Tuotteet kotiin, mökille ja vapaa-aikaan

Maahantuomamme tuotemerkit

Kotiin, mökille ja vapaa-aikaan
Finnflame on Suomen johtava nestekaasulaitteiden ja kaasutyökalujen maahantuoja. Olemme 100 % kotimaisessa omistuksessa oleva yritys ja kuulumme korkeimpaan yritysten luottokelpoisuusluokkaan, joten meillä on vakaa
ja taloudellinen pohja toiminnallemme. Me Finnflamella olemme tehneet
huolellista työtä tarkoituksena tehdä sinun elämästäsi entistä helpompaa
tuotteidemme parissa. Olemmekin sitoneet tuotteemme yhden teeman alle,
”Tuotteet kotiin, mökille ja vapaa-aikaan”. Tarjoamme asiakkaillemme jatkuvaa tukea tuotteidemme hoidossa, huollossa ja ylläpidossa. Meille se on
kunnia asia, sillä olemmehan oman alamme ja tuotteidemme asiantuntijoita.
Käyttäjät arvostavat tuotteissamme korkeaa laatua, tasokkaita materiaaleja,
viimeisteltyjä yksityiskohtia sekä laitteiden käyttöturvallisuutta ja hyvin hoidettua jälkimarkkinointia.
Myös ympäristövastuu on meille tärkeää. Eri ympäristönäkökulmat ja kestävän kehityksen haasteet otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme.
Olemme mm. Pakkausalan Ympäristörekisterin PYR:in ja SER –tuottajayhteisön (Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätys) Elkerin jäsen. Lisäksi monet tavarantoimittajamme kuuluvat BSCI – (Business Social Compliance Initiative)
sosiaalisen laadunvalvonnan mallin piiriin, jonka tavoitteena on ns. riskimaiden tavarantoimittajien työolojen parantaminen kansainvälisten sopimusten
vaatimalle tasolle, sekä selkeyttää ja yhtenäistää yritysten tekemää tavarantoimittajien valvontaa. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että kuluttajille
tarjottavat tuotteet on valmistettu sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä
tuotanto-olosuhteissa.
Olemme myös oman FSC® -sertifikaatin omaava yritys. FSC® -merkki
tuotteessa osoittaa, että tuotteessa käytetty puumateriaali on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä. FSC® -merkin avulla kuluttajat ja yritykset
voivat tehdä ostopäätöksiä, jotka hyödyttävät sekä ihmisiä että ympäristöä.
Esimerkiksi maahantuomissamme kaasugrilleissä joissa on käytetty puuosia
grillivaunussa, on tämä FSC® -merkintä puuosille.
Kaikkien maahantuomiemme laitteiden myynti tapahtuu pääosin koko maan
kattavan jälleenmyyjäverkoston kautta. Jälleenmyyjinä toimivat valtakunnalliset kauppaketjut, rautakaupat, verkkokaupat sekä alueelliset pienemmät
jälleenmyyjät. Oy Finnflame Ab:n maahantuonnin toimisto, myyntinäyttely,
huolto- sekä keskusvarasto sijaitsevat Espoossa Olarinluomassa. Samassa
rakennuksessa toimii myös vähittäismyyntiä ja verkkokauppaa harjoittava
Tulikulma myymälämme.
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ASENNETTA
GRILLAUKSEEN
Rebel grillit ja tarvikkeet ovat suunnattu käyttäjille, jotka
haluavat grilliltään parempia ominaisuuksia, näköä ja asennetta.
Rebel Tribal sarjan kaasugrillit ovat järeän luokan laitteita, joissa on ominaisuuksia ja tehoa enemmän kuin tarpeeksi.
Rebel grillit ovat tehty grillaamiseen, ilman selityksiä.
Rebel Range sarjasta löytyvät uutuus laitteet niin hiiligrillaamiseen kuin savustamiseenkin. Rebel Range sarjan laadukkaat
lisävarusteet viimeistelevät kokonaisvaltaisen miellyttävän grillauskokemuksen, joka voi aiheuttaa riippuvuutta maistuviin
grilliherkkuihin ja rentoon yhdessäoloon perheen ja ystävien
kesken.

www.rebel.fi
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rebel Tribal
kaasugrilli

Jykevä, tukeva ja tehokas 4-poltin parilakaasugrilli tuulelta
suojaan upotetulla sivukeittimellä!
Teho
Kaasunkulutus
Grillausala yhteensä
Lämmitysritilän koko
Grilliritilä
Grilliparila
Polttimet
Kansi
Sytytys
Sivukeitin
Mitat
Paino
Suojapeitteen koko
Tuotenumero

13,6 kW + 3,2 kW
971 g/h + 228 g/h
62 x 45 cm
L 62 x S 16 cm
rosteriritilä
valurautaumpiparila (Plancha)
4 kpl, rosteri
tuplarosterikansi lämpömittarilla
integroitu jokaiseen säätimeen
on
L 132 x K 115 x S 61 cm
noin 54 kg
L (myydään erikseen)
503010
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REBEL Tribal
kaasugrilli

Suora kutonen tuo tehoa grillaukseen!
Parilakaasugrilli tuulelta suojaan upotetulla
sivukeittimellä!
Teho
Kaasunkulutus
Grillausala yhteensä
Lämmitysritilän koko
Grilliritilä
Grilliparila
Polttimet
Kansi
Sytytys
Sivukeitin
Mitat
Paino
Suojapeitteen koko
Tuotenumero
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20,4 kW + 3,2 kW
1457 g/h + 228 g/h
88,5 x 45 cm
L 89 x S 16 cm
rosteriritilä
valurautaumpiparila (Plancha)
rosteri
tuplarosterikansi lämpömittarilla
integroitu jokaiseen säätimeen
on
L 159 x K 115 x S 61 cm
noin 63 kg
XL (myydään erikseen)
503011
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rebel 45 grill SMOKER
hiilisavustin / hiiligrilli

Tällä loistavalla laitteella hiiligrillaat, savustat tai BBQgrillaat mielesi mukaan.

