
Grillfesterna från OUTDOORCHEF karaktäriseras av högkvalitativt hantverk samt av en unik och innovativ 
teknologi.
Ett team av experter i Ebikon i Schweiz är ansvariga för den konstanta utvecklingen av såväl design som teknologi. 
Pålitliga kvalitetsprodukter gör grillning till en okomplicerad och rolig upplevelse. 

- Optimal kontroll tack vare den inbyggda termometern
- Enkel att montera. Alla gasoldelar är förmonterade
- Bekväm arbetsArbetshöjder
- Unik och praktisk grilldesign
- Säker och enkel att använda
- Kvalitetsmaterial
- Lätt att rengöra
- Robust och mobil grillvagn
- Rund, mångsidig och hälsosam

BBQ Equipment Of Sweden. Rundgången 14  254 52 Helsingborg
Tele.nr. 042-150444 E-post info@bbqequipment.se 
Hemsida  www.bbqequipment.se



Normal position

OUTDOORCHEF - gasolgrillen med konteknologi

Gasolgrillen med en vändbar kon inuti kitteln motverkar fettbränder och otrevlig rök. Denna kon förenar möjligheten till oerhörd mångsidighet och precision med 
sunda och goda resultat. Beroende på hur man vänder konen kan grillen användas till att grilla, steka, baka eller kokning. Med de specialdesignade grilltillbehören 
är möjligheterna ändlösa.
Blir varm på mindre än 10 minuter

Hälsosamt
Den enda gasolgrillen som reducerar fettbränder till 100%.

Multi-funktionell
Grillning, matlagning och bakning – allt från kotvgrillning till gourmetmåltider.

Smart
En välplanerad pall med tillbehör garanterar dig att kunna laga variationsrika måltider utomhus, året om. 

Grilla - Laga mat – Baka
För indirekt grillning och matlagning -
placera den övre konen så att den stora 
öppningen pekar uppåt. Värmen från 
brännarna stiger upp utmed sidorna på 
konen, vilket ger en jämn, indirekt 
värme över hela grillen. När locket är på 
är värmen så jämn att man inte behöver 
man inte vända maten över huvud taget.

Matlagning – Stekning
För grillning i väldigt hög temperatur eller 
om man vill använda en grillpanna, så ska 
den övre konen placeras upp och ner (den 
lilla öppningen uppåt). Detta skapar en hög 
och koncentrerad värme i mitten av grillen. 
Grillens lock är inte alltid nödvändig när man 
grillar på det här viset. Vill man få extra 
grillyta på sitt kött så rekommenderas 
vulkanposition.

Vulkanposition 



OUTDOORCHEF kolgrill med ”konsystems”-teknologin

Kolgrillen med den patenterade konteknologin för indirekt och direkt grillning
OUTDOOR CHEFS kolgrill har tagit kolgrillning till nya dimensioner. 
Tillskillnad från vanliga kolgrillar är OUTDOORCHES kolgrill utrustad med det patenterade konsystemet (the Funnel System®) och med en integrerad droppkopp. Med 
denna förbättrade grillteknologi så garanteras ännu bättre resultat utan otrevliga eller skadliga lågor flammar upp. 

Hälsosam
Konen (funneln) gör att såväl direkt som indirekt grillning möjliggörs, utan farliga eldsflammor från neddroppande fett eller marinad. 

Enkel hantering
Grillgallret är utrustat med gångjärn som gör det möjligt att tillsätta extra grillkol samtidigt som grillen är varm. Den bekväma arbetshöjden gör grillningen mycket 
enklare än med konventionella grillar. 

Direkt matlagning
När du ska grilla nötkött, placera då köttet direkt över den glödande kolen. På så vis får du en saftig stek med en fin grillyta. 

Indirekt matlagning
Den indirekta metoden är idealisk för att t.ex. göra långkok, ånga grönsaker, grilla kyckling eller baka pizza. Maten läggs då över den del av gallret som skyddas från 
direkt värme från kolen. Maten tillagas då av den varma luften som cirkulerar under locket. Denna metod passar även bäst för större köttbitar som behöver längre 
tillagningstid. 

Grillgallret med gångjärn gör det 
enkelt att fylla på med ny kol, även 
medan grillen fortfarande är varm. 
Extra köttsafter samlas i den 
emaljerade droppkoppen. Vätskan 
förångas där medan maten lagas och 
förhindrar att maten blir torr, samt 
att den ger maten extra god smak. 

