GRILLGLÄDJE ÅRET OM.
Grillar och tillbehör 2016

napoleongrillar.se

PRESTIGE PRO 825
™

UGNSLIKNANDE
PRESTANDA

11| Två stora dropptråg

> 39,2 kW | 10 brännare
PRO825RSBI

som töms framifrån

Napoleons LIFT EASE™ lock fälls prydligt
bakåt och dess minimala byggdjup gör att
vi sparar utrymme på din uteplats. Det
tättslutande locket påverkas inte av vind
och blåst. Maximal värme bevaras i det
strömlinjeformade locket med dubbla väggar,
vilket ger en ugnsliknande prestanda.

1| Dubbelt tillagningssystem med två infraröda

SIZZLE ZONE bottenbrännare och en rostfri
brännare för varmhållning
™

10| Mjukstängande luckor

och lådor

2| Tillval. Rotisserie med

kraftfull motor och 4
gafflar.

9| WAVE grillgaller
™

3| Sidohyllor av rostfritt

stål med integrerad
dryckeshållare/
ishink och skärbräda

8| NY tvåstegs sidobrännare

med både infraröd och vanlig
cirkulär brännare för olika
tillagningsmetoder.
Vändbart grillgaller i porslinsemaljerat gjutjärn för wokning på
ena sidan och planstekning på
andra sidan. Designen ger en
jämn tillagning.

4| Grillsystem av rostfritt stål med

JETFIRE -tändning
™

PRO825RSIB

EXKLUSIVA FUNKTIONER

i 9,5 mm tjockt
rostfritt stål

5| Integrerat rökspånsfack

som antänds med en egen
brännare

7 | Bakre infraröd brännare.

6| Plats för gasolflaska
72 cm

25 cm
dia.

Sidobrännare

Grillyta

47 cm

Infraröd brännare

239 cm x 65 cm x 131 cm | 205 kg
2

46 cm

Integrerat rökspånsfack

Integrerad infraröd SIZZLE ZONE samt bottenbrännare för värmehållning
™

NIGHT LIGHT bakgrunsbelysta vred
™

2-stegs sidobrännare med vändbart galler

Integrerad innerbelysning

PRESTIGE PRO 665
™

> 31 kW | 8 brännare
PRO665RSIB

11| Stort dropptråg som töms framifrån

GRILLA MED KOL ELLER
BRIKETTER PÅ DIN
GASOLGRILL

2| Utrymmesbesparande

LIFT EASE lock med
lyxigt utseende och med
handtag och detaljer av
polerad krom
™

1| WAVE grillgaller i 9,5 mm
™

tjockt rostfritt stål

Napoleons koltråg är designat för att du ska
kunna lägga till en känsla av kolgrill på din
gasolgrill när du behagar. Du byter helt enkelt
ut ett droppskydd mot koltråget, fyller på med
grillkol och tänder med din gasolgrill. Koltråget
finns som tillval, art.nr. 67731.

10| Bakre infraröd brännare.
3| Tillval. Rotisserie med

kraftfull motor och 4
gafflar.

stål med integrerad
dryckeshållare/ishink
och skärbräda

9| Infraröd SIZZLE ZONE

5| Integrerat rökspånsfack

™

som antänds med en
egen brännare

PRO665RSIB

grill- och sidobrännare

8| NIGHT LIGHT bakgrundsbelysta
™

6| Grillsystem av rostfritt stål

vred och innerbelysning för
matlagning kvällstid

med JETFIRE -tändning
™

EXKLUSIVA FUNKTIONER

4| Sidohyllor av rostfritt

7| Plats för gasolflaska

94 cm

24 cm
Infraröd
sidobrännare
Integrerat rökspånsfack

Infraröd SIZZLE ZONE sidobrännare
™

NIGHT LIGHT bakgrunsbelysta vred
™

Bakre infraröd brännare

Integrerad innerbelysning

37 cm

Grillyta

46 cm

195 cm x 65 cm x 130 cm | 150 kg
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PRESTIGE PRO 500
™

> 25,7 kW | 6 brännare
PRO500RSIB

KRAFTIGT GRILLSYSTEM
AV ROSTFRITT STÅL
2| Tillval: Högkvalitativ rotisserie

Tillåter dig grilla på hög direkt värme men
även på låg och långsam värme tack vare de
självrengörande droppskydden som minskar
uppflammande lågor och skyddar de kraftiga
rostfria brännarna. WAVE™ grillgaller med
det typiska vågmönstret som kännetecknar
Napoleon®.

med motvikt för smakfull
restaurangliknande tillagning
genom att använda den bakre
brännaren

1| Infraröd SIZZLE ZONE

3| Utrymmesbesparande LIFT EASE

™

grill- och sidobrännare

10| Grillsystem

av rostfritt stål
med JETFIRE tändning

9| Stort dropptråg som töms framifrån

4| NIGHT LIGHT bakgrundsbelysta
™

vred och innerbelysning för
matlagning kvällstid

8| Fyra kraftiga brännare av rostfritt stål

med crossover-tändning

5| Sidohyllor av rostfritt stål med

integrerad dryckeshållare, ishink
och skärbräda. Handuksstång och
redskapskrokar av polerad krom.

7| Utrymme för flaska,

PRO500RSIB

EXKLUSIVA FUNKTIONER

™

gasol eller naturgas

6| EASY ROLL låsbara hjul
™

24 cm

37 cm

Infraröd
sidobrännare

71 cm

Grillyta

46 cm

WAVE grillgaller av rostfritt stål
™

169 cm x 67 cm x 132 cm | 100 kg
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™

lock med lyxigt utseende och med
handtag och detaljer av polerad
krom

Infraröd SIZZLE ZONE sidobrännare
™

NIGHT LIGHT bakgrunsbelysta vred
™

Bakre infraröd brännare

Integrerad innerbelysning

PRESTIGE P500
®

> 25,7 kW | 6 brännare
P500RSIB

9| Tillval: Högkvalitativ

rotisserie med
motvikt för smakfull
restaurangliknande
tillagning genom att
använda den bakre
brännaren

DROPPSKYDD AV
ROSTFRITT STÅL
De dubbla, individuella droppskydden i
rostfritt stål ger en jämn värme och ser till
att fett rinner av. Värmen sprids jämnt över
hela grillytan.