Grillausala
Lämpömittari
Ilmansäätöventtiilit
Mitat
Paino
Suojapeitteen koko
Tuotenumero

Hiiligrillinä grillaat normaalisti hiilloksen päällä. Savustaa
voit kahdessa tasossa tai ripustuskoukkujen avulla. BBQ
grillillä valmistat mureinta lihaa ikinä. Kokeile ja nauti!

2 x Ø 45 cm
on
4 kpl
Ø 47 x K 106 cm
noin 12,6 kg
S (myydään erikseen)
504561

Huomio! Hiiligrilleille on oma niiden rakenteet ja merkinnät määrittelevä Standardi
EN1860-1

Rebel 45 Black

hiiligrilli

Tämä reilunkokoinen ja laadukas hiiligrilli sopii
niin kotigrillauksiin kuin matkakäyttöönkin.
Grillausala
Lämpömittari
Ilmansäätöventtiilit
Mitat
Paino
Suojapeitteen koko
Tuotenumero

Ø 45 cm
on
4 kpl
Ø 47 x K 55 cm
noin 7 kg
S (myydään erikseen)
504507

www.rebel.fi
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sähkösavustin

REBEL el smoker 800
sähkösavustin

Rebel El Smoker 800 savustimessa onnistuu eri herkkujen,
kuten juustojen, lihan ja kalan savustaminen kahdessa tasossa
ritilöiden päällä. Laitteen sisäpuolella katossa on myös
erikseen ripustuskoukut, joiden avulla esimerkiksi kalojen
savustaminen pystysuorassa kokonaisena onnistuu parhaiten.
Tällä sähkösavustimella savustaminen on nyt helpompaa ja
siistimpää kuin koskaan aikaisemmin!
Ritilät
Rasvapelti
Lämpömittari
Nostokahva
Käyttöjännite
Teho
Lämpömittari
Mitat
Paino
Tuotenumero
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3 kpl L 40 x S 28 cm
1 kpl
On
On
230 V
800 W
On
L 54 x K 72 x S 38 cm
13,2 kg
501021
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tarvikkeet

Rebel Range paistolämpömittari
Rebelin langaton paistolämpömittari kertoo milloin pihvi on
raaka, medium, kypsä tai jotain sieltä väliltä. Langattomuus mahdollistaa ruuan vahtimisen myös hieman kauempaa käsin.
•
•
•
•

Asetukset 6 eri lihalle
4 eri kypsyysastetta
Ajastin
LED-valo

Tuotenumero

•
•

Kantama 30 metriä
Paristotoiminen
4 x 1,5V(AAA)
(ei sisälly pakkaukseen)

504084

Rebel Range Cover suojapeite
Valmistettu tukevasta suojakankaasta. Erilliset tuuletusaukot sekä tarranauhat peitteen kiristämiseksi. Nostokahvat helpottavat suojapeitteen poisottoa. Huom. Grillin
täytyy olla kokonaan jäähtynyt, ennen peitteen asettamista grillin päälle.
•
•

L 152 x S 53 x K 96 cm (3-4 - poltin grillit)
XL-koko: L 180 x S 60 x K 100 cm (4-6 - poltin grillit)

Tuotenumero, L
Tuotenumero, XL

504556
504557

Rebel Range

Plancha valurautaparila
Uuden sukupolven valurautaparila, joka on emaloidun pintansa vuoksi kestävä
ja helppo pitää puhtaana. Korotetut reunat tekevät siitä todella monikäyttöisen kaikkeen ruoan laittoon grillillä. Planchassa on reikä, jonka kautta siihen
jääneet rasvat ja karstat voidaan kaapia parilalta siististi pois.
Mitat
Tuotenumero
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L 29,5 x S 45 x K 3 cm
504560
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Rebel Range
grillirukkaset

Tyylikkäät ja kestävät Rebel grillirukkaset on 100%:ta nahkaa
ja suojaavat hyvin kuumalta
grilliltä.
Tuotenumero

504551

Rebel Range

Rebel Range

Muotoiluun ja tuntumaan on panostettu
tässä puukahvaisessa, rosterisessa grillilastassa. Rebel grillilasta näyttää ja
tuntuu yhtä laadukkaalta kuin
itse grilli.
Tuotenumero
504535

Kätevässä ja monikäyttöisessä Rebel 3in1
-kolmioharjassa on mukana messinkiharja,
hankaustyyny ja teräskaavin.