Värmen kan enkelt regleras genom 
att öppna eller stänga ventilerna i 
locket eller i kitteln. Genom att 
stänga ventilationshålen reduceras 
syretillförsel och värme. Öppnas 
dem istället så ökar syretillförseln 
och därmed också värmen i grillen. 
Konvektionsvärme kan skapas 
genom att man lägger på locket. 



Ambri 480LH
Beskrivning: 
Ambri 480 är en robust gasolgrill på 
48cm i diameter. Dess 
mångsidighet och robusta 
konstruktion gör den till en optimal 
grill för hemmet eller 
sommarstugan. Klotgrillen och 
vagnen är en gedigen konstruktion 
av epoxybehandlat stål och de 
stora hjulen gör att den lätt kan 
rullas ut på gräsmattan, altanen 
eller terrassen. Den har dessutom 
en rejäl lockhållare, vilket gör att 
locket inte trillar av och skadas när 
grillen förflyttas eller under 
grillning. Det finns också ett litet 
krydd- och verktygsställ på vagnen, 
samt en stilfullt hyllplan av 
eucalyptus för att ställa gasoltuben 
på. Ambri 480 har en "One-touch" 
start funktion, termometer och ett 
steglöst vred för 
temperaturinställning vilket gör 
den mycket enkel att använda. 
Dessutom står det på panelen 
vilken temperatur det ska vara i 
grillen för olika typer av 
matlagning, om locket ska vara på 
eller av samt vilket håll konen 
föredragsvis ska vara på. 
Ambri 480 är den lilla grillen för de 
perfekta grillresultaten. 

Ascona 570MX
Beskrivning: 
Denna grill har utsetts till marknadens 
bästa grill av 10 000 kockar i USA, och 
belönats med guldmedalj av American 
Academy of Taste. Med 
OUTDOORCHEFs patenterade kon-
teknologi så kan man göra mer än att 
bara grilla. All typ av mat är nu möjlig 
att göra på denna högkvalitativa grill!
Den har dubbla brännare vilket gör att 
man även kan grilla på låga 
temperaturer. Ascona är en optimal 
grill för hemmet eller sommarstugan. 
Grillen är 57cm i diameter och vagnen 
är en patenterad konstruktion av 
epoxybehandlat stål som är mycket 
robust. De stora hjulen gör att den lätt 
kan rullas ut på gräsmattan, altanen 
eller terrassen. Den har dessutom en 
rejäl lockhållare, vilket gör att locket 
inte trillar av och skadas. Det finns 
också ett sidobord på vagnen, samt ett 
stilfullt hyllplan av eucalyptus för att 
ställa gasoltuben på. 
Ascona570 har en "One-touch" start 
funktion, termometer och ett steglöst 
vred för temperaturinställning vilket 
gör den mycket enkel att använda. 
Dessutom står det på panelen vilken 
temperatur det ska vara i grillen för 
olika typer av matlagning, om locket 
ska vara på eller av samt vilket håll 
konen föredragsvis ska vara på. 

Mått grillyta: 54cm 
Höjd: 86cm 
Antal brännare: 2 
Färg: Blå 
Gaskonsumtion (lilla brännaren): 90g/h 
Gaskonsumtion (stora brännaren): 597g/h

Grillyta: 45cm
Höjd: 86cm 
Antal brännare: 1 
Färg: Svart

Rek Pris 3495.-

Rek Pris 3995.-



Roma Deluxe 570MXS
Beskrivning: 
Denna grill tar grillning till ytterligare en ny 
dimension. I och med sin kraftigfulla 
sidobrännare kan Roma Deluxe användas när 
en komplett middag ska lagas. Sidobrännaren 
är så pass kraftfull att man kan ha den till att 
koka potatis, wok eller hålla färdiggrillad mat 
varm. (Notera också att sidobrännaren är 
nedfälld i plåten och därmed skyddad från vind 
som annars blåser ut lågan.)
Grillen är 57cm i diameter och vagnen är en 
patenterad konstruktion av epoxybehandlat 
stål som är mycket robust. De stora hjulen gör 
att den lätt kan rullas ut på gräsmattan, 
altanen eller terrassen. Den har dessutom en 
rejäl lockhållare, vilket gör att locket inte trillar 
av och skadas. Det finns också ett sidobord på 
vagnen, samt ett stilfullt hyllplan av eukalyptus 
för att ställa gasoltuben på. 
Roma Deluxe 570 har en "One-touch" start 
funktion, termometer och ett steglöst vred för 
temperaturinställning vilket gör den mycket 
enkel att använda. Dessutom står det på 
panelen vilken temperatur det ska vara i 
grillen för olika typer av matlagning, om locket 
ska vara på eller av samt vilket håll konen helst 
ska vara på. 
Roma Deluxe 570MXS är grillen för dig som 
bara nöjer dig med det bästa! 

