Bliv klar til
grillsæsonen

STORT
UDVALG

Gasgrill

Grill Flex
Opgrader din
Premium gasgrill med
støbejernstilbehør.

Rotisseri
Rotisseri og tilbehør
til både Grillexpert og
andre mærker.

Tilbehør
Se vores store
udvalg af grilltilbehør.

Kulgrill

Vælg den rigtige grill til
dine behov
Vi har gjort det nemt for dig
at vælge en gasgrill,
der passer til dit behov.
GLEM IKKE EKSTRA UDSTYR TIL DIN GRILL
Udvid dit
grillunivers med
Grill Flex System

Husk et
overtræk til din grill

Det forlænger dens
levetid og holder
den pæn

Udvid dit
grillunivers med
rotisseri

Model Major 300
Gasgrill med
3 brændere

Model King 300S
Gasgrill med 3
brændere og
sidebrænder

Model Duke 300
Gasgrill med
3 brændere

Model General 400 S
Gasgrill med 4
brændere og
sidebrænder

Model President 400S
Gasgrill med 4
brændere og
sidebrænder

9040287

9047054

9051871

9049103

9049104

Grillareal

Medium

Stort

Stort

Stort

Ekstra stort

Garanti*

2 år

2 år

5 år*

5 år*

5 år*

5 kg

10 kg

10 kg

Funktion

Hjul

Piezo tænding
Tryk og drej

Inkl. regulator

Dansk
samlemanual

Sidebrænder

Rotisseri
kompatibel
Ekstra højde
i låget
Godkendt
til gasflaske
under grill
Grill Flex
System
kompatibel
5 års
reservedelsgaranti
Dobbelt låg

Ekstra stort
termometer
* For alle gasgrill i Premium serien er der 5 års begrænset garanti. Den udvidede garanti dækker udelukkende hovedbrænderne i grillkassetten og vil blive ombyttet ved dokumenteret defekt.
For andre dele ydes der 2 års garanti og i henhold til gældende lovgivning. Produktet er beregnet og godkendt til alm. privat brug.

GASGRILL MED
3 BRÆNDERE
MODEL MAJOR 300
9040287
• Emaljeret grillrist
• Kompakt design
• 2 store hjul for nemt at kunne flytte grillen

Info
Støbejernsbrændere

Støbejernsbrændere
i kraftig kvalitet og
for mere varme

Til denne grill
passer

9047093
OVERTRÆK

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør
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sikrer god varme og god levetid
(alt efter brug).
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Grillareal med
2 aftagelige grillriste.
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Kompakt størrelse, der
passer ind de fleste steder.
Nem at gemme væk efter
sommersæsonen.
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YDERLIGERE
FUNKTIONER
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Inklusiv regulator og slange.
Du behøver kun at anskaffe
gasflasken, så er du klar til
at grille.

Med såkaldt piezo tænding er
det nemt at tænde din gasgrill.
Tryk ind og drej, så er der ild i
gasbrænderen.

Rotisseri

Tilbehør

GASGRILL MED
3 BRÆNDERE OG
SIDEBRÆNDER
MODEL KING 300S
9047054
• Grillrist i støbejern
• Mere plads til mere mad. Både på grillen og på sidebordene
• 2 store hjul for nemt at kunne flytte grillen

Til denne grill
passer

9043726
ROTISSERI

Info
Rengøring
Lad grillen brænde helt varm
efter brug, så den nemmere
kan skrabes ren. Husk også
at tømme drypbakken for
madrester og fedt efter brug

9047094
OVERTRÆK

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

Info

YDERLIGERE
FUNKTIONER

Støbejernsbrændere
Gasgrill med 3 brændere.
En grill med stort grillareal,
der giver plads til masser af mad.
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i forhold til grillen, sikrer god
varme til alle typer mad.
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2 riste i støbejern som
optimerer varmefordelingen.
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Støbejernsbrændere
i kraftig kvalitet og
for mere varme
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Inklusiv regulator og slange.
Du behøver kun at anskaffe
gasflasken, så er du klar til
at grille.

Med såkaldt piezo tænding er
det nemt at tænde din gasgrill.
Tryk ind og drej, så er der ild i
gasbrænderen.

Kombinerer du din grill med
brug af sidebrænderen, kan
du næsten lave al din mad
udendørs.