Rebel Range

Rebel Range

Tyylikäs puukahvalla varustettu pitkä puhdistusharja helpottaa koko grillin puhtaanapitoa. Pitkä varsi mahdollistaa helpon
puhdistamisen aivan grillin
perältä saakka.

Sama tyylikäs linja jatkuu näissä
grillauksen tärkeimmissä
työvälineissä.

grillilasta

grilliharja

Tuotenumero

504522

3in1 puhdistusharja

Tuotenumero

504517

grillipihdit

Tuotenumero

www.rebel.fi

504532
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nauti elämästä
monipuolisesti
Monipuolisesta Fireplus -valikoimasta löydät erikokoiset kaasugrillit ja hiiligrillit sekä laajan valikoiman
grillaus- ja takkatarvikkeita.
Voit nauttia helposta savustuksesta Fireplus -savustuslaatikolla tai grillata perinteisellä hiiligrillillä. Laaja
tarvikevalikoima kruunaa grillijuhlat.
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Kaasugrillit
Fireplus Serie 2
Teho
Grillausala
Grillausritilä
Grillausparila
Vaunu tasoineen
Polttimet
Sytytys
Lämpömittari
Mitat
Paino
Suojapeite
Tuotenumero

7,0 kW
47 x 42 cm
emaloitu teräs
valurautaa
pulverimaalattu teräs,
etuseinässä kangas
2 kpl, valurautaa
jokaiseen säätönuppiin integroitu
on
L 103 x K 106 x S 56 cm
noin 28 kg
M-koko (myydään erikseen)
502069

Tukeva kankaisella etuseinällä
varustettu näppärä parilagrilli.

UUTUUS
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Fireplus Serie 3
Teho
Grillausala
Grillausritilä
Grillausparila
Vaunu tasoineen
Polttimet
Sytytys
Lämpömittari
Mitat
Paino
Suojapeite
Tuotenumero

10,5 kW
L 63 x S 42 cm
emaloitu teräs
valurautaa
pulverimaalattu teräs,
etuseinässä kangas
3 kpl, valurautaa
jokaiseen säätönuppiin integroitu
on
L 119 x K 106 x S 56 cm
noin 30 kg
M-koko (myydään erikseen)
502070

Tukeva kankaisella etuseinällä
varustettu näppärä parilagrilli.

UUTUUS
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Kaasugrillit
Fireplus Serie 4
Teho
Grillausala
Grillausritilä
Grillausparila
Vaunu tasoineen
Polttimet
Sytytys
Lämpömittari
Mitat
Paino
Suojapeite
Tuotenumero

14,0 kW
L 77 x S 42 cm
emaloitu teräs
valurautaa
pulverimaalattu teräs,
etuseinässä kangas
4 kpl, valurautaa
jokaiseen säätönuppiin integroitu
on
L 134 x K 106 x S 56 cm
noin 40 kg
L-koko (myydään erikseen)
502071

Tukeva kankaisella etuseinällä varustettu näppärä
parilagrilli.

7,0 kW
L 47 x S 42 cm
valurautaa
pulverimaalattu teräs
2 kpl, valurautaa
jokaiseen säätönuppiin integroitu
on
L 107 x K 106 x S 56 cm
noin 31 kg
M-koko (myydään erikseen)
502026

Tehokas pulverimaalatusta teräksestä valmistettu parilagrilli.

UUTUUS
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Fireplus P2
Teho
Grillausala
Grillausritilä ja -parila
Grillin materiaali
Polttimet
Sytytys
Lämpömittari
Mitat
Paino
Suojapeite
Tuotenumero
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Fireplus P3
Teho
10,5 kW
Grillausala
62 x 42 cm
Grillausritilä ja -parila
valurautaa
Grillin materiaali
pulverimaalattu teräs
Polttimet
3 kpl, valurautaa
Sytytys
integroitu jokaiseen polttimeen
Lämpömittari
on
Mitat
L 123 x K 106 x S 56 cm
Paino
noin 33 kg
Suojapeite
M-koko (myydään erikseen)
Tuotenumero
502027

Tehokas pulverimaalatusta teräksestä
valmistettu parilagrilli.

Fireplus P4
Teho
14,0 kW
Grillausala
L 77 x S 42 cm
Grillausritilä ja -parila
valurautaa
Grillin materiaali
pulverimaalattu teräs
Polttimet
4 kpl, valurautaa
Sytytys
integroitu jokaiseen polttimeen
Lämpömittari
on
Mitat
L 138 x K 106 x S 56 cm
Paino
noin 43 kg
Suojapeite
L-koko (myydään erikseen)
Tuotenumero
502028

Tehokas pulverimaalatusta teräksestä valmistettu parilagrilli.
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Kaasugrillit
Fireplus R2
Teho
Grillausala
Grillausritilä ja -parila
Grillin kansi
Vaunu tasoineen
Polttimet
Sytytys
Lämpömittari
Mitat
Paino
Suojapeite
Tuotenumero

7,0 kW
L 47 x S 42 cm
valurautaa
rosteri
teräs ja FSC®-sertifioitu puu
2 kpl, valurautaa
jokaiseen säätönuppiin integroitu
on
L 114 x K 106 x S 56 cm
noin 31 kg
M-koko (myydään erikseen)
502018

Tyylikäs puolipuuvaunulla ja
rosterikannella varustettu
parilagrilli.