Höjd: 93cm Grillyta: 54cm Antal brännare: 3 
(2 + 1 sidobrännare) Gaskonsumtion (lilla 
brännaren): 90g/h Gaskonsumtion (stora 
brännaren): 597g/h Gaskonsumtion 
(sidobrännaren): 230g/h

Queensland 3b
Beskrivning: 
Queensland är en gasolgrill som utstrålar stil och kvalitet. 
Den är tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål. Den är 
utrustad med 3 gjutjärnsbrännare som ligger skyddade så att 
inte marinader etc. kan droppa ner och på sikt skada 
brännarna. Vagnen är väldigt robust och stabil. De stora 
hjulen gör att den lätt kan flyttas över mjuka eller ojämna 
underlag så som gräsmattor, trösklar eller altandäck. Den har 
också rymliga sidobord som lätt kan användas till 
avlastningsyta eller arbetsbänk. Gasoltuben ställs lättast i 
nedsänkningen på bottenplattan. På så vis står den stadigt 
även när grill flyttas. 

Mått grillyta: 68x43cm 
Höjd: 90cm Antal brännare: 3 
Färg: Rostfritt Gaskonsumtion (samtliga brännare): 951g/h

Rek Pris. 4995.-Rek. Pris 6795.-



St Tropez 570
Beskrivning: 
St Tropez uppfyller alla förväntningar som namnet kan förvänta. Stil, lyx och 
perfektion är sammanflätat med ett gediget Schweiziskt hantmannaskap. 
Denna grill är handtillverkad i Schweiz, och är en produkt som utstrålar stil och 
kvalitet. Den är tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål, där varje kant och linje 
noggrant handslipas. Den generösa bänkskivan är av svart granit och erbjuder 
ett tillräckligt utrymme för att både förbereda och servera maten på.
Vagnen är väldigt robust och stabil. De stora hjulen gör att den lätt kan flyttas 
över mjuka eller ojämna underlag så som gräsmattor, trösklar eller altandäck. 
Gasoltuben göms prydligt i underskåpet, och på så vis står den stadigt även 
när grill flyttas. 
St Tropez är grillen för dig som vill uppleva det perfekta grillresultatet ihop 
med Franska Rivierans flärd och glam!

Rek. Pris 29 995.-

Mått grillyta: 68x43cm 
Höjd: 90cm 
Antal brännare: 3 
Färg: Rostfritt 
Gaskonsumtion (samtliga brännare): 951g/h



City Grill 420
Beskrivning: 
Detta är en liten och portabel grill som är lika 
enkel att med ner till stranden eller parken 
som att ha i båten eller sommarstugan. Den 
har Outdoor Chefs patenterade "funnel"-
system som gör att grillresultatet blir lika bra 
som på de stora grillarna. 
Se gärna på svt:s klipp där landslagskocken 
Calle Almgren lagar viltgryta på citygrillen; 
http://www.ur.se/Vuxen/Fritid/Farligfritid/Vi
ld-Mat/Vildpizza/#mediacontent
Så här recenserade "about.com":s Derrick 
Riches Outdoor Chefs City grill:
"Den här lilla, lätta och portabla gasolgrillen 
har samma finesser, funktioner och kraft 
som fullstorleksgrill. Den nyskapande 
"funneln" (konen inuti grillen) gör att värmen 
antingen kan mittkoncentreras eller 
kringledas. Detta ger en mångsidig 
uppvärmning med tanke på att det faktiskt 
är en enkelbrännare. Under normal grillning 
(konen placerad i normalt läge) kommer 
värmen från sidorna och grillytan blir då 
maximal och när man faktiskt kan få upp 
temperaturen över 260ºC så är det inga 
problem att grilla tjocka stekar! Detta är en 
utmärkt portabel grill samtidigt som den är 
klockren för dem som bor i lägenhet."
Helhetsbetyg: "Really, this is one grill that is 
hard to find fault with" (5/5)
Citygrillen är verkligen den lilla grillen med 
den stora mångsidigheten! 

