.:  17395
FINFO: 5894309
Kolli: 5
Vägl. pris:  Kr. 579,00

Gediget grillspettset till Webers rotisserier. Setet, som monteras kring själva rotisserispettet, 
består av 2 x 6 spett i olika längder. Passar till alla Webers rotisserier.

WEBER STYLE™ GRILLSPETT TILL ROTISSERI 

0077924017247 Artikelnr.:  6604
FINFO: 5894327
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 349,00

Kompakt och robust grillplatta i porslinsemaljerat gjutjärn som är enkel att transportera 
och passar perfekt på alla grillmodeller från Weber.

WEBER ORIGINAL™ OVAL GJUTJÄRNSPANNA, LITEN 

0077924007040 Artikelnr.:  6466
FINFO: 5894313
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 1.199,00

Plancha-stekplatta i porslinsemaljerat gjutjärn till stekrätter, sauterade grönsaker, engelsk 
brunch m.m. Passar till Webers brikettgrill på 57 cm, Q®3000/300-serien och alla andra 
större gasolgrillsmodeller.

WEBER ORIGINAL™ PLANCHA STEKPLATTA, 
EMALJERAD 

0077924021640 Artikelnr.:  6558
FINFO: 5894314
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 579,00

Gjutjärnsplatta till Q®100/1000-serien, som kan läggas ned på den ena sidan av gallret. 
Perfekt för tillagning av exempelvis stekta ägg, scrambled eggs, köttbullar eller bacon.

WEBER ORIGINAL™ GJUTJÄRNSPLATTA Q®100/1000
SERIE 

0077924021633 Artikelnr.:  6559
FINFO: 5894326
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 669,00

Gjutjärnsplatta till Q®200/2000-serien, som kan läggas ned på den ena sidan av gallret. 
Perfekt för tillagning av exempelvis stekta ägg, scrambled eggs, köttbullar eller bacon.

WEBER ORIGINAL™ GJUTJÄRNSPLATTA Q®200/2000
SERIE 

0077924075063 Artikelnr.:  6506
FINFO: 4427482
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 819,00

Stekplatta i gjutjärn från Weber Original™ – perfekt för allt från köttbullar och pannbiffar 
till stekt fläsk och sauterade grönsaker. Eller vad sägs om en engelsk brunch på grillen? 
Passar till Weber Q® 300/3000 och 320/3200.

WEBER ORIGINAL™ GJUTJÄRNSPLATTA  Q®300/3000
SERIE 
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0077924019135 Artikelnr.:  7597
FINFO: 5462988
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 879,00

Stekplatta i gjutjärn – perfekt för allt från köttbullar och fisk till stekt fläsk och sauterade 
grönsaker. Eller varför inte engelsk brunch på grillen? Passar till Spirit® E-200-modeller 
från 2013.

WEBER ORIGINAL™ GJUTJÄRNSPLATTA  SPIRIT® 
200SERIE FRÅN 2013 

0077924019142 Artikelnr.:  7598
FINFO: 5462989
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 929,00

Stekplatta i gjutjärn från Weber Original™ – perfekt för allt från köttbullar och fisk till stekt 
fläsk och sauterade grönsaker. Eller vad sägs om en engelsk brunch på grillen? Passar 
till Spirit® E300-serien.

WEBER ORIGINAL™ GJUTJÄRNSPLATTA  SPIRIT® 
300SERIE FRÅN 2013 

0077924008290 Artikelnr.:  7566
FINFO: 5061023
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 929,00

Porslinsemaljerad stekplatta i gjutjärn med två olika sidor från Weber Original™ – perfekt 
för allt från köttbullar och pannbiffar till stekt fläsk och sauterade grönsaker. Eller vad 
sägs om en engelsk brunch på grillen? Passar till Genesis®-serien från 2011.

WEBER ORIGINAL™ GJUTJÄRNSPLATTA  GENESIS® 

0077924083495 Artikelnr.:  7404
FINFO: 4691077
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 1.199,00

Stekplatta i porslinsemaljerat gjutjärn med två olika ytor - perfekt till allt från pannbiff till 
sauterade grönsaker. Passar perfekt till Summit®-Serien.