1| Fyra kraftiga brännare av rostfritt stål med

crossover-tändning

2| Utrymmesbesparande

LIFT EASE lock

8| Infraröd SIZZLE ZONE

EXKLUSIVA FUNKTIONER

™

™

grill- och sidobrännare

3| Sidohyllor av rostfritt

stål, med kryddhylla
och verktygskrokar

7| Stort dropptråg som töms

framifrån

4| Grillsystem av rostfritt stål

P500RSIBK

med JETFIRE -tändning

P500RSIBSS

™

6| Utrymme för gasolflaska
5| EASY ROLL låsbara hjul
™

24 cm

37 cm

WAVE grillgaller av rostfritt stål
™

Infraröd SIZZLE ZONE sidobrännare
™

Dubbla droppskydd av rostfritt stål

Bakre infraröd brännare

Infraröd
sidobrännare

71 cm

Grillyta

46 cm

163 cm x 66 cm x 127 cm | 87 kg
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102 cm
46 cm

Grillyta

85 cm
Sidobrännare

191 cm x 69 cm x 125 cm | 102 kg
LEX730RSBI

24 cm
dia.

46 cm

Grillyta

Sidobrännare

174 cm x 69 cm x 125 cm | 81 kg
LEX605RSBI

24 cm
dia.

46 cm

68 cm

24 cm

Grillyta

Infraröd
sidobrännare

151 cm x 69 cm x 125 cm | 77 kg
LEX485RSIB

37 cm

LEX -SERIEN

> 22,2 kW | 5 brännare
LEX485RSIB

> 27,3 kW | 6 brännare > 32,1 kW | 7 brännare
LEX605RSBI
LEX730RSBI

RÖKNING
Placera våta träspån i röktuben och placera
över vänster brännare, slå på brännaren.
Placera köttet över höger brännare, men slå
inte på brännaren. Du tillagar med indirekt
tillagning. Rök köttet under stängt lock i
flera timmar.

2| Lock med

1| Infraröd SIZZLE ZONE grill- & sidobrännare (LEX485)
™

dubbla
väggar av
rostfritt stål

3| Sidobrännare

4| Infraröd botten- och

LEX485RSIB

LEX730RSBI

bakre brännare
(LEX605 & LEX730)

5| WAVE grillgaller av rostfritt stål
8| Sidohyllor av rostfritt stål med

LEX605RSBI

™

6| i-GLOW bakgrundsbeslysta vred för
™

integrerad dryckeshållare/
ishink och skärbräda

EXKLUSIVA FUNKTIONER

(LEX605 & LEX730)

matlagning kvällstid

7| Utrymme för gasolflaska

Infraröd SIZZLE ZONE grill- och
sidobrännare
™

Keramisk infraröd bakre brännare

Sidobrännare

i-GLOW bakgrundsbelysta vred
™

Integrerad ishink

WAVE grillgaller av rostfritt stål
™

ACCU-PROBE termometer
™

Köksmodul som tillval
(OD-KSM100)
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LE3 -SERIEN
> 22,2 kW | 5 brännare
LE485RSIB

INFRARÖD TEKNOLOGI
Den intensiva hettan från Napoleons infraröda
teknologi stänger omedelbart in köttsafterna och
bidrar till en fantastisk smakupplevelse. Med över
10.000 öppningar för lågorna producerar den
infraröda brännaren en värme på ca 980 °C.

8| Finns i svart porslinsemalj

eller rostfritt stål

1| Keramisk infraröd bakre brännare

Se sid. 30 för mer information.
2| Integrerad innerbelysning
3| Grillgaller WAVE av
™

EXKLUSIVA FUNKTIONER

porslinsemaljerat gjutjärn

4| Infraröd SIZZLE ZONE grill™

och sidobrännare

5| i-GLOW bakgrunds™

LE485RSIBBK

belysta vred

LE485RSIBSS

6| Utrymme för gasolflaska

7| Sidohyllor av rostfritt

stål med integrerad
dryckeshållare/ishink
och skärbräda

68 cm

46 cm

Grillyta

24 cm
Infraröd
sidobrännare

153 cm x 69 cm x 121 cm | 69 kg
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37 cm
Integrerad innerbelysning

Infraröd SIZZLE ZONE sidobrännare
™

i-GLOW bakgrundsbelysta vred
™

Keramisk infraröd bakre brännare

Köksmodul som tillval
(OD-KSM100)

LE1 ROSTFRI
> 18,2 kW | 4 brännare
LE485SB

JETFIRE™-TÄNDNING
Napoleon’s JETFIRE™ tänder varje brännare
individuellt och ger en pålitlig start - VARJE
gång.
1| WAVE grillgaller av
™

EXKLUSIVA FUNKTIONER

porslinsemaljerat gjutjärn

6| Lock i rostfritt stål

5| Rostfria brännare

och droppskydd

2| Sidobrännare

3| Rostfria sidohyllor med

integrerade redskapshållare

LE485SB

4| Utrymme för gasolflaska

68 cm

46 cm

WAVE™ grillgaller av porslinsemaljerat gjutjärn

ACCU-PROBE termometer
™

Sidobrännare

Integrerade handdukskrokar

Köksmodul som tillval
(OD-KSM100)

Grillyta

Sidobrännare

24 cm
dia.

153 cm x 69 cm x 121 cm | 72 kg
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Triumph-2 (T410) finns även med svarta dörrar

72 cm

43 cm

Grillyta

59 cm
Sidobrännare

141 cm x 57 cm x 115 cm | 46.3 kg
T495SB

20 cm
dia.