Fireplus R4
Teho
Grillausala
Grillausritilä ja -parila
Grillin kansi
Vaunu tasoineen
Polttimet
Sytytys
Lämpömittari
Mitat
Paino
Suojapeite
Tuotenumero
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14,0 kW
L 77 x S 42 cm
valurautaa
rosteri
teräs ja FSC®-sertifioitu puu
4 kpl, valurautaa
jokaiseen säätönuppiin integroitu
on
L 145 x K 106 x S 56 cm
noin 38 kg
L-koko (myydään erikseen)
502022

Tyylikäs puolipuuvaunulla ja
rosterikannella varustettu
parilagrilli.
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Fireplus Orient 2
Teho
Grillausala
Grillausritilä ja -parila
Grillin kansi
Vaunu tasoineen
Polttimet
Sytytys
Lämpömittari
Mitat
Paino
Suojapeite
Tuotenumero

7,0 kW
47 x 42 cm
valurautaa
rosteri
teräs ja FSC®-sertifioitu puu
2 kpl valurautaa
jokaiseen säätönuppiin integroitu
on
L 114 x K 106 x S 56 cm
noin 31 kg
M-koko (myydään erikseen)
502072

Tyylikäs tummalla puolipuuvaunulla ja rosterikannella
varustettu parilagrilli.

UUTUUS

2015

Fireplus Orient 3
Teho
Grillausala
Grillausritilä ja -parila
Grillin kansi
Vaunu tasoineen
Polttimet
Sytytys
Lämpömittari
Mitat
Paino
Suojapeite
Tuotenumero

10,5 kW
L 63 x S 42 cm
valurautaa
rosteri
teräs ja FSC®-sertifioitu puu
3 kpl, valurautaa
jokaiseen säätönuppiin integroitu
on
L 130 x K 106 x S 56 cm
noin 33 kg
M-koko (myydään erikseen)
502009

Tyylikäs tummalla puolipuuvaunulla ja rosterikannella varustettu
parilagrilli.
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Kaasugrillit
Fireplus Orient 4
Teho
Grillausala
Grillausritilä ja -parila
Grillin kansi
Vaunu tasoineen
Polttimet
Sytytys
Lämpömittari
Mitat
Paino
Suojapeite
Tuotenumero

14,0 kW
L 77 x S 42 cm
valurautaa
rosteri
teräs ja FSC®-sertifioitu puu
4 kpl, valurautaa
jokaiseen säätönuppiin integroitu
on
L 145 x K 106 x S 56 cm
noin 43 kg
L-koko (myydään erikseen)
502016

Tyylikäs tummalla puolipuuvaunulla ja rosterikannella
varustettu parilagrilli.

UUTUUS
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Fireplus Minor 3
Teho
Grillausala
Grillausritilä
Grillausparila
Grillin materiaali
Polttimet
Sytytys
Lämpömittari
Mitat
Paino
Suojapeite
Tuotenumero
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10,5 kW
L 63 x S 42 cm
emaloitu teräs
valurautaa
pulverimaalattu teräs
3 kpl, valurautaa
integroitu jokaiseen polttimeen
on
L 119 x K 106 x S 54 cm
noin 32 kg
M-koko (myydään erikseen)
502068

Tukevalla vaunulla ja kätevällä alakaapilla varustettu uutuus 3-poltin
parilagrilli.

UUTUUS
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Kaasugrillit
Fireplus Limit 3
Teho
Grillausala
Grillausritilä ja -parila
Grillin kansi
Vaunu tasoineen
Polttimet
Sytytys
Lämpömittari
Mitat
Paino
Suojapeite
Tuotenumero

10,5 kW
63 x 42 cm
emaloitua terästä – valurautaa
pulverimaalattu teräs
pulverimaalattu teräs
3 kpl, valurautaa
jokaiseen säätönuppiin integroitu
on
L 119 x K 106 x S 56 cm
noin 30 kg
M-koko (myydään erikseen)
502056

Helppohoitoinen
3-polttimella, valurautaparilalla ja teräksisellä
emalipinnoitetulla
grilliritilällä varustettu
kaasugrilli!

K-citymarketin yksinmyyntimalli

Fireplus Canvas 3
Teho
Grillausala
Grillausritilä ja -parila
Grillin kansi
Vaunu tasoineen
Polttimet
Sytytys
Lämpömittari
Mitat
Paino
Suojapeite
Tuotenumero

10,5 kW
63 x 42 cm
valurautaa
pulverimaalattu teräs
pulverimaalattu teräs,
canvas-kankainen etuseinä
3 kpl, valurautaa
jokaiseen säätönuppiin integroitu
on
L 130 x K 106 x S 56 cm
noin 33 kg
M-koko (myydään erikseen)
502057

Tyylikäs 3-polttimella sekä valurautaparilalla ja –ritilällä varustettu
kaasugrilli! Vaunun etuosassa
canvas-kangas.

K-citymarketin yksinmyyntimalli

www.fireplus.fi
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Fireplus Control 3
Teho
Grillausala
Grillausritilä ja -parila
Grillin kansi
Vaunu tasoineen
Polttimet
Sytytys
Lämpömittari
Mitat
Paino
Suojapeite
Tuotenumero

Tyylikkään vaaleilla
puuosilla ja tukevalla
vaunulla varustettu
uutuus parilagrilli.