Rotisseri

Tilbehør

*

GASGRILL MED
3 BRÆNDERE
MODEL DUKE 300
9051871
• Støbejernsgrillrist med Grill Flex System
• Foldbare sideborde for nem opbevaring
• Godkendt til 5 kg gasflaske under grillen

Til denne grill
passer

9047094
OVERTRÆK

Info
KOMPAKT STØRRELSE

Kompakt størrelse
med høj ydeevne
* For alle gasgrill i Premium serien er der 5 års begrænset garanti. Den udvidede garanti dækker udelukkende hovedbrænderne i grillkassetten og vil blive ombyttet ved
dokumenteret defekt. For andre dele ydes der 2 års garanti og i henhold til gældende lovgivning. Produktet er beregnet og godkendt til alm. privat brug.

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

Info

YDERLIGERE
FUNKTIONER
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Grill Flex
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3 brændere med god effekt
i forhold til grillen, sikrer god
varme til alle typer mad.
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3 riste i støbejern som
optimerer varmefordelingen.
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Gasgrill med 3 brændere.
En grill med stort grillareal,
der giver plads til masser af mad.
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Dobbelt støbt
aluminiumschassis både bund og top

8 cm

DOBBELT STØBT
ALUMINIUM
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Inklusiv regulator og slange.
Du behøver kun at anskaffe
gasflasken, så er du klar til
at grille.

Med såkaldt piezo tænding er
det nemt at tænde din gasgrill.
Tryk ind og drej, så er der ild i
gasbrænderen.

Med Grill Flex Systemet i støbejern kan du opgradere din grill
til at lave meget mere end alm.
grillmad. Der er allerede en rist
inkluderet, som nemt kan skiftes
alt efter madtypen.

Rotisseri

Tilbehør

*

GASGRILL MED
4 BRÆNDERE OG
SIDEBRÆNDER
MODEL GENERAL 400S
9049103
Velegnet til dig som griller ofte. Har desuden et stort
grillareal, så der kan være plads til mad til hele familien.
•
•
•
•
•

Grillrist med Grill Flex System i støbejern
Opbevaringshylde foran
2 store hjul for nemt at kunne flytte grillen
Komfortabelt silikone belagt håndtag
Godkendt til 10 kg gasflaske

Til denne grill
passer

Info

9043726
ROTISSERI

9047064 (Plade)
9047065 (Wok)
GRILL FLEX
SYSTEM

Varmefordeling

En gasgrill bliver ofte
varmest bagerst på g
Udnyt dette når du la
mad, i forhold til ma
placering af maden.

9047094
OVERTRÆK

* For alle gasgrill i Premium serien er der 5 års begrænset garanti. Den udvidede garanti dækker udelukkende hovedbrænderne i grillkassetten og vil blive ombyttet ved
dokumenteret defekt. For andre dele ydes der 2 års garanti og i henhold til gældende lovgivning. Produktet er beregnet og godkendt til alm. privat brug.

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

Info

YDERLIGERE
FUNKTIONER
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Giver mere plads til bl.a.
stående kylling og rotisseri.
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God højde i låget
Gasgrill med 4 brændere.
En grill med stort grillareal, der giver
plads til masser af mad.
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Kulgrill

Grill Flex

Kombinerer du din grill med brug af
sidebrænderen, kan du næsten lave al
din mad udendørs.

Dobbelt låg sikrer bedre isolering, som
holder bedre på varmen. Har låget været
åbent, sikrer dobbelt låget hurtigere
genopvarmning.

Forberedt til rotisseri.
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ere

Gasgrill

Med såkaldt piezo tænding er det nemt
at tænde din gasgrill. Tryk ind og drej, så
er der ild i gasbrænderen.
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Du behøver kun at anskaffe gasflasken,
så er du klar til at grille.
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4 kraftige gasbrændere giver mulighed
for at lave alle typer mad med både høj
og lav temperatur.
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Stort grillareal, hvor der også er god
plads til at grille med indirekte varme.
3 riste ialt.
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Med Grill Flex Systemet i støbejern kan
du opgradere din grill til at lave meget
mere end alm. grillmad. Der er allerede
en rist inkluderet, som nemt kan skiftes
alt efter madtypen.