43 cm

Grillyta

46 cm
Sidobrännare

128 cm x 57 cm x 115 cm | 40.8 kg
T410SB

20 cm
dia.

43 cm

Grillyta

Sidobrännare

20 cm
dia.

116 cm x 57 cm x 115 cm | 36 kg
T325SB

TRIUMPH -SERIEN
™

> 10,4 kW | 3 brännare
T325SB

> 14,4 kW | 4 brännare
T410SB

> 18,4 kW | 5 brännare
T495SB

FÄLLBARA SIDOHYLLOR
Innovativ teknologi gör att båda sidohyllorna
på alla grillar i Triumph-serien är fällbara,
inklusive den integrerade sidobrännaren på
höger hylla. Ett låssystem säkrar att hyllorna
förblir där de ska vara när de används.

1| Svart porslins-

emaljerat lock
2| ACCU-PROBE

™

termometer

8| Brännare av

T495SB

T325SB

3| Sidobrännare

4| Grillgaller av porslinsemaljerat gjutjärn

T410SB

7| Fällbara sidohyllor med

redskapshållare

för en jämn, konstant värme

6| Integrerad flasköppnare

EXKLUSIVA FUNKTIONER

rostfritt stål

5| Utrymme för

gasolflaska

WAVE™ grillgaller av porslinsemaljerat gjutjärn

ACCU-PROBE termometer
™

Sidobrännare

Integrerad flasköppnare

JETFIRE tändning
™

Fällbara sidohyllor
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INBYGGNADSGRILLAR
BYGG DITT EGET UTEKÖK

Oändliga inredningsmöjligheter

Att i sitt egendesignade utekök kunna laga
mat till vänner och bekanta ger en känsla
av frihet och man får även en naturlig
samlingsplats i en utemiljö som man själv
skapat.

BIPRO825RBI
34 kW | 9 brännare
Öppningsmått: 1330 x 524 mm

BILEX605RBI
24 kW | 5 brännare
Öppningsmått: 930 x 545 mm

BIPRO665RB
27 kW | 7 brännare
Öppningsmått: 965 x 525 mm

BILEX485RB
18 kW | 4 brännare
Öppningsmått: 755 x 545 mm

MED ÖPPNINGSMÅTT
MENAS DEN YTA SOM
KRÄVS, T.EX. UTSÅGNING I EN BÄNKSKIVA.
MER TEKNISK INFO
FINNS PÅ SID. 31.

BIPRO500RB
21 kW | 5 brännare
Öppningsmått: 781 x 524 mm
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OASIS KÖKSMODULER
™

INDIREKT GRILLNING

Oändliga kombinationsmöjligheter

2| Snabbjustering av fötter på varje enhet

1| Skräddarsy din egen köksö efter

dina induviduella behov

3| Praktiskt gör-det4| Enkel installation av

själv-system

Jämförbart med bakning. Maten placeras
ovanför en avstängd brännare istället för
ovanför en låga. Detta kan endast uppnås
genom att tända vissa brännare – skruva upp
ena sidan på hög värme och tillaga maten på
den andra. Detta är ett utmärkt sätt att tillaga
köttbitar som kräver långsam tillagning på
relativt låg värme, t.ex. bringa och revben.

IM-3DC

gas- och elledningar

5| Pulverlackat

galvaniserat stål
6| Dörrar och lådor

i rostfritt för lång
livslängd

IM-UGC500

IM-UTC

IM-UGC485-1
IM-3DC

IM-3DC

IM-CEP

Gasolgrill BIPRO825RB

Gasolgrill BIPRO665RB

Gasolgrill BIPRO500RB

Naturgasgrill BIPRO500RB

Gasolgrill BILEX605RBI

Gasolgrill BILEX485RB

6 st. olika inbyggnadsgrillar för köksmodulerna
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KÖKS MODUL

75cm
75
cm
17cm
17
cm

Visas med LE-3
Passar till LE- och LEX-modellerna

52cm
52
cm 63
63cm
cm

104104cm
cm

1| Diskbänk och kran i rostfritt

86cm

86 cm

Två olika handtag ingår

3| Konstruktion i rostfritt

och silver pulverlack

OD-KSM100

Rostfri diskbänk och kran

EXKLUSIVA FUNKTIONER

Praktisk förvaringshylla

2| Förvaringshylla längs hela framsidan

4| Praktisk diskbänk och

underskåp till förvaring

5| Kan anslutas till

trädgårdsslang
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TRAVELQ PRO285
™

STATIV SOM TILLVAL

> 4,1 kW | 2 brännare
PRO285 med stativ med sidohyllor (tillval)

Ett stabilt stativ med avtagbara sidohyllor
som även har kryddhylla med integrerad
kapsylöppnare, krokar för handduk
och verktyg samt en front för att dölja
gasolflaskan.

2| Kryddhylla i rostfritt

stål med integrerad
kapsylöppnare

1| Krokar för att hänga sidohyllorna på när de ej används

3| Krokar för grillgaller

när detta inte används

7| ACCU-PROBE

termometer

8| WeatherGuard lock av
™

brännare

aluminium

4| Stora väderbeständiga
13| Ergonomiskt

hjul med stabila
silverlackerade ben

9| WAVE grillgaller av
™

handtag som
ej blir varmt

PRO285

-STAND

porslinsemaljerat
gjutjärn

5| Front som döljer gasolflaskan
10| Sidohandtag gör den

PRO285

12| Kompakt design, enkel att

sätta upp och använda

enkel att bära

EXKLUSIVA FUNKTIONER

6| Dubbla rostfria

™

11| 0,9 m slang och regulator för stora gasolflaskor

54 cm

Ergonomiska vred

Kryddhylla i rostfritt stål med integrerad
kapsylöppnare (PRO285 med stativ)

Dubbla rostfria brännare för direkt eller
indirekt grillning

Sidohyllor med integrerade handduks- och
verktygskrokar (PRO285 med stativ)

Högt lock för större köttstycken
Högt lock för större köttstycken

Högt lock för större köttstycken

Storlek: 74 cm x 47 cm x 38 cm (b x d x h)
Storlek med stativ: 122 cm x 52 cm x 108 cm
Vikt grill: 14 kg
Vikt stativ: 9 kg

Grillyta

37 cm
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TRAVELQ 285
™

TVÅ-I-ETT
Tvådelat porslinsemaljerat WAVE grillgaller av gjutjärn ger excellent värme för
jämn tillagning och härliga grillränder.
Eftersom det är tvådelat kan man byta
ut det ena mot en stekplatta av gjutjärn,
art.nr. 56080.