WEBER ORIGINAL™ GJUTJÄRNSPLATTA  SUMMIT® 

0077924074752 Artikelnr.:  6415
FINFO: 4427470
Kolli: 10
Vägl. pris:  Kr. 79,00

Små droppformar från Weber® – perfekta till dropplådan under grillen. Kan även användas 
till att grilla fisk, rosta bacon eller sautera grönsaker i. Praktiskt tillbehör till grillen. Finns 
även i en stor och en avlång modell.

WEBER® ALUMINIUMSFORM, LITEN 

0077924074769 Artikelnr.:  6416
FINFO: 4427471
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 109,00

Stora droppformar från Weber® – perfekta för tillagning av allt från potatisgratäng och 
kakor till gryträtter, lasagne och annat på grillen. Praktiskt tillbehör till grillen. Finns även 
i en liten och en avlång modell.

WEBER® ALUMINIUMSFORM, STOR 
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0077924007606 Artikelnr.:  6454
FINFO: 5199168
Kolli: 5
Vägl. pris:  Kr. 79,00

Droppformar i storlek XL från Weber Original™ – passar perfekt i en One-Touch® 57 cm. 
Med droppformen undviker du spill i botten av grillen, men du kan även använda den till 
att tillaga allt från potatisgratäng och kakor till gryträtter och exempelvis lasagne på grillen. 
Finns även i en liten, en mellanstor och en avlång modell.

WEBER® ALUMINIUMSFORM, XL 

0077924074776 Artikelnr.:  6417
FINFO: 4427272
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 129,00

Droppformar från Weber® till Weber Summit®-modellerna Praktiskt tillbehör till grillen. 
Finns även i en stor och en liten modell.

WEBER® ALUMINIUMSFORM, SUMMIT® 

0077924037351 Artikelnr.:  6528
FINFO: 6349587
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 419,00

Smart lampa till handtaget på din gasolgrill så att du kan se maten tydligt när du grillar 
en sen augustikväll eller i vintermörkret. Tänds när locket öppnas och släcks när det 
stängs.

WEBER ORIGINAL™ BELYSNING TILL HANDTAG, 
GASOLGRILLAR 

 NYHET

0077924037399 Artikelnr.:  6529
FINFO: 6349586
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 449,00

Smart belysning till handtaget på din Weber® Q® så att du alltid kan se maten klart och 
tydligt när du grillar – även i mörkret. Tänds när locket öppnas och släcks när det stängs. 
Passar till alla modeller i Weber® Q®-serien, utom Weber® Q®300.

WEBER ORIGINAL™ BELYSNING TILL HANDTAG,  
Q®SERIEN 

 NYHET

0077924037429 Artikelnr.:  6531
FINFO: 6349585
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 399,00

Smart och ultraflexibel grillampa som kan placeras på grillens sidobord så att du får ett 
behagligt ljus över maten på grillgallret.

WEBER ORIGINAL™ UNIVERSAL GRILLAMPA 

 NYHET

0077924075247 Artikelnr.:  8411
FINFO: 4427557
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 429,00

Praktisk lockhållare från Weber Original™. Locket vippas ned i lockhållaren när du ska 
titta till maten. Tillverkad i stål. Passar till alla Webers brikettgrillar på 47 cm och 57 cm.

WEBER ORIGINAL™ LOCKHÅLLARE 
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0077924068645 Artikelnr.:  7401
FINFO: 4427495
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 99,00

Redskapshållare i stål från Weber® som passar perfekt till din brikettgrill. Kan hängas på 
brikettgrillar med måtten 47 cm och 57 cm och rymmer minst fyra redskap.

WEBER ORIGINAL™ REDSKAPSHÅLLARE 

0077924029585 Artikelnr.:  6527
FINFO: 5967487
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 469,00

Praktiska sidobord till din Weber Q® 1000, 1200 och 1400 – ger extra arbetsyta bredvid 
grillen. Enkla att montera – tillverkade i plast.

WEBER® SIDOBORD  Q®1000SERIEN 

0077924021619 Artikelnr.:  6557
FINFO: 5894334
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 999,00

Praktisk och smidig vagn till Weber Q®1000-2000-serien. Vagnen, som är utrustad med 
en låsfunktion, är enkel att fälla ihop och ta med på utflykten.

WEBER® RULLVAGN  Q®1000/2000SERIE 

0077924024641 Artikelnr.:  6526
FINFO: 5894335
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 1.449,00

Praktisk, stationär vagn till Weber Q®2000-serien som ger perfekt arbetshöjd.