Rotisseri

Tilbehør

*

GASGRILL MED
4 BRÆNDERE OG
SIDEBRÆNDER
MODEL PRESIDENT 400S
9049104
Vores topmodel til dem, der har grill som passion og
bruger det ofte. Gasbrændere med stor effekt gør
denne grill til det ultimative, vi kan tilbyde i Grillexpert.
•
•
•
•
•

Grillrist med Grill Flex System i støbejern
Stor grill der dækker de fleste behov
4 gummibelagte hjul for nemt at kunne flytte grillen
Kroge til grillredskaber og flaskeåbner
Godkendt til 10 kg gasflaske

Til denne grill
passer

Info

9043726
ROTISSERI

Den rigtige temper
9047064 (Plade)
9047065 (Wok)
GRILL FLEX
SYSTEM

På en gasgrill er det nem
regulere temperaturen, s
både er muligt at lave ma
ved høj og lav varme

9047094
OVERTRÆK

* For alle gasgrill i Premium serien er der 5 års begrænset garanti. Den udvidede garanti dækker udelukkende hovedbrænderne i grillkassetten og vil blive ombyttet ved
dokumenteret defekt. For andre dele ydes der 2 års garanti og i henhold til gældende lovgivning. Produktet er beregnet og godkendt til alm. privat brug.

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

Info

YDERLIGERE
FUNKTIONER
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Stort grillareal, hvor der også er god
plads til at grille med indirekte varme.
4 riste ialt.
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Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Kombinerer du din grill med brug af
sidebrænderen, kan du næsten lave al
din mad udendørs.

Dobbelt låg sikrer bedre isolering, som
holder bedre på varmen. Har låget været
åbent, sikrer dobbelt låget hurtigere
genopvarmning.

Forberedt til rotisseri.
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Med såkaldt piezo tænding er det nemt
at tænde din gasgrill. Tryk ind og drej, så
er der ild i gasbrænderen.
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Du behøver kun at anskaffe gasflasken,
så er du klar til at grille.
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låget, så varmen forsvinder.
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Med Grill Flex Systemet i støbejern kan
du opgradere din grill til at lave meget
mere end alm. grillmad. Der er allerede
en rist inkluderet, som nemt kan skiftes
alt efter madtypen.

Rotisseri

Tilbehør

UDVID DIN OPLEVELSE MED
GRILLEXPERT TILBEHØR
Til alle Premium gasgrill medfølger Grill
Flex Systemet. Det giver mulighed for
at tilkøbe passende støbejernswok eller
plade, så du kan lave flere typer mad på
din grill.

9047064
Grill Flex System plade
Med Grill Flex System
pladen kan du nemt lave
mad uden det drypper
ned i grillen. Vendbar med
flad plade eller riller på
modsatte side.

Info
Udvid din grill med
Grill Flex System
Skift blot Grill Flex System
pladen i din rist og få endnu flere
madlavningsmuligheder
med din grill.

9047065
Grill Flex System wok
Brug din grill til andet end
blot at grille. Med en wok
kan du lave en masse
spændende retter.

Info
Støbejern
Støbejern er god til at holde på varmen
og fordele den jævnt.
Rist medfølger ved køb af grill

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

BÆRBAR
GASGRILL
9040286
• 	Kompakt lille gasgrill
til gasdåser
• 	Nem at transportere
• 	Madlavningsareal Ø34 cm

Info

Tag på picnic
Det er nemt at tage den
lille gasgrill med på
strandpicnic med familien.

GASDÅSE
450 GR.
9047132
• Ideel til gasgrillen, minigasblus, ukrudtsbrændere m.m.

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

KULGRILL
Ø57 CM
9042438
Den mest solgte størrelse indenfor
kuglegrill. Velegnet til både direkte og
indirekte madlavning.

TY

• Askeskuffe
• 2 store hjul for nemt at kunne flytte grillen

Til denne grill
passer
9045268
Rotisseri

9047067
Grillrist til 57 cm kuglegrill
Forny din kulgrill med en ny rist. Kraftig 6 mm
rist i 304 rustfrit stål kvalitet. Praktiske håndtag
og vippefunktion til genopfyldning af kul eller
briketter.

Gasgrill

Grill
Kulgrill
Flex

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

DET RIGTIGE TIL
OPTÆNDING
9054684
Kulholdere
Indeholder 2 kulholdere der gør placering
af kul og briketter nemmere og kan dermed
give et bedre grill resultat.