10,5 kW
63 x 42 cm
valurautaa
pulverimaalattu teräs
teräs ja FSC®-sertifioitu puu
3 kpl, valurautaa
jokaiseen säätönuppiin integroitu
on
L 130 x K 106 x S 56 cm
noin 30 kg
M-koko (myydään erikseen)
502073

UUTUUS
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Anttila Kodin1 yksinmyyntimalli

Fireplus Control 4
Teho
Grillausala
Grillausritilä ja -parila
Grillin kansi
Vaunu tasoineen
Polttimet
Sytytys
Lämpömittari
Mitat
Paino
Suojapeite
Tuotenumero

14,0 kW
L 77 x S 42 cm
valurautaa
pulverimaalattu teräs
teräs ja FSC®-sertifioitu puu
4 kpl, valurautaa
integroitu jokaiseen polttimeen
on
L 145 x K 106 x S 56 cm
noin 43 kg
L-koko (myydään erikseen)
502074

UUTUUS
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Tyylikkään vaaleilla
puuosilla ja tukevalla
vaunulla varustettu
uutuus parilagrilli.
Anttila Kodin1 yksinmyyntimalli
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Kaasugrillit
Fireplus Cart 3i
Teho
10,5 kW + 2,5 kW
Grillausala
63 x 42 cm
Grillausritilä ja -parila
valurautaa
Grillin kansi
pulverimaalattu tuplakansi
Vaunu tasoineen
pulverimaalattu teräs
Polttimet
3 kpl, valurautaa
Sytytys
jokaiseen säätönuppiin integroitu
Lämpömittari
on
Sivukeitin
on
Mitat
L 122 x K 109 x S 54 cm
Paino
noin 42 kg
Suojapeite
M-koko (myydään erikseen)
Tuotenumero
502055

Fireplus Olivé 3i
Teho
10,5 kW + 2,5 kW
Grillausala
63 x 42 cm
Grillausritilä ja -parila
valurautaa
Grillin kansi
pulverimaalattu tuplakansi
Vaunu tasoineen
pulverimaalattu teräs
Polttimet
3 kpl, valurautaa
Sytytys
jokaiseen säätönuppiin integroitu
Lämpömittari
on
Sivukeitin
on
Mitat
L 122 x K 109 x S 54 cm
Paino
noin 42 kg
Suojapeite
M-koko (myydään erikseen)
Tuotenumero
502066

Sivukeittimellä sekä valurautaparilalla ja
-ritilällä varustettu 3-poltin kaasugrilli!

UUTUUS
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Sivukeittimellä sekä valurautaparilalla ja
-ritilällä varustettu 3-poltin kaasugrilli!

Anttila Kodin1 yksinmyyntimalli

www.fireplus.fi
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Retkelle mukaan

Fireplus Move
Fireplus Move on pieni ja kompakti kaasugrilli, joka soveltuu erinomaisesti veneilijöille, retkeilijöille ja niille jotka haluavat kaasugrillin joka
kulkee helposti mukana. Pallogrillimäiseen Moveen kertakäyttöisen
kaasusäiliön saa ruuvattua suoraan kiinni eikä isoa kaasupulloa tarvitse
raahata mukana. Grillin sisällä on pyöreä poltin, jonka päällä lämmönjakopelti ja grilliritilä. Kannessa on klipsit joilla Moven saa lukittua
paikoilleen kuljetusta varten. Polttoaine: Kierreventtiilinen kertakäyttöinen kaasusäiliö Max. 500 g. Kaasusäiliöt myydään erikseen.
Ritilä
Lämmönjakopellit
Lämpömittari
Nostokahva
Teho
Mitat
Paino
Tuotenumero
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Ø 34 cm
1 kpl
Ei
On
3,0 kW
L 60 x K 48 x S 38 cm
Noin 3,5 kg
502058
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nauti helpostA savustuksesta

Fireplus Smoker 37
Fireplus Smoker 37 -savustuslaatikko käy mittojensa puolesta myös lisävarusteeksi useampiin
kaasugrilleihin grillausritilän päällä käytettäväksi.
Lisäksi laatikkoa voi käyttää perinteiseen tapaan
nuotiolla ja hiiligrillillä sekä myös kaasukeittimellä tai
rengaspolttimella. Laatikon sisällä on ritilät kahdessa tasossa, ruostumatonta terästä nekin.
Mitat
Laatikon materiaali
Savustusritilän koko
Paino
Tuotenumero

www.fireplus.fi

L37 x K13 x S26,5 cm
ruostumaton teräs
2 x L 32 x S 23 cm
noin 2 kg
504137
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Hiiligrillit
Fireplus F17 S hiiligrilli

(Grilli täyttää hiiligrillistandardin EN1860-1 vaatimukset)
Laadukas peruspallogrilli! Tämä perinteinen hiilipallogrilli sopii monenlaisiin grillauksiin. Grillissä on reilu grillausala joka on varustettu
kromatulla ritilällä. Grillin kansi ja pohja ovat varustettu ilmansäätöventtiileillä, jotka mahdollistavat paremman lämpötilansäädön. Kannessa ja grilliosassa on muoviset nostokahvat, grilliosan alla tuhka-astia
ja tarviketaso. Grillissä on neljä tukevaa jalkaa ja siirtelyä helpottavat
pyörät. Grillillä on TÜV -hyväksyntä.
Mitat
Kansi ja pohja
Ilmansäätöventtiilit
Grillausritilän halkaisija
Paino
Suojapeite
Tuotenumero