WEBER® STATIONÄR VAGN  Q®2000SERIE 
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TILLBEHÖR 
TILL BORDET

5707431000740 Artikelnr.:  17077
FINFO: 4427380
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 579,00

Exklusiva grillbestick från Weber Style™, som verkligen inger respekt när du ska skära 
upp steken, kycklingen, kalkonen eller ankan till gästerna. Består av 2 set med grillkniv 
och gaffel. Tillverkad i tyskt kvalitetsstål.

WEBER STYLE™ STEAK SET, 2 SET 

5707431038767 Artikelnr.:  17191
FINFO: 5230676
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 359,00

Äkta BBQ-tallrikar för alla grilltillfällen! Gott om plats för maten, så att kött och sås inte 
blandas med sallad och dressing. Tillverkade i tåligt, klassiskt vitt porslin.

WEBER STYLE™ SALLADSTALLRIK, 2 ST. 

5707431025651 Artikelnr.:  17190
FINFO: 4913730
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 489,00

Äkta BBQ-lunchtallrik som förgyller varje grilldag! Gott om plats för maten, så att kött och 
sås inte blandas med sallad och dressing. Tillverkad i tåligt, klassiskt porslin.

WEBER STYLE™ GRILLTALLRIK, 2 ST. 

0077924027857 Artikelnr.:  17552
FINFO: 5894301
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 129,00

Praktisk multikvarn från Weber som maler alla typer av kryddor. Tillverkad i kraftigt glas, 
medan kvarnverket är i rostfritt stål. Kan ställas in från grov- till finmalet efter smak.

WEBER ORIGINAL™ MULTIKVARN 

0077924027871 Artikelnr.:  17554
FINFO: 5894303
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 139,00

Praktisk olje-/vinägerflaska från Weber med droppfri och doseringsvänlig hällpip samt 
ett lock som sluter tätt och skyddar innehållet.

WEBER ORIGINAL™ OLJA/VINÄGERFLASKA 
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5707431000979 Artikelnr.:  17093
FINFO: 4427257
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 649,00

Exklusiva salt- och pepparkvarnar från Weber Style™. Högsta kvalitet, kompromisslös 
CrushGrind®-kvarn och modern design. Finns även i en modell på 30 cm.

WEBER STYLE™ SALT OCH PEPPARKVARNAR, 19 CM 

5707431034608 Artikelnr.:  17275
FINFO: 5199153
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 139,00

Exklusivt set med salt- och pepparströare från Weber Style™. Enkla att fylla på, och torkas 
av med en urvriden trasa. Perfekt set för varje middagsbord!

WEBER STYLE™ SALT OCH PEPPARSET, 6 ST M/
DISPLAY 

5707431000825 Artikelnr.:  17081
FINFO: 4427242
Kolli: 3
Vägl. pris:  Kr. 299,00

Exklusiv örtkniv från Weber Style™ – perfekt till allt från potatis och lök till kryddor och 
exempelvis vitlök. Tillverkad i tyskt kvalitetsstål. Det finns även en grönsakskniv, en 
brödkniv, en kockkniv samt ett förskärarset.

WEBER STYLE™ SKALKNIV 

5707431000603 Artikelnr.:  17073
FINFO: 4427240
Kolli: 3
Vägl. pris:  Kr. 449,00

Exklusiv grönsakskniv i unik storlek från Weber Style™ – en kniv som kan användas till 
nästan allt. Använd den till att strimla salladen eller till att hacka kryddor, nötter eller 
annat. Tillverkad i tyskt kvalitetsstål. Det finns även en örtkniv, en brödkniv, en kockkniv, 
en längre grönsakskniv samt förskärarset.

WEBER STYLE™ GRÖNSAKSKNIV LITEN 

5707431000580 Artikelnr.:  17071
FINFO: 4427238
Kolli: 3
Vägl. pris:  Kr. 499,00

Exklusiv grönsakskniv från Weber Style™ – en kniv som kan användas till nästan allt. 
Använd den till att strimla salladen eller till att hacka kryddor, nötter eller annat. Tillverkad 
i tyskt kvalitetsstål. Det finns även en örtkniv, en brödkniv, en kockkniv, en kortare 
grönsakskniv samt förskärarset.