Info
Rummelig
grillstarter
Op til 2,2 kg briketter

9040293
Grillstarter
Den nemme måde at starte
dine briketter eller kul på.

Gasgrill

Grill
Kulgrill
Flex

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

OVERTRÆK
TIL GRILL

9047093
Grillovertræk M model

9047094
Grillovertræk XL model

•
•
•
•

•
•
•
•

Tykkelse 0,45 mm
Kraftig kvalitet i Oxford fibre og PVC
Frost- og UV-bestandig
Med velcro strips for fiksering

Tykkelse 0,45 mm
Kraftig kvalitet i Oxford fibre og PVC
Frost- og UV-bestandig
Med velcro strips for fiksering

9052568
Grillovertræk rund model
•
•
•
•

Gasgrill

Kulgrill

Tykkelse 0,45 mm
Kraftig kvalitet i Oxford fibre og PVC
Frost- og UV-bestandig
Med velcro strips for fiksering

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

LAV DEN RIGTIGE
PIZZA PÅ GRILLEN
Info

9045269
Pizzaspade

En pizza bages bedst
omkring 300oC

Da pizza bages ved høje
temperaturer, er pizzaspaden
med langt håndtag et
uundværligt redskab.

Så sørg for, at din grill har
den højeste temperatur, og
pizzastenen opvarmes og
afkøles sammen med grillen.
Viser din grill ikke 300 grader
kan man sagtens lave pizza, da
temperaturen i låget typisk er
lavere end ved risten.

9042434
Pizzasten inkl. aluminiumsplade

9052569
Pizzaskærer med hjul

Aluminiumspladen gør det nemt at få pizzaen på
og af grillen. 38 cm i diameter.

Funktionel pizzaskærer med hjul og soft
grip håndtag for bedre greb.

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

DET RIGTIGE TILBEHØR
9052563
Burgerpresser
Lav nemt ensartede
burgere. Med håndtag,
der kan skrues af for nem
opbevaring.

9049956
Marinadesæt med pensel

9047059
Marinadesprøjte

Marinadesættet består af en rustfri
gryde til sauce eller marinade.
Kan indeholde 500 ml. Penslen
er med silikonebørster og ideel til
marinering af grillmad.

Med marinadesprøjten kan
du marinere forskelligt kød
indefra, hvillket giver ekstra
smag til kødet.

9052573
Kyllingeholder non stick
Holder til kylling og med opsamler til
fedt og smag. Non-stick overflade for
nem rengøring. Aftagelig top for nem
opbevaring

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

DEN RIGTIGE
TILBEREDNING
9047061
Stegt flæsk holder
Ved at placere godt saltet
stegt flæsk i hver anden
rille, opnår du et godt
resultat. Kan ofte med
fordel vendes 1 eller 2
gange for bedste resultat.

TY

Info

Drypbakke
Brug en alubakke
under holderen,
når du steger flæsk.

9045283
Stegholder
Vendbar stegholder til både
stege og spareribs.

9052567
Holder til kyllingelår/vinger
Med en holder til
kyllingevinger eller -lår er
du sikret det bedste og
sprødeste resultat hver
gang.

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

DEN RIGTIGE TEMPERATUR
Velstegt kød kræver, at der er styr på temperaturen.
Med et termometer kan du opnå det perfekte
resultat.
9047066
Stegetermometer - 4 stk.
Små praktiske stegetermometre
som sikrer temperatur efter ønske.

TY

9047055
Digitalt stegetermometer
Med touch og nedtællingsfunktion.

9052564
Stegetermometer digital trådløs
Med et trådløst termometer kan du
holde øje med temperaturen uden at
skulle gå frem og tilbage til din grill. Flere
indstillingsmuligheder efter kødtype og
temperatur.

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

Info

DE RIGTIGE
ROTISSERIER

Den store ring er også god i
forbindelse med blæsevejr, hvor
den giver god beskyttelse mod
blæst. Ligeledes er den god,
såfremt der kræves mere luft
omkring maden på grillen ved
brug af låget.

9045268
Rotisseri
• Komplet rotisserisæt til 57 cm kulgrill.
• 2 gafler med 4 spyd for bedre fastgørelse af maden.
• Støjsvag motor.
• Forhøjer samtidig grillen og giver mere
luft til at lave mere mad på grillen.

9043726
Rotisseri
Komplet rotisseri inkl.
• 2 gafler med 4 spyd for
bedre fastgørelse af maden.
• Støjsvag motor.
• 	2 universal monteringsbeslag, der passer på de fleste
gasgrill på markedet.