> 4,1 kW | 2 brännare
TQ285

1| Dubbla rostfria brännare

™

2| Kompakt design,

Vinnare 2014 av Vesta Award för
design, innovation och teknologi

enkel att sätta upp
och använda

3| ACCU-PROBE termometer

EXKLUSIVA FUNKTIONER

™

4| JETFIRE -tändning
™

Sätts upp på
10 sekunder

6| Låsbart lock och vikbara ben
TQ285

5| WAVE grillgaller av
™

porslinsemaljerat gjutjärn

54 cm

Grillyta

37 cm

Storlek, uppfälld: 61 x 49 x 35 cm
Storlek, ihopfälld: 61 x 49 x 27 cm
Vikt: 12 kg
Anslutning till husvagn/husbil,
art.nr. 66285
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Anslutning till stor gasolflaska,
art.nr. 99801

Specialdesignat luftgaller gör att värmen
stannar inne i grillen

Dubbla rostfria brännare för direkt eller
indirekt grillning

ACCU-PROBE termometer
™

TRAVELQ 285X
™

1| Säkerhetsanordning för optimal

STOR MÅNGSIDIGHET

> 4,1 kW | 2 brännare
TQ285X

Innovativ, fällbar vagn med stora hjul på
20 cm för enkel förflyttning och för att ta
minimal plats vid förvaring, kan även hängas
på väggen.

stabilitet vid uppfälld position

Tillbehör 66285-2 eller 66286-2 gör att
TQ285X kan anslutas till husvagn/husbil
resp. till stor gasolflaska. Detta tillbehör
kräver att man skruvar bort befintlig koppling
och hållare för engångsflaska.

EXKLUSIVA FUNKTIONER

Säkerhetsanordning för optimal stabilitet vid
uppfälld position. Fotplatta för snabb och
enkel uppfällning.

Vinnare 2014 av Vesta Award för
design, innovation och teknologi
2| Innovativt, fällbart stativ med stora

hjul för att kunna förflyttas enkelt
samt att ta liten plats vid förvaring

54 cm

Storlek, uppfälld: 112 x 50 x 93 cm
Storlek, ihopfälld: 105 x 50 x 42 cm
Vikt: 24 kg
Sidohyllor med integrerade handduks- och
vektygskrokar (TQ285X)

WAVE grillgaller av porslinsemaljerat gjutjärn
™

Specialdesignat luftgaller gör att värmen
stannar inne i grillen

Dubbla rostfria brännare för direkt eller
indirekt grillning

Grillyta

37 cm

JETFIRE -tändning
™
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57 cm KOLGRILL VAGN ELLER BEN
NK22CK-C | PRO22K-L

VERTYGSHÅLLARE I
ROSTFRITT STÅL

1| Sidohängt lock på gångjärn

Denna verktygshållare passar perfekt att
hänga på kanten på Napoleon® klotgrill.
Den gör det möjligt att alltid ha dina bästa
grillverktyg nära till hands.

2| Ledat grillgaller i gjutjärn som

ger en säker hantering

är justerbart i tre höjder

11| Fällbar hylla i rostfritt som

3| ACCU-PROBE

4| Porslinsemaljerat svart

lock och bottendel

5| Värmefördelare av
rostfritt stål

10| Kol/brikettgaller i

kraftigt stål

9| Dubbla ventiler i rostfritt

stål

6| Avtagbar, rymlig

askuppsamlare av
kraftigt stål

PRO2

2K-LE

G

8| Pulverlackerad vagn (NK22CK-C)
7| Väderbeständiga

gummihjul

113 cm

62 cm

57 cm
dia.

113 x 73 x 106 cm | 39 kg
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™

termometer och
rostfria ventiler

NK22CK-C

EXKLUSIVA FUNKTIONER

praktisk avställningsyta
(NK22CK-C)

57 cm
dia.

72 x 59 x 103 cm | 28 kg

Avtagbar askuppsamlare av kraftigt stål

Ledat grillgaller i gjutjärn

ACCU-PROBE termometer
™

Ergonomiskt sidohängt lock på gångjärn

Fällbar sidohylla
(NK22CK-C)

57 cm KOLGRILL
NK22CK-L-1

6| Inbyggd upphängning för locket

GRILLKOLSTÄNDARE
Tänd din kolgrill snabbt och enkelt med en grillkolständare. Lägg skrynklat tidningspapper i botten,
fyll behållaren med grillkol eller briketter, tänd på
papperet genom hålen i botten och sedan har du
snart färdiga grillkol perfekta för grillning. På detta
sätt krävs ingen tändvätska som kan lämna en dålig
eftersmak på det som grillas.

7| Kallt handtag med värmesköld

8| ACCU-PROBE termometer
™

och rostfria ventiler

5| Ledat grillgaller

4| Kol/brikettgaller i kraftigt stål

kraftigt svart lock
och bottendel

3| Värmefördelare av rostfritt stål

10| Dubbla ventiler i rostfritt

2| Löstagbar, rymlig

askuppsamlare av
kraftigt stål

NK22C
K-L-1

 1| Pulverlackad hylla i stål
1
1| Väderbeständiga gummihjul

och rostfria ben

EXKLUSIVA FUNKTIONER

9| Porslinsemaljerat

57 cm
dia.