Mått lxbxh: 42x42x41cm 
Vikt: 11kg 
Grillyta: ø 39cm i diameter (590cm²)
Max temperatur: ca 280ºC 
Gasförbrukning: 319g/h

Rek .Pris 1695:-

Laptop
Beskrivning: 
Enkelt och roligt, vart som helst – på stranden, i parken, i husvagnen, i 
båten eller hemma i trädgården!Glöm smutsigt kol, skrymmande packning 
eller stora gastuber ihopvikt är Laptop grillen så liten och platt att du 
enkelt kan bära den som en axelväska. Men när du fäller upp locket, så är 
den så pass stor och kraftfull att man kan grilla 10 korvar åt gången. Ren 
och säker. En liten gasbehållare räcker i 3 timmar! Fäll bara upp locket, 
fäst gasolflaskan (som finns hos din lokala järn eller bygghandel) och tryck 
på piezotändaren. På mindre än 1 minut, har de kraftfulla rostfria 
brännarna värmt upp grillplattan tillräckligt.
Ingen eld, ingen rök, inget dammigt kol.
Med rymlig, non-stick behandla grillytad med ett fällbart lock. Grillytan är 
ribbad (28 x 46cm) och den är perfekt för att grilla korv, kebab eller 
mindre köttbitar. Vänd grillytan för att få en plan yta lämpar sig utmärkt 
för att grilla fisk, grönsaker eller pannkakor. Rengör grillytan enklast 
genom att bara torka av den med en fuktig trasa direkt efter användning -
eller diska den i diskmaskin om du befinner dig hemma. Höljet är i elegant 
metall och innehåller ett droppfat som är enkelt att tömma. Dessutom 
medföljer det en bärrem till grillen som gör den enkel att bära.

Grillyta: 46x28cm 
Mått (ihopfälld) bxhxd: 59.4 x 16.0 x 42.5cm
Mått (uppfälld) bxhxd: 59.4 x 42.1 x 44.7cm
Antal brännare: 1 
Färg: Grå/svart 
Vikt: 7,7kg

Rek.Pris 1495:-



Easy Charcoal 480
Beskrivning:
Den kompakta kolgrillen med den unika konteknologin
Grillgallret med inbyggt gångjärn gör det enklare att lägga i kol båda innan eller under 
grillning. Tack vare den integrerade konen så har man möjligheten att grilla med både 
direkt eller indirekt värme. Vagnen har ett ledat handtag som gör att grillen är lätt att 
flytta, även när den är varm. De stora hjulen gör det dessutom lätt att flytta grillen på 
mjuka eller ojämna underlag.
-Slitstark ram med ett integrerat handtag och bottenplatta. 
-Två robusta hjul 
-Emaljerad: Stora och lilla konen, gallret, kitteln samt   locket 
-Ventilationreglage 
-Rymlig kopp som fångar upp askan
-Termometer 
-Lockhållare 
-Grillgaller med gångjärn 
-Askkopp 
-Tillbehörskrokar

Rek.Pris  1595:-

Grillyta
ø 45 cm/1600 cm2
Arbetshöjder
80 cm
Upptagen golvyta
65x65 cm

Classic Charcoal 570
Beskrivning: 
Nöjda kolgrillsanvändare går ofta ed om att grilla med kol. De tycker om 
knastrandet ljudet när de tänder grillen. För dem är att vänta tills kolen 
har nått perfekt temperaturen är en stor del i grillupplevelsen. Kolgrillen 
bidrar till den familjära och populära grillfestatmosfären, även om den 
kräver något extra tid och omsorg. Det är också ditt personliga beslut om 
vilken typ av grill som du föredrar. Om du bestämmer dig för gasol eller 
kol, så gör produkterna från OUTDOORCHEF grillfesten till en 
okomplicerad och god upplevelse.
OUTDOORCHEFS kolgrill har tagit kolgrillning till nya dimensioner. 
Tillskillnad från vanliga kolgrillar är OUTDOORCHES kolgrill utrustad med 
det patenterade konsystemet (the Funnel System®) och med en integrerad 
droppkopp. Med denna förbättrade grillteknologi så garanteras ännu 
bättre resultat utan otrevliga eller skadliga lågor flammar upp.
Classic Charcoal 570
- Patenterad grillvagn
- 57cm i diameter (54cm grillyta)
- Sidobord och markhylla i eukalyptus trä (FSC) 
- Enkel att förflytta två stadiga hjul 
- Roterbart, gångjärnsförsett grillgaller 
- Vattenbehållare som motverkar uttorkning av maten 
- Termometer, lockhållare och redskapshållare medföljer också! Classic 
Charcoal är troligtvis marknadens mest kompletta kolgrill!

Grillyta: 54cm 
Höjd: 86cm
Färg: Svart 
Övrigt: 
Lockhållare, termometer

Rek. ca. pris: 3495.-