WEBER STYLE™ GRÖNSAKSKNIV STOR 

5707431000573 Artikelnr.:  17070
FINFO: 4427237
Kolli: 3
Vägl. pris:  Kr. 579,00

Exklusiv kockkniv från Weber Style™ – perfekt till alla typer av kött; kyckling, fisk, nötkött, 
fläskkött med mera. Tillverkad i tyskt kvalitetsstål. Det finns även en örtkniv, en brödkniv, 
två grönsaksknivar och ett förskärarset.

WEBER STYLE™ KOCKKNIV 
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5707431000597 Artikelnr.:  17072
FINFO: 4427239
Kolli: 3
Vägl. pris:  Kr. 499,00

Exklusiv brödkniv från Weber Style™ – perfekt till bullar, baguetter, franskbröd, rågbröd 
och kakor. Tillverkad i tyskt kvalitetsstål. Det finns även en örtkniv, en kockkniv, två 
grönsaksknivar och ett förskärarset.

WEBER STYLE™ BRÖDKNIV 

5707431045321 Artikelnr.:  17067
FINFO: 5894318
Kolli: 3
Vägl. pris:  Kr. 499,00

Exklusiv filékniv från Weber Style™ för att skära bort ben från köttet och till utskärning av 
olika typer av köttstycken.

WEBER STYLE™ URBENINGSKNIV 

5707431000610 Artikelnr.:  17074
FINFO: 4427243
Kolli: 3
Vägl. pris:  Kr. 929,00

Exklusivt förskärarset från Weber Style™, som verkligen inger respekt när du ska skära 
upp steken, kycklingen, kalkonen eller ankan till gästerna. Innehåller smal kockkniv och 
gaffel. Tillverkad i tyskt kvalitetsstål. Det finns även en örtkniv, en brödkniv, en kockkniv 
och två grönsaksknivar.

WEBER STYLE™ TRANCHER SET 

9788711390054 Artikelnr.:  17044
FINFO: 5386764
Kolli: 5
Vägl. pris:  Kr. 349,00

Grillbok från en av världens mest berömda grillkockar Jamie Purviance. 304 sidor fyllda 
med recept och grilltips med tydliga metodikbilder. 

WEBER® «WEBER’S DAGS ATT GRILLA» 
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TILLBEHÖR 
RÖKNING

0077924022340 Artikelnr.:  7472
FINFO: 5894336
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 499,00

Justerbart rökstativ med åtta krokar till rökning av allt från fisk och filéer till korvar och 
ost. Passar till Weber Smokey Mountain Cooker™ 47 cm.

WEBER ORIGINAL™ RÖKSTÄLLNING, 47 CM 

0077924022333 Artikelnr.:  7473
FINFO: 5894337
Kolli: 1
Vägl. pris:  Kr. 599,00

Justerbart rökstativ med åtta krokar till rökning av allt från fisk och filéer till korvar och 
ost. Passar till Weber Smokey Mountain Cooker™ 57 cm.

WEBER ORIGINAL™ RÖKSTÄLLNING, 57 CM 

5707431032420 Artikelnr.:  17179
FINFO: 5061030
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 299,00

Smart röklåda till alla Webers grillar som ger dig möjlighet att röka lax, brieost och annat. 
Fyll lådan med rökflis och ställ den på gallret eller direkt på grillens Flavorizer® Bars. 
Snart stiger röken upp och ger maten en delikat och läcker smak. Handdiskas.

WEBER ORIGINAL™ RÖKLÅDA 

0077924041112 Artikelnr.:  17636
FINFO: 6349588
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 479,00

Den smarta kallrökningsenheten gör kallrökningen enklare. Tack vare hållaren förbränns 
rökspånet jämnt och effektivt under 8–10 timmar.

WEBER ORIGINAL® KALLRÖKNINGSENHET 

 NYHET

0077924012846 Artikelnr.:  17521
FINFO: 6349602
Kolli: 8
Vägl. pris:  Kr. 119,00

Tunna plattor av cederträ att vira in mindre köttstycken i när de ska rökas. Plattorna avger 
en läcker röksmak och passar till alla slags fisk, kött och fågel.

WEBER® RÖKPLATTOR – CEDERTRÄ (8 ST.) 

 NYHET
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007924012853 Artikelnr.:  17522
FINFO: 6349598
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 149,00

Rökplanka i cederträ (arborvitae) för rökning av lax, nötstek eller kycklingfilé. Kan 
återanvändas upp till tre gånger. Säljs i set om 2 st.