Avtagbar askuppsamlare av kraftigt stål

Ledat grillgaller

Korrosionsbeständiga ventiler

Kallt handtag

Upphängning för locket (standard)
(NK22CK-L)

70 x 59 x 112 cm | 27 kg
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KOLGRILL PROFESSIONELL
PRO605CSS

UGNSLIKNANDE
PRESTANDA
Napoleons LIFT EASE™ lock fälls prydligt
bakåt och ger dig mer utrymme på din
uteplats eller altan. Det tättslutande locket
påverkas inte av vind och blåst. Maximal
värme bevaras i det strömlinjeformade
locket med dubbla väggar, vilket ger en
ugnsliknande prestanda.

8| LIFT EASE utrymmesbesparande rostfritt
™

1| Exklusiv bakre grillkols-

lock med ACCU-PROBE termometer

brännare för rotisserie

7|Två grillkolsindelare

2| Justerbar grillkolsbädd för

olika värmenivåer

6| Integrerade redskapskrokar
3| Påfyllnadslucka för grillkol på fronten

för enkel hantering och rengöring

5| Luftventiler kontrollerar graden

av förbränning enligt ditt val
av värme med hög intensitet,
långsam stekning eller rökning

4| Solid konstruktion av rostfritt stål

PRO605CSS

EXKLUSIVA FUNKTIONER

™

86 cm

46 cm

Grillyta

171 x 63 x 125 cm | 110 kg
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Luftventiler

Justerbar höjd på grillkolsbädden

Påfyllnadslucka för grillkol

Bakre grillkolsbrännare för rotisserie

WAVE grillgaller i gjutjärn
™

APOLLO RÖK
®

KÖTT/FISK KROKAR

AS300K | AS200K Allt-i-ett grill och rök

Revben, korvar, hela fiskar eller långa
köttbitar kan enkelt hängas upp i
rökkammaren. Dörrarna gör det enkelt att
fylla på rökspån eller grillkol utan att lyfta
bort locket.

1| Tättslutande dörrar på gångjärn ger enkel

åtkomst till vattenbehållaren och grillkolskorgen
2| Övre locket innehåller en horisontell stång med

5 krokar för att hänga upp t.ex. fisk, revben
eller korv

3| 3 in1 Apollo® Rök för rökning med

blötlagda eller torra spån eller som
fristående kolgrill med lock

EXKLUSIVA FUNKTIONER

4| Robust handtag

7| Temperaturhål på

varje grillnivå gör det
möjligt att föra in en
termometersond

6| Dubbla ventiler för maximal

kontroll av temperaturen

00K
AS3

AS3

AS3

00K

00K

på locket

AS200K

5| Varje enhet (mellandel) har

ett grillgaller på 48 cm
(AS200K 41 cm)

AS300K

ACCU-PROBE termometer
™

Mellandel (två ingår)

Dörr för enkel påfyllning

Robust handtag på locket

Portabel

AS200K

48 cm diameter

41 cm diameter

Grillyta

Grillyta

50 x 50 x 120 cm | 20 kg

42 x 42 x 104 cm

| 10 kg
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GASOLBORD
EGENSKAPER

Hamptons | Effekt upp till 11,5 kW

- Effekt upp till 11,5 kW
- Justerbar höjd och effekt på lågan
- Gasvakt, stänger gasolen om lågan slocknar
- Skyddslock ingår
- Justerbara fötter
- Gasolflaska PK5 kan placeras i underskåpet

TILLBEHÖR
Skyddsglas

Överdrag

Hamptons, kvadratiskt
106 cm

63,5 cm

Hamptons, rektangulärt

127 cm

63,5 cm

22

81 cm

106 cm

TILLBEHÖR TILL DIN GRILL

67400

Grillkolskorg

67800

Grillkolständare

55100

Verktygshållare

75022

Galler till NK22

71022

Värmehylla för klotgrillar

71285

Värmehylla för PRO285

62007

Aluminiumform, liten, 5-pack (fettuppsamlare)

62008

Aluminiumform, stor, 5-pack

99801

Lågtrycksregulator, 30 mbar
(Även för anslutning av stor gasolflaska till TQ285)
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TILLBEHÖR TILL DIN GRILL

HITTA DEN
PERFEKTA STEKEN
När du köper en stor stek
bör du välja en stek som har
en jämn tjocklek på ungefär
3 cm. Köp en styckdetalj
av hög kvalitet som är väl
marmorerad för att säkra
att resultatet blir mört. Ju
bättre kvalitet på köttet desto
bättre blir steken. Gör en
snabb sås genom att piffa
upp en färdigköpt BBQsås med hackad chili, lite
Worcestershiresås, en skvätt
vinäger, lite hackad färsk lök
eller vitlök - var kreativ.

66285

Anslutning TQ285/PRO285 till husvagn eller husbil

66285-2
66286-2

62011

Grillborste, 3-sidig, stor

62012

62002

Rengöringssvamp

62005

Anslutning TQ285-X till husvagn eller husbil
Anslutning TQ285-X till stor gasolflaska

62009

Grillborste, tvinnad

Grillborste, 3-sidig, liten

62035
70007

Grillborste, rostfri
Borsthuvud för utbyte

Venturi rörrensare

62031

Gallerskrapa

NAPOLEON

EXPERT PÅ
GAS & INFRARÖD

GRILLNING
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62121

Gallerlyftare

70019

Verktygsset 3 delar
(tång, silikonpensel, stekspade)

70024 Verktygsset 3 delar, mindre
(tång, stekspade, grillborste)

70031

Verktygsset, 5 delar

55011

Grilltång, rostfri

55015

Grilltång, rostfri

55017

Grilltång spetsig, rostfri

55014

Stekspade, rostfri

70010

Stekspade

25

TILLBEHÖR TILL DIN GRILL
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70017