UUTUUS
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Ø 44 x K 75 cm
emalipinnoitettu
kannessa ja pohjassa
Ø 43 cm
noin 4 kg
S-koko (myydään erikseen)
504217

Fireplus F185 S hiiligrilli

(Grilli täyttää hiiligrillistandardin EN1860-1 vaatimukset)
Laadukas ja tukeva emalipinnoitettu musta pallogrilli kaikkeen hiili- ja brikettigrillaukseen. Hiiliritilälle on omat irralliset hiilloksen jakajat, joilla hiillos
saadaan tarvittaessa pysymään grillin reunoilla tai keskellä. Tämä on tärkeä
ominaisuus silloin kun ruokaa valmistetaan epäsuoralla grillauksella. Grillissä on
kolme tukevaa jalkaa ja siirtelyä helpottavat pyörät. Grillillä on TÜV -hyväksyntä.
Mitat
Kansi ja pohja
Ilmansäätöventtiilit
Grillausritilän halkaisija
Paino
Suojapeite
Tuotenumero
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Ø 48 x K 93 cm
emalipinnoitettu
kannessa ja pohjassa
Ø 45 cm
noin 7,5 kg
S-koko (myydään erikseen)
504218

www.fireplus.fi
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pihatakka
Fireplus Firepit 44 pihatakka
Moderni ja tyylikäs uutuus! Pihatakka sopii hyvin tunnelmantuojaksi pihalle ja terassille. Takassa voi polttaa polttopuita, hiiliä, ulkotulia tai tuikkukynttilöitä. Takan tasapohjaisessa palotilassa on irrallinen arinakori, jossa varsinkin puuklapien polttaminen
onnistuu paremmin. Arinakorin voi ottaa takasta pois jos siinä poltetaan vaikkapa
ulkotulia tai tuikkukynttilöitä tunnelmaa tuomaan. Kipinäverkko on saranoitu takkaan ja näin ollen sitä on mukava käyttää. Takan savupiipussa on myös piipunhattu.
Takka on valmistettu pulverimaalatusta teräksestä.
Mitat
Paino
Tuotenumero

Ø 44 x K 130 cm
noin 10 kg
505059

UUTUUS
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grillitarvikkeet
Fireplus Standard suojapeitteet
Suojaa grillisi sateelta, pölyltä, linnuilta ja siitepölyltä. Peite on
valmistettu PVC - muovista. Peite on pakkasen kestävä ja peitteen
molemmissa sivuissa on helppo tarranauhakiristys. Peitteen väri on
koko musta. Mittaa aina oman grillisi koko ennen peitteen hankintaa.

S-koko
Tuotenumero

L 65 x S 65 x K 60 cm (Hiili- ja sähkögrillit)
412420

M-koko
Tuotenumero

L 129 x S 46 x K 91 cm (2-3 poltin grillit)
504010

L-koko
Tuotenumero

L 152 x S 53 x K 96 cm (3-4 - poltin grillit)
504011

XL- koko
Tuotenumero

L 180 x S 60 x K 100 cm (4-6 – poltin grillit)
504012

Fireplus Premium suojapeitteet
Suojaa grillisi sateelta, pölyltä, linnuilta ja siitepölyltä. Peite on valmistettu
vahvasta Canvas – kankaasta. Peitteessä on päädyissä erilliset tuuletusaukot, että ilma pääsee kiertämään myös peitteen sisällä. Peite on pakkasen
kestävä ja sen sivuissa on tarranauhat, joilla peite voidaan sopivasti kiristää
grillin päälle. Mittaa aina oman grillisi koko ennen peitteen hankintaa.

26

M-koko
Tuotenumero

L 129 x S 46 x K 91 cm (2-3 poltin grillit)
504175

L-koko
Tuotenumero

L 152 x S 53 x K 96 cm (3-4 - poltin grillit)
504185

XL- koko
Tuotenumero

L 180 x S 60 x K 100 cm (4-6 – poltin grillit)
504195
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grillitarvikkeet
Fireplus Grillisieni

Fireplus Grilliharja 1

Pehmeä sieni grillin puhdistusta varten.

Monitoiminen 3 in 1 grillinpuhdistusharja on erittäin
kätevä grillin perusteelliseen puhdistukseen.

Tuotenumero

Tuotenumero

504035

504020

Fireplus Grilliharja 2

Fireplus Grilliharja 3

Varrellinen 30 cm pitkä grillinpuhdistusharja on
grillaajan perusvaruste.

Monitoiminen 38 cm pitkä varrellinen 3 in 1 grillinpuhdistusharjalla puhdistat grillisi alusta loppuun.

Tuotenumero

Tuotenumero

504025

504005

Fireplus Grilliharja 4

Fireplus Grilliharja 5

30 cm pitkä puuvartinen grillin puhdistusharja.

Varrellinen ja leveä grilliharja helpottaa grillin
ritilöiden ja pariloiden puhdistusta. Pituus 30 cm.

Tuotenumero

Tuotenumero

504004

www.fireplus.fi

504029
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Grillitarvikkeet
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Fireplus Grilliharja 6

Fireplus Grilliharja 7

Varrellinen ja leveä grilliharja helpottaa grillin ritilöiden ja pariloiden puhdistusta. Pituus 46 cm.