WEBER® RÖKPLANKA, CEDERTRÄD, 2 ST. 

 NYHET

0077924039416 Artikelnr.:  17614
FINFO: 6349601
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 49,00

Träspån av bok för kallrökning av bacon, korv, fisk och ost. Brinntid på 8–10 timmar.

WEBER® RÖKSPÅN – BOK 

 NYHET

0077924039508 Artikelnr.:  17622
FINFO: 6349600
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 49,00

Rökflis av bokträ i praktisk återförslutningsbar påse. Flisen har en måttlig till kraftig 
rökarom. Utmärkt till rökning av fisk, fläskkött, hjort och annat vilt.

WEBER® SMOKING WOOD CHIPS  BOK 

 NYHET

0077924039492 Artikelnr.:  17621
FINFO: 6349590
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 49,00

Rökflis av äppelträ i praktisk återförslutningsbar påse. Flisen avger en söt, kompakt och 
fruktig smak. Utmärkt till rökning av i synnerhet fisk, fläskkött och fågel.

WEBER® SMOKING WOOD CHIPS  ÄPPLE 

 NYHET

0077924039546 Artikelnr.:  17625
FINFO: 6349596
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 49,00

Rökflis av mesquiteträ i praktisk återförslutningsbar påse. Flisen ger en rökt och baconaktig 
smak. Utmärkt till rökning av i synnerhet nötkött, fläskkött och vilt.

WEBER® SMOKING WOOD CHIPS  MESQUITE 

 NYHET

0077924039522 Artikelnr.:  17624
FINFO: 6349594
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 49,00

Rökflis av hickoryträ i praktisk återförslutningsbar påse. Flisen avger en kraftig och skarp 
baconaktig röksmak som gör sig perfekt till i synnerhet nötkött, fläskkött och vilt.

WEBER® SMOKING WOOD CHIPS  HICKORY 

 NYHET
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0077924039560 Artikelnr.:  17626
FINFO: 6349589
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 49,00

Rökflis av pekanträ i praktisk återförslutningsbar påse. Flisen ger en kraftig röksmak. 
Utmärkt till rökning av fläskkött och vilt.

WEBER® SMOKING WOOD CHIPS  PEKANNÖT 

 NYHET

Artikelnr.:  17623
FINFO: 6349592
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 49,00

Rökflis av körsbärsträ i praktisk återförslutningsbar påse. Flisen avger en mild, söt och 
fruktig smak. En utmärkt allroundvariant som passar särskilt bra till att röka fisk, griskött 
och fågel.

WEBER® SMOKING WOOD CHIPS  KÖRSBÄR 

 NYHET

0077924039577 Artikelnr.:  17627
FINFO: 6349599
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 49,00

Rökflis av trä från whiskyfat i praktisk återförslutningsbar påse. Flisen ger en djup och 
lätt syrlig smak med mycket sötma. Utmärkt till rökning av i synnerhet fläskkött och fågel.

WEBER® SMOKING WOOD CHIPS  WHISKEY 

 NYHET

0077924039430 Artikelnr.:  17616
FINFO: 6349591
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 79,00

Rökträ av äppelträ i praktisk återförslutningsbar påse. En mild allroundsmak som passar 
särskilt bra till att röka fisk, fågel och fläskkött. Påse à 1,5 kg.

WEBER® SMOKING WOOD CHUNKS  ÄPPLE 

 NYHET

0077924039478 Artikelnr.:  17620
FINFO: 6349597
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 79,00

Rökträ av mesquite – ett träslag från sydvästra USA – i en praktisk återförslutningsbar 
påse. Träslaget har en kraftig smak som passar särskilt bra till att röka nötkött, vilt och 
fläskkött. Påse à 1,5 kg. Kan läggas bland briketter eller kol i rökgrillen och i gasol- och 
klotgrillar. 

WEBER® SMOKING WOOD CHUNKS  MESQUITE 

 NYHET

0077924039461 Artikelnr.:  17619
FINFO: 6349595
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 79,00

Rökträ av hickory i praktisk återförslutningsbar påse. Träslaget har en kraftig smak som 
passar särskilt bra till att röka nötkött, vilt och fläskkött. Påse à 1,5 kg.