TY

9047063
Grillspyd
Lav 6 grillspyd på samme
tid og få dem perfekt og
jævnt grillet.
Inkl. 2 længder spyd.
Monteres direkte på
eksisterende rotisserispyd*.
*Rotisserispyd medfølger ikke

9047062
Rotisserikurv
Lav lækre sprøde grønsager, hot wings,
pommes frites mm. i kurv
Med 3 mikserblade. Monteres direkte på
eksisterende rotisserispyd*.
*Rotisserispyd medfølger ikke

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri
Kulgrill

Tilbehør

DET RIGTIGE VÆRKTØJ
Gode redskaber er alfa omega i forhold til det rigtige resultat og den nemme
madlavning. Alle produkter er i rustfrit stål.

9045273
Grillsæt

9047060
Grillspyd

Komplet 3-delt sæt med tang, spade og gaffel.

Grillspyd i rustfrit stål med push-off funktion,
der gør det let at skubbe det færdige mad af.

9045276
Grilltang

9047056
Grillsæt

Grilltang med softgrib håndtag.
Længde: 37 cm.

Luksus grillsæt. Tang med lukkefunktion for
nem opbevaring og spade i kraftig kvalitet med
indbygget flaskeåbner.

9045272
Madpincet

9047057
Pølsetang

Det lille uundværlige redskab til at vende og
flytte maden.

Pølsetang i kraftig kvalitet og med komfortable
silikone håndtag.

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

DET RIGTIGE VÆRKTØJ

9045281
Grillhandske med silikone

9052565
Grillhandske

Smart grillhandske til både højre- og
venstrehåndede. Silikonebelægning,
som giver bedre greb og
varmebestandigt materiale.

Grillhandske i lækker og kraftig
læderkvalitet og varmeisolerende foer.

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

DEN RIGTIGE
VEDLIGEHOLDELSE
9052566
Grillbørste 2-i-1
50 cm

Info
Rengøring og
vedligeholdelse
forlænger din grills
levetid.

Kraftig grillbørste til den
krævende entusiast med
både skraber og ekstra
stor børsteflade.

TY

9045278
Grillbørste 3-i-1
Kompakt redskab med
skraber, stålbørste og
skrabesvamp.

9053673
Grillrens 500 ml
Grillrens til ethvert formål. Rengør
både riste og selve grillkassetten.

9045279
Grillbørste 2-i-1

9045277
Grillbørste

Kompakt redskab med
skraber og stålbørste.
Kraftigt håndtag.

Gasgrill

Med langt skaft og ekstra
langt plastik håndtag for
ekstra stabilitet.

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

DEN RIGTIGE
TILBEREDNING

Info
Gør bambusspydene
fugtige ved at ligge
dem i blød i vand
inden de kommer i
brug på grillen.

9045280
Kebabspyd 100 stk.
Bambusspyd til alle
typer mad.

9052675
Grillspyd 50 stk.
Bambusspyd i ekstra kraftig kvalitet
og med finger-top, så man nemt kan
vende maden.

Info
Non-stick
Undgå at maden
brænder fast

TY

9047058
Grillmåtte
Særdeles velegnet til fisk, fjerkræ og grøntsager.
Med non-stick belægning brænder maden ikke
på, og gitteret sikrer god ventilation.

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

DE RIGTIGE
ALUBAKKER
Grillexpert alubakker i mange størrelser til ethvert behov.
Både til grill, ovn og fryseren.

TY

9052664
Alubakke 5 stk.

9052570
Alubakke 5 stk.

32,5 x 22,5 cm

24,5 x 19 cm

9052571
Alubakke 5 stk.

9052572
Alubakke med huller 5 stk.

21,5 x 17,5 cm

34,2 x 22,8 cm

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

DET RIGTIGE TILBEHØR
9049957
Grillpande med non-stick belægning
Rund grillpande med non-stick
belægning som sikrer alle typer
mad nemt slipper på overfladen.

9049958
Grillfade i rustfrit stål
2-delt sæt med stort og lille
grillfad. Udført i rustfrit stål.
Velegnet til alle typer mad.

9049959
Grillbakker med høj kant i rustfrit stål
2-delt sæt med stor og lille
grillbakke med høj kant.
Udført i rustfrit stål.
Velegnet til alle typer mad.

9052674
Grillbakke med non-stick
Helstøbt aluminiums grillbakke i
kraftig kvalitet med dobbelt lags
non-stick overflade. Perfekt til
både grøntsager, fisk og fugl.
Med en grillbakke sikrer du,
maden ikke falder ned mellem
rillerne i risten.

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

Gasgrill

Kulgrill

Grill Flex

Rotisseri

Tilbehør

Bliv klar til
grillsæsonen