Stekspade, bred

55019

Stekspadetång

70018

Silikonpensel

55005

Silikonpensel, rostfri

55009

Silikonmopp

55077

Fågelsax

55206

Knivset

55202

Kockkniv

55207

Kockkniv

70012

Skärbräda

70014

Grillspett med hållare, rostfritt

70016

Grillspett, 6-pack

64007

Rotisserie shishkebab

64003

Grönsakskorg till rotisseri

70028

Wokpanna, rostfri

56025

Wokpanna

56020

Kycklinghållare med wok

56021

Kycklinghållare
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TILLBEHÖR TILL DIN GRILL
FYLLD PAPRIKA ELLER
TOMAT
Fyll tomater eller paprikor med t.ex. ris och
kyckling så får du ett snabbt och enkelt
mellanmål.
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70001

Pizzasten med pizzadelare

70003

Pizzaspade

70009

Revbensställ

56011

Revbensställ med fat

56028

Grönsaksställ, mindre

56029

Grönsaksställ, större

56090

Plancha stekbord

56018

Stekplatta, rostfri

70023

Grillkorg, rostfri

56003

Gjutjärnspanna med bakelitunderlägg

56008

Gjutjärnspanna med träunderlägg

56040
56060

Vändbar stekplatta för LE-/LEX-/PRO-serien
Vändbar stekplatta för Triumph-serien

56080

Vändbar stekplatta för TQ285/PRO285

70060

Hamburgerpress-kit

55027

Marinadspruta

55028

Marinadspruta, rostfri

70004
70005

Pepparkvarn
Saltkvarn

70025

Saltsten Himalaya inkl. 70023 Grillkorg
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TILLBEHÖR TILL DIN GRILL

RÖKSPÅN
Tillsätt en aning av rökighet till dina
favoriträtter med Napoleon® Rökrör
och Rökspån i olika smaker.

30

67032
67033

Planka, ceder
Planka, lönn

67731

Koltråg till gasolgrill

67011

Rökrör

Rökspån (Mesquite, Lönn, Hickory, Whiskey, Körsbär, Äpple)

61010

Termometer digital

70020

LED-lampa

67020

Start-kit för rökning

70006

Trådlös digital termometer

70021

LED-lampa, 2-pack

TILLAGNING MED
ROTISSERIE

Rotisserie

62145

Överdrag

Grillvante

62131

Förkläde

62135

Förkläde, med kapsylöppnare

62150

Handduk med karbinhake

Piké och keps

Låt maten sakta rotera och "ösa" sig själv,
ytan bränns till och den goda köttsaften
stannar i köttet. Använd rotisserie metoden
för större köttstycken som rostbiff, karré
eller lammbog. Kött blir generellt saftigare
med denna metod.

68285/68286/68287

Överdrag och väskor för TQ285/PRO285
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TILLBEHÖR TILL GASOLBORD

Överdrag kvadratiskt

32

Överdrag rektangulärt

Skyddsglas

PRO825RSBI

DEN PERFEKTA GRILLENS UPPBYGGNAD
12| NIGHT LIGHT bakgrunds-belysta vred
och innerbelysning för matlagning
kvällstid
™

13| TILLVAL. Rotisserie med kraftfull motor
och 4 gafflar.

1| Dubbelt tillagningssystem med två
infraröda SIZZLE ZONE bottenbrännare
och en rostfri brännare för varmhållning
™

2| Sidohyllor av rostfritt
stål med integrerad
dryckeshållare/ ishink och
skärbräda

11| Extra kraftfull sidobrännare med vändbart
grillgaller

10| WAVE grillgaller
i 9,5 mm tjockt
rostfritt stål
™

3| Grillsystem av rostfritt stål
med JETFIRE -tändning
™

9| Utrymmesbesparande
LIFT EASE lock med
lyxigt utseende och med
handtag och detaljer av
polerad krom
™

4| Integrerat rökspånsfack som
antänds med en egen brännare

5| Snabb uppsättning montera endast sidohyllorna
8| Två stora dropptråg som
tömms framifrån

7| Mjukstängande luckor
och lådor
6| Kraftiga hjul för stabil förflyttning

EXKLUSIVT MED NAPOLEON

Omvandla din gasolgrill till en kolgrill

Infraröd teknologi

Tillagning med bakre brännare

Extra kraftfull sidobrännare

Napoleons koltråg är designat för att du ska kunna lägga till en känsla av kolgrill på
din gasolgrill när du behagar. Du byter helt enkelt ut ett droppskydd mot koltråget,
fyller på med grillkol och tänder med din gasolgrill. Lägg sedan tillbaka grillgallerna
så har du en kolgrill!

Den intensiva hettan från Napoleons infraröda teknologi stänger omedelbart in
köttsafterna och bidrar till en fantastisk smakupplevelse. Resultatet av detta är
smakfull mat med kortare tillagningstid vilket sparar gasol och pengar.

Den bakre brännarens värme försluter snabbt porerna i köttstyckets yta och stänger
därmed in köttsaften för överlägsen mörhet. Detta ger bästa grillresultat med en
härlig grillyta och perfekt saftighet i köttet varje gång. Använd denna metod för
större köttbitar som stekar, kyckling och lammstycke. Tänk på att tillaga köttet
långsamt.

Denna tvåstegs sidobrännare med både infraröd och vanlig cirkulär brännare
erbjuder möjlighet till olika tillagningsmetoder. Den har även ett vändbart grillgaller
i porslinsemaljerat gjutjärn för wokning på ena sidan och planstekning på andra
sidan, allt för en jämn tillagning.

Se mer information nedan.

Med över 10.000 öppningar för lågorna producerar den infraröda brännaren en
värme på ca. 980 °C.