WEBER® SMOKING WOOD CHUNKS  HICKORY 

 NYHET
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0077924039454 Artikelnr.:  17618
FINFO: 6349593
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 79,00

Rökträ av körsbär i praktisk återförslutningsbar påse. En mild allroundsmak som passar 
särskilt bra till att röka fisk, fågel och fläskkött. Påse à 1,5 kg.

WEBER® SMOKING WOOD CHUNKS  KÖRSBÄR 

 NYHET
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TILLBEHÖR 
UPPTÄNDNING

0077924019494 Artikelnr.:  7447
FINFO: 5462990
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 179,00

Den ursprungliga skorstenständaren från Weber®, som gör det enkelt att få igång din Go 
Anywhere®, Smokey Joe® eller Jumbo Joe®.

WEBER® GRILLSTARTER, LITEN 

0077924073939 Artikelnr.:  7416
FINFO: 4427505
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 229,00

Den ursprungliga skorstenständaren från Weber som gör det enkelt att få briketterna 
varma. Praktiskt styr-/vipphandtag som gör att du kan hälla ned briketterna i grillen på 
ett säkert sätt. Rymmer fyra kg briketter.

WEBER® GRILLSTARTER 

0077924041068 Artikelnr.:  17631
FINFO: 6349579
Kolli: 24
Vägl. pris:  Kr. 269,00

Kom igång att grilla på kolgrillen enkelt och snabbt. Det här paketet innehåller tändkuber, 
briketter och skorstenständare – allt du behöver för att få fart på grillmyset.

WEBER® TÄNDPAKET 

 NYHET

077924072369 Artikelnr.:  7402
FINFO: 4427496
Kolli: 5
Vägl. pris:  Kr. 179,00

Briketthållare till din brikettgrill, så att du lätt kan hålla briketterna på plats. Briketthållaren 
underlättar indirekt grillning och andra grillmetoder.

WEBER® BRIKETTHÅLLARE, 2 ST. 

0077924073830 Artikelnr.:  7403
FINFO: 4427497
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 279,00

Brikettkorgar till din brikettgrill, så att du enkelt håller briketterna på plats. Den gör indirekt 
grillning och andra grillmetoder lättare att hantera – och det blir enklare att städa bort 
briketterna ur grillen efter användning. Passar till brikettgrill 57 cm.

WEBER® BRIKETTKORGAR, 2 ST. 
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0077924063251 Artikelnr.:  26100
FINFO: 4427422
Kolli: 36
Vägl. pris:  Kr. 89,00

Engångsgasoltuber från Weber Original™ till din Weber Q® 100/1000, Q® 120/1200 eller 
Performer® 57 cm med gasoltändning. Innehåller 440 g, vilket motsvarar tre–fyra timmars 
grillning på högsta styrka.  

WEBER® ENGÅNGS GASOLFLASKA, 445 G 

077924080302 Artikelnr.:  8454
FINFO: 4427565
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 459,00

Adapterslang och regulator som gör att du kan ansluta din Weber Q® 100 och Weber Q® 
120 till gasolflaskor på 5 och 10 kg. Enkel att montera.

WEBER® ADAPTERSLANG OCH REGULATOR 

0077924040146 Artikelnr.:  8481
FINFO: 6349584
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 429,00

WEBER® KONVERTERINGSKIT  PERFORMER® 

5707431042405 Artikelnr.:  17214
FINFO: 5562359
Kolli: 35
Vägl. pris:  Kr. 99,00

Rejäl tändare till rimligt pris Gör det enkelt att tända där det är svårt att komma åt. 
Justerbar låga och påfyllningsbar.

WEBER® SQUARELIGHTER 

0077924012594 Artikelnr.:  17519
FINFO: 5230698
Kolli: 39
Vägl. pris:  Kr. 39,00

Tändkuber från Weber® – slipp tändvätskan och kom snabbt igång med grillningen. 24 st 
i varje förpackning.

WEBER® TÄNDKUBER, 24 ST. 

0077924039270 Artikelnr.:  17612
FINFO: 6349580
Kolli: 15
Vägl. pris:  Kr. 39,00

Miljövänliga tändkuber som gör det enkelt att tända kol och briketter så att grillen är klar 
att använda inom kort. 48 st.

WEBER® TÄNDKUBER, EKOLOGISKA 

 NYHET
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0077924036613 Artikelnr.:  17599
FINFO: 6349575
Kolli: 272
Vägl. pris:  Kr. 45,00

Helt unika och miljövänliga briketter som är klara på 20 minuter och har en effektiv 
brinntid på över 3 timmar.