Mustalla varrella varustettu 44 cm pitkä grillinpuhdistusharja.

Tuotenumero

Tuotenumero

504006

504001

Fireplus Grillipihdit 30

Fireplus Grillipihdit 34

30 cm pitkät grillipihdit, joissa tarttumista
helpottavat silikonipäät.

Kumisilla kahvoilla varustellut grillipihdit. Pituus 34 cm.

Tuotenumero

Tuotenumero

504039

504066

Fireplus Grillilasta 34

Fireplus Grillipihdit 41,5

Silikonisuti jolla levität marinadit ja kastikkeet. Kestää hyvin kuumuutta.

Tyylikkäät pihdit ovat ruostumatonta terästä.
Tukevat kahvaosat ovat mustat.

Tuotenumero

Tuotenumero

504168

www.fireplus.fi
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grillitarvikkeet
Fireplus Grillilasta 44

Fireplus Grillihaarukka 42

Tyylikäs grillilasta ruostumattomasta teräksestä. Tukeva
kahvaosa on musta.

Grillihaarukka mustalla kahvalla. Pituus 42 cm.

Tuotenumero

Tuotenumero

504154

504000

Fireplus Grillisetti 3-os. Steel

Fireplus Grillisetti 5-os. salkussa

Laadukas 3-osainen grillausvälinesarja rosteria.

Laadukas 5-osainen grillausvälinesarja rosteria.
Sarja on pakattu kätevään salkkuun.

Tuotenumero

Tuotenumero

504169

504018

Fireplus Grillisetti 10-os. salkussa

Fireplus Grillivarrastikut 25

Laadukas 10-osainen grillausvälinesarja rosteria. Sarja on
pakattu kätevään salkkuun.

100 kpl pussi grillivarrastikkuja,
jotka on valmistettu bambusta.

Tuotenumero

504171

Tuotenumero

www.fireplus.fi
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Fireplus Maissipiikit

Fireplus Grillivartaat 43 renkaalla

Maissin syömistä helpottavat, hauskat maissipiikit.
Pakkauksessa 8 kpl.

Teräksestä valmistetut 43 cm pitkät puukahvaiset grillivartaat kätevällä liukurenkaalla.

Tuotenumero

Tuotenumero

504096

504030

Fireplus Makkaratikut 50

Fireplus Teleskooppimakkaratikku

50 cm pitkät rosterimakkaratikut puukahvalla
nuotio- ja takkakäyttöön. Pakkauksessa 6 kpl.

Kätevä teleskooppivarrella varustettu makkaratikku.
Kahvaosa puuta.

Tuotenumero

Tuotenumero

504098

504099

Fireplus Silikonisuti 22

Fireplus Silikonisuti 30

Näppärä kuumuutta kestävä silikoninen 22 cm pitkä
grillisuti kastikkeiden ja marinadien levitykseen.

Silikonisuti jolla levität marinadit ja kastikkeet. Kestää hyvin kuumuutta.

Tuotenumero

Tuotenumero

504047

www.fireplus.fi
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grillitarvikkeet
Fireplus parilan ja ritilän nostokoukku

Fireplus Makkarahalsteri

Hyvä apuväline nosteltaessa painavia ja rasvaisia ritilöitä grillissä.

Säädettävä makkarahalsteri.

Tuotenumero

Tuotenumero

504102

504008

Fireplus Kalahalsteri

Fireplus Grillihalsteri

Kalahalsterissa paikka kolmelle kalalle.

Halsteria voi käyttää kaasu-,
puu- ja hiiligrillissä.

Tuotenumero

504017

Tuotenumero
504160

Fireplus Grillikinnas

Fireplus Grillikinnas

Puuvillainen, vahva, musta grillikinnas. Vesipestävä.
Pituus 40 cm.

Nahkainen, musta grillikinnas. Pituus 30 cm.

Tuotenumero

Tuotenumero

504061

504162

www.fireplus.fi
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grillikansan kestosuosikit
Tyylikkyys ja laatu näkyvät grillikansan kestosuosikeissa. Futur- kaasugrillejä riittää moneen makuun pienemmistä kahden polttimen grilleistä suurempiin 4 -polttimen grilleihin.
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Futur Trio Alpes Steel
Koko grillausala on jaettu 2/3 osaa valurautaritilän ja 1/3 osaa
valurautaparilan kesken. Grillissä on tuulelta suojaan upotettu
kannellinen sivukeitin.
Teho
11,4 kW + sivukeitin 2,3 kW
Grillausala
63 x 43 cm
Lämmitysritilän koko
L 57 x S 21 cm
Grillausritilä ja -parila
valurautaa
Grillin kansi
rosterituplakansi
Grillin runko ja sivutasot
pulverimaalattu teräs
Polttimet
3 kpl, rosteri
Sytytys
elektroninen paristosytytys (sis. pariston)
Lämpömittari
on
Sivukeitin
on
Mitat
L 134 x K 115 x S 56 cm
Paino
noin 42 kg
Suojapeite
L-koko (myydään erikseen)
Tuotenumero
234410

www.futur.fi
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Futur Trio Evo
Suosittu 3-poltin perhegrilli erillisellä sivukeittimellä!
Teho
11,4 kW + sivukeitin 2,3 kW
Grillausala yhteensä
L 63 x S 43 cm
Lämmitysritilän koko
L 57 x S 21 cm
Grillausritilä ja -parila
valurautaa
Grillin kansi
rosterituplakansi
Grillin runko ja sivutasot
rosteri ja maalattu teräs
Polttimet
3 kpl, rosteri
Sytytys
elektroninen paristosytytys (sis. pariston)
Lämpömittari
on
Sivukeitin
on
Mitat
L 134 x K 115 x S 56 cm
Paino
noin 38 kg
Suojapeite
L-koko (myydään erikseen)
Tuotenumero
234420