HUR FUNGERAR INFRARÖD GRILLNING?
Grillkol är det traditionella infraröda tillagningssättet som vi alla känner till. De glödande briketterna avger infraröd energi som gör att maten tillagas med minimal uttorkande effekt. Napoleon® infraröd brännare tillagar maten på samma sätt. Varje brännare har 10 000 portar, var och en med sin egen lilla låga, som gör att den
keramiska ytan glöder rött. Denna glöd avger samma typ av infraröd värme som grillkol, men utan allt besvär. Den bidrar även till en mer jämnt uppvärmd yta som är betydligt enklare att reglera än grillkol. För snabb bryning kan brännarna ställas in på hög värme, samtidigt som de enkelt kan sänkas för långsammare tillagning.
Slutsatsen är att Napoleons Infraröda brännare avger högre värme som ger snabbare stekyta och därmed saftigare och mer smakfulla stekar, hamburgare och annat kött.
Vill du ha bekvämligheten med gasol men ändå använda kol? Inga problem! Napoleons koltråg tänder du enkelt med din gasolbrännare. Innan du börjar använda ditt koltråg måste du avgöra hur mycket grillkol du behöver för att maten ska bli klar. Ungefär ett lager för hamburgare och skivat kött, två lager för stekar och
kyckling. Häll tillräckligt med grillkol i tråget för att uppnå de lager som krävs. Stapla grillkolen i en konliknande form. Ta bort ett droppskydd, tänd gasolbrännaren direkt under koltråget och använd full värme tills grillkolen glöder rött, stäng sedan av gasolbrännaren. Låt kolen brinna tills alla kolstycken är vita på ytan. Sprid ut
kolen jämnt i koltråget med ett långt redskap. Stäng locket, vänta i 5 minuter och börja tillaga!
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SPECIFIKATIONER
LIFT EASE lock
Färg på lock
ACCU-PROBE termometer
Elektrisk tändning
JETFIRE -tändning
Tändare för bakre brännare
Bottenbrännare, infraröd keramisk
Bottenbrännare av rostfritt stål
Rotisseriebrännare, bakre av rostfritt stål
Rotisseriebrännare, bakre keramisk infraröd
Integrerat rökspånstråg
Tvåstegs kraftfull sidobrännare
i-GLOW / NIGHT LIGHT bakgrundsbelysta vred
Innerbelysning
Vikbara sidohylla/sidohyllor
Rotisseriebrännare, bakre grillkol
Sidobrännare
Sidobrännare, SIZZLE ZONE keramisk infraröd
WAVE grillgaller av rostfritt 7 mm
WAVE grillgaller av rostfritt 9,5 mm
WAVE grillgaller av gjutjärn
Integrerad ishink och skärbräda
EASY SET vred
Justerbara luftventiler
Avtagbart dropptråg
Varmhållningsgaller
Finns för naturgas
10 års begränsad garanti
"President’s Limited Lifetime"-garanti
TILLBEHÖR
™

™

™

™

™

™

™

™

™

™

Rotisserieset, proffskvalitet - 4 gafflar
Rotisserieset, standard - 2 gafflar
Koltråg
Röktub
Överdrag
Bärväska med axelrem
GRILLEFFEKT (kW)
Röktrågsbrännare
Varmhållningsbrännare
Bottenbrännare, infraröd keramisk
Bottenbrännare
Sidobrännare
Bakre brännare, infraröd
Totalt
MÅTT
ÖPPNINGSMÅTT (i t.ex. bänkskiva)
Total bredd (cm)
Total djup (cm)
Total höjd (cm) öppet/stängt lock

Prestige-serien
PRO825RSBI PRO665RSIB PRO500RSIB
(BIPRO825RIB) (BIPRO665RB) (BIPRO500RB)
S (S)
S (S)
S (S)
ss (ss)
ss (ss)
ss (ss)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
2 (2)
4 (4)
5 (5)
4 (4)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
S (-)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
- (-)
S (-)
S (-)
S (S)
S (S)
S (S)
S (-)
S (-)
S (-)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
S (S)
N (N)
Y (N)
Y (Y)
S (S)
S (S)
S (S)
PRO825RSBI PRO665RSIB PRO500RSIB
(BIPRO825RIB) (BIPRO665) (BIPRO5600)
O (O)
O (0)
O (0)
O (0)
O (O)
O (0)
O (0)
O (O)
O (0)
O (0)
O (O)
O (0)
O (0)
PRO825RSBI PRO665RSIB PRO500RSIB
(BIPRO825RIB) (BIPRO665) (BIPRO5600)
2,5 (2,5)
2,5 (2,5)
2,5 (2,5)
8 (8)
15,2 (15,2)
19 (19)
16 (16)
5,3 (-)
4 (-)
4 (-)
5,7 (5,7)
5,7 (5,7)
5,7 (5,7)
39,2 (33,9) 31,2 (27,2) 25,7 (21,7)
PRO825RSBI PRO665RSIB PRO500RSIB
(BIPRO825RIB) (BIPRO665) (BIPRO500)
239 (133)
195 (96,5) 169 (78,1)
65 (52,4)
65 (52,4) 67 (52,4)
131/145
130/145
132/142

Värden inom parentes avser inbyggnadsmodellen

S = standard O = tillval

P500RSIB
S
ss/bk
S
S
S
S
4
S
S (1 sid.)
S
S
S
S
S
Y
S
P500RSIB
O
O
O
O
O
P500RSIB
16
4
5,7
25,7
P500RSIB
163
66
127/145

LEX-serien
LEX605RSBI
(BILEX605RB)
S
S (S)
ss
ss (ss)
S
S (S)
S
S (S)
S
S (S)
1
1 (1)
4
3 (3)
S
S (S)
S
S (S)
S
S (-)
S
S (S)
S
S (-)
S
S (S)
S
S (S)
S
S (S)
N
N (N)
S
S (S)
LEX730RSBI LEX605RSBI
(BILEX605)
O
O (O)
O
O (O)
O
O (O)
O
O (O)
LEX730RSBI LEX605RSBI
(BILEX605)
4,8
4,8 (4,8)
19,2
14,4 (14,4)
2,8
2,8 (-)
5,3
5,3 (5,3)
32,1
27,3 (24,5)
LEX730RSBI LEX605RSBI
(BILEX605)
191
174 (93)
69
69 (54,5)
125/151
125/151