WEBER® BRIKETTER, 2 KG. 

 NYHET

0077924036620 Artikelnr.:  17600
FINFO: 6349576
Kolli: 130
Vägl. pris:  Kr. 85,00

Helt unika och miljövänliga briketter som är klara på 20 minuter och har en effektiv 
brinntid på över 3 timmar. 

WEBER® BRIKETTER, 4 KG. 

 NYHET

0077924036637 Artikelnr.:  17601
FINFO: 6349574
Kolli: 66
Vägl. pris:  Kr. 145,00

Helt unika och miljövänliga briketter som är klara på 20 minuter och har en effektiv 
brinntid på över 3 timmar. 

WEBER® BRIKETTER, 8 KG. 

 NYHET

0077924038907 Artikelnr.:  17606
FINFO: 6349577
Kolli: 54
Vägl. pris:  Kr. 109,00

Weber® Träkol passar utmärkt till vardagsgrillningen på klotgrillen eftersom det går 
snabbt att tända och har en brinntid på cirka 60 minuter. Kolet är gjort på FSC-
certifierad bok, avenbok, björk och ek. 

WEBER® TRÄKOL, 5 KG 

 NYHET

0077924039263 Artikelnr.:  17611
FINFO: 6349578
Kolli: 27
Vägl. pris:  Kr. 199,00

Weber® Träkol passar utmärkt till vardagsgrillningen på klotgrillen eftersom det går snabbt 
att tända och har en brinntid på cirka 60 minuter. Kolet är gjort på FSC-certifierad bok, 
avenbok, björk och ek.

WEBER® TRÄKOL, 10 KG 

 NYHET
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TILLBEHÖR 
RENGÖRING

0077924006821 Artikelnr.:  6463
FINFO: 5061016
Kolli: 12
Vägl. pris:  Kr. 99,00

Original-grillborste och skrapa från Weber som gör det enkelt att alltid ha en ren grill redo. 
Med stålborst, skrapa i rostfritt stål och skaft i bambu. Finns även i en modell på 45 cm.

WEBER® BAMBU GRILLBORSTE, 30 CM 

0077924006838 Artikelnr.:  6464
FINFO: 5061017
Kolli: 12
Vägl. pris:  Kr. 115,00

Original-grillborste och skrapa från Weber som gör det enkelt att alltid ha en ren grill redo. 
Med stålborst, skrapa i rostfritt stål och skaft i bambu. Finns även i en modell på 30 cm.

WEBER® BAMBU GRILLBORSTE, 45 CM 

0077924018961 Artikelnr.:  6495
FINFO: 5462966
Kolli: 12
Vägl. pris:  Kr. 99,00

Praktisk gjutjärnsborste från Weber som är perfekt för att rengöra mellanrummen på 
gjutjärnsgallret eller använda på brännarrören. Borsten är tillverkad i rostfritt stål, medan 
handtaget är tillverkat i nylon.

WEBER® GJUTJÄRNSBORSTE, LITEN 

0077924022845 Artikelnr.:  6686
FINFO: 5894279
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 119,00

Konstruerad så att borsten enkelt kommer åt i alla hörn på grillen. De mjuka stålborsten 
gör borsten enkel och flexibel att arbeta med. Handtaget är lätt böjt i förhållande till 
borsthuvudet, så att det går lättare att rengöra alla spår i gallret och hålen i Flavorizer® Bars 
och brännarrör. Borsten kan hängas på grillen i bandet så att den är redo när den behövs.

WEBER ORIGINAL™ DETALJGRILLBORSTE 

0077924018954 Artikelnr.:  6494
FINFO: 5462965
Kolli: 12
Vägl. pris:  Kr. 109,00

Praktisk tresidig grillborste från Weber® som gör det enkelt att komma nära inpå gallret, 
så att du alltid kan börja med en ren grill. Stålborst och skaft i melamin. Finns även i en 
modell på 53 cm.

WEBER® TREKANTIG GRILLBORSTE, 30 CM 
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0077924018947 Artikelnr.:  6493
FINFO: 5462964
Kolli: 12
Vägl. pris:  Kr. 129,00

Praktisk tresidig grillborste från Weber® som gör det enkelt att komma nära inpå gallret, 
så att du alltid kan börja med en ren grill. Stålborst och skaft i melamin. Finns även i en 
modell på 30 cm.