LEX730RSBI

LEX485RSIB
(BILEX485RB)
S (S)
ss (ss)
S (S)
S (-)
S (S)
S (S)
3 (3)
S (S)
S (S)
S (-)
S (S)
S (-)
S (S)
S (S)
S (S)
N (N)
S (S)
LEX485RSIB
(BILEX485)
O (O)
0 (O)
O (O)
O (O)
O (O)
LEX485RSIB
(BILEX485)
14,4 (14,4)
3,8 (-)
4 (4)
22,2 (18,4)
LEX485RSIB
(BILEX485)
151 (75,5)
69 (54,5)
125/151

Färg på lock: ss = rostfritt stål, bk = svart, bl = blått

LE-serien
LE485RSIB
LE485SB

T495SB

Triumph-serien
T410SB
T325SB

PRO605CSS

AS300K

Kolgrillar
AS200K NK22CK-C

PRO22K-LEG NK22CK-L-1

PTSS165

Portabla grillar
TQ285X TQ285 PRO285

PRO285-STAND

ss/bk
S
S
S
3
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Y
S
LE485RSIB

ss
S
S
3
S
S
S
S
S
N
S
LE485SB

bk
S
S
4
S
S
S
S
S
S
N
S
T495SB

bk
S
S
3
S
S
S
S
S
S
N
S
T410SB

bk
S
S
2
S
S
S
S
S
S
N
S
T325SB

S
ss
S
S
S
S
S
S
S
PRO605CSS

bk
S
S
AS300K

bk
S
S
AS200K

bk
S
S
S
O
S
NK22CK-C

bk
bk
S
S
S
S
S
O
0
S
S
PRO22K-LEG NK22CK-L-1

ss
1
S
N
PTSS165

bl
S
S
2
S
S
N
S
TQ285X

bl
S
S
2
S
S
N
S
TQ285

bk
S
S
2
S
S
O
N
S
PRO285

PRO285-STAND

O
O
O
O
O
LE485RSIB

O
O
O
O
O
LE485SB

O
O
O
O
T495SB

O
O
O
O
T410SB

O
O
O
O
T325SB

0
O
O
PRO605CSS

O
O
AS300K

0
0
AS200K

O
O
NK22CK-C

O
O
O
O
PRO22K-LEG NK22CK-L-1

O
S
PTSS165

0
0
TQ285X

0
0
0
TQ285

0
0
PRO285

0
PRO285-STAND

14,4
3,8
4
22,2
LE485RSIB

14,4
3,8
18,2
LE485SB

16,4
2,4
18,4
T495SB

12,0
2,4
14,4
T410SB

8,0
2,4
10,4
T325SB

PRO605CSS

AS300K

AS200K

NK22CK-C

PRO22K-LEG NK22CK-L-1

3,1
3,1
PTSS165

4,1
4,1
TQ285X

4,1
4,1
TQ285

4,1,
4,1
PRO285

PRO285-STAND

153
69
121/159

153
69
121/159

141
57
115/152

128
57
115/152

116
57
115/152

171
63
125/151

50
50
120

42
42
104

113
73
106/152

55
31
26/42

112
51
94/130

58
49
35/76

74
47
38/64

77
53
71

72
59
103/162

70
59
112

N = Nej Y = Ja
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FÖRETAGET
Allt började 1976 då ett litet stålkonstruktionsföretag grundades av Wolfgang Schroeter och började tillverka stålräcken i Barrie, Ontario,
Canada. Just då kunde ingen föreställa sig den fantastiska framtid som väntade för Wolf Steel Ltd. och så småningom Napoleon Fireplaces
®

och Napoleon Grills. Sedan den första vedkaminen rullade ut från produktionen för 40 år sedan har Wolf Steel’s föresats varit att utmärka
®

sig och vara framgångsrika i allt de tar sig för. Den ursprungliga kaminen hade en solid gjutjärnsdesign med två dörrar och tillverkades i en
95 m stor fabrik. 1981 föddes namnet “Napoleon ” och med det den första kaminen med en lucka av Pyroceram temperaturtåligt keramiskt
2

®

glas – den första i branschen. Detta var den första av många milstolpar för Wolf Steel och under de efterföljande åren ökade efterfrågan på
™

Napoleon’s vedkaminer utanför Ontario’s gränser till övriga Canada, USA, Europa och Storbritannien. Napoleon är ett IS09001 – 2008
®

certifierat företag som bedriver sin verksamhet på en drygt 228 600 m stor produktionsyta och har över 700 anställda. Vi är Nordamerikas
2

största privatägda producent av högkvalitativa eldstäder för ved och gas (insatser och kaminer), grillar för kol eller gas, produkter för uteliv,
vattenfall och ett komplett sortiment av produkter för centralvärme.

En passionerad hängivenhet för grillning
Överlägsen teknik, mycket stabil prestanda, balanserad design och enastående kundservice är kännetecknande för varumärket Napoleon .
®

Din Napoleongrill är designad för att utmärka sig, vilket erbjuder en matlagningsupplevelse som är lika tillfredsställande som de smakfulla
måltider du tillagar.

Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
SE-254 67 HELSINGBORG
Tel: +46 42 12 69 50
Fax: +46 42 12 69 40
info@napoleongrillar.se

Återförsäljare

www.napoleongrillar.se
Approved by Testing Services to CE standard EN498. All specifications and designs are subject to change without prior notice due to ongoing
product improvements. Consult your owner’s manual for complete installation and operating instructions and check all local and national Building
Codes and Regulations. Not all features available on all models. Napoleon is a registered trademark of Wolf Steel Ltd. Images and colors may not
be exactly as shown.
®
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