WEBER® TREKANTIG GRILLBORSTE, 53 CM 

5707431034516 Artikelnr.:  17274
FINFO: 5106889
Kolli: 4
Vägl. pris:  Kr. 229,00

Solid lyxstålborste från Weber Style™ i modern design och funktionell utformning som 
gör det enkelt att alltid ha en ren grill redo. Avtagbart huvud som kan bytas.

WEBER STYLE™ LYXMODELL STÅLBORSTE, 40 CM 

5707431033120 Artikelnr.:  17181
FINFO: 5061012
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 99,00

Löst borsthuvud till lyxstålborsten från Weber Style™. Borsten har en modern design och 
en ytterst funktionell utformning som gör det enkelt att alltid ha en ren grill redo.

WEBER STYLE™ REFILL TILL LYXMODELL STÅLBORSTE 

0077924031847 Artikelnr.:  6201
FINFO: 6126256
Kolli: 12
Vägl. pris:  Kr. 59,00

Rengöringsskrapa för enkel och effektiv invändig rengöring av grillar i Weber® Q®-serien.

WEBER® GRILLSKRAPA  Q® 

0077924034022 Artikelnr.:  6205
FINFO: 6126258
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 79,00

Långskaftad borste som gör det lätt att komma in i brännarrören och rengöra dem inifrån, 
så att de kan brinna optimalt.

WEBER® BORSTE TILL BRÄNNARE, 62 CM 

0077924031854 Artikelnr.:  6202
FINFO: 6126257
Kolli: 6
Vägl. pris:  Kr. 129,00

Oumbärligt set med skrapa och borste för invändig rengöring av Webers större gasolgrillar.

WEBER® TVÅDELAT RENGÖRINGSSET TILL GASOLGRILL 
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5707431001204 Artikelnr.:  26105
FINFO: 4427608
Kolli: 12
Vägl. pris:  Kr. 59,00

Grillrens från Weber® till rostfria ytor – dock ej till grillgallret. Underlättar rengöringen så 
att du alltid har en snygg och ren grill att arbeta med.

WEBER® GRILLRENS  ROSTFRITT STÅL 

5707431001198 Artikelnr.:  26104
FINFO: 4427607
Kolli: 12
Vägl. pris:  Kr. 59,00

Grillrens till grillgallret från Weber®. Underlättar rengöringen så att du alltid har ett rent 
grillgaller att arbeta med.

WEBER® GRILLRENS  GRILLGALLER 

0077924063282 Artikelnr.:  26103
FINFO: 4427606
Kolli: 12
Vägl. pris:  Kr. 59,00

Grillrens från Weber® – perfekt för grillens utvändiga, emaljerade delar. Underlättar 
rengöringen. Sprayas på en kall grill.

WEBER® GRILLRENS  UTVÄNDIG EMALJ 

5707431001808 Artikelnr.:  26106
FINFO: 4426609
Kolli: 12
Vägl. pris:  Kr. 59,00

Grillrens till Weber Q®-serien. Underlättar rengöringen så att du alltid har en snygg och 
ren grill att arbeta med.

WEBER® GRILLRENS  Q® 

5707431042054 Artikelnr.:  26110
FINFO: 5564210
Kolli: 12
Vägl. pris:  Kr. 59,00

Weber® Grate protector är avsedd att sprayas på gallret efter rengöring av grillen. Oljan, 
som är tillverkad av naturprodukter, sitter kvar på grillgallret och bildar ett skyddande 
lager så att gallret håller sig fräscht till nästa gång.

WEBER® GRILLGALLERSKYDD 

0077924012501 Artikelnr.:  17511
FINFO: 5230736
Kolli: 12
Vägl. pris:  Kr. 59,00

Weber® BBQ-oljespray, sprutas på gallret före grillning. Den oantändliga oljan skapar en 
effektiv nonstick-beläggning som gör att kött, grönsaker och potatis lossnar lätt från gallret. 
Rymmer 200 ml

WEBER® BBQ OLJASPRAY 
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Weber-Stephen Nordic
P.O Box 1404
251 14 Helsingborg

info@weberstephen.se
weber.com

Find os på Facebook
facebook.com/webergrill.se

Vi reserverar oss för tryckfel och prisändringar