34

UUTUUS

2015

www.futur.fi

Kaasugrillit
Futur Quatro Black
Tyylikäs, koko musta, sivukeittimellä sekä valurautaparilalla ja
-ritilällä varustettu 4-poltin kaasugrilli!
Teho
13,2 kW + sivukeitin 2,3 kW
Grillausala yhteensä
63 x 43 cm
Lämmitysritilän koko
L 57 x S 21 cm
Grillausritilä ja -parila
valurautaa
Grillin kansi
emaloitu teräs
Grillin runko ja sivutasot
pulverimaalattu teräs
Polttimet
4 kpl, rosteri
Sytytys
elektroninen paristosytytys (sis. pariston)
Lämpömittari
on
Mitat
L 134 x K 115 x S 56 cm
Paino
noin 42 kg
Suojapeite
L-koko (myydään erikseen)
Tuotenumero
234405

Futur Quatro Grande
Tyylikäs, iso ja tehokas 4-poltin perhegrilli sivukeittimellä!

Teho
14,0 kW + sivukeitin 2,3 kW
Grillausala yhteensä
L 70 x S 43 cm
Lämmitysritilän koko
L 66 x S 21 cm
Grillausritilä ja -parila
valurautaa
Grillin kansi
emaloitu teräs
Grillin runko ja sivutasot
pulverimaalattu teräs
Polttimet
4 kpl, rosteri
Sytytys
elektroninen paristosytytys (sis. pariston)
Lämpömittari
on
Mitat
L 142 x K 115 x S 56 cm
Paino
noin 60 kg
Suojapeite
L-koko (myydään erikseen)
Tuotenumero
234415
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uuden sukupolven matalapainesäädin nestekaasulaitteisiin

• Käyttäjäystävällinen, nopea
kiinnitys kaasupulloon
• Kevyempi, pienempi ja
modernimpi muotoilu
• Helppo avata ja sulkea
• Nykyaikainen turvasäädin kotitalouden nestekaasulaitteille,
kuten grillit, jääkaapit, liedet ja
lämmittimet

36
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Letkut ja säätimet
Futur PV-säädinsarja
Säädinsarja sisältää Euroopassa valmistetun matalapainesäätimen painoventtiilipulloon, halkaisijaltaan 10 mm ja pituudeltaan 1,2 m asetuksen
mukaisen nestekaasuletkun ja 2 kpl letkunkiristimiä.
Sopii käytettäväksi kotitalouslaitteisiin, kuten grillit, liedet, lämmittimet ja
muut 30 mbarin paineella toimivat kotitalouskaasulaitteet. Tarkista aina
käyttämäsi kaasulaitteen käyttöpaine laitteen arvokilvestä.
Tuotenumero

990057

Futur KV-säädinsarja
Säädinsarja sisältää Euroopassa valmistetun matalapainesäätimen kierre- eli
sivuventtiilipulloon, halkaisijaltaan 10 mm ja pituudeltaan 1,2 m asetuksen
mukaisen nestekaasuletkun ja 2 kpl letkunkiristimiä.
Sopii käytettäväksi kotitalouslaitteisiin, kuten grillit, liedet, lämmittimet ja
muut 30 mbarin paineella toimivat kotitalouskaasulaitteet. Tarkista aina
käyttämäsi kaasulaitteen käyttöpaine laitteen arvokilvestä.
Tuotenumero

990048

Futur NK-letkusarja
Letkusarja sisältää halkaisijaltaan 10 mm ja pituudeltaan 1,2 m asetuksen mukaisen nestekaasuletkun ja 2 kpl letkunkiristimiä.
Sopii käytettäväksi kotitalouslaitteisiin, kuten grillit, liedet, lämmittimet
ja muut 30 mbarin paineella toimivat kotitalouskaasulaitteet. Tarkista
aina käyttämäsi kaasulaitteen käyttöpaine laitteen arvokilvestä.
Tuotenumero

990019

www.futur.fi
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Ja kaikki grillaa!

edullista laatua
Barbec tuotevalikoimasta löytyvät grillit sinkusta
suurperheelliselle.
Barbec-tuoteperheeseen kuuluvat myös hiili- ja
sähkögrillit sekä valikoima grillaustarvikkeita.
Nauti grillaamisesta hyvässä seurassa!
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Kaasugrillit
Barbec Steel 2
Teho
7,0 kW
Grillausala yhteensä
L 47 x S 42 cm
Grillausritilä ja -parila
valurautaa
Grillin kansi
rosteri
Vaunu tasoineen
pulverimaalattu teräs
Polttimet
2 kpl, valurautaa
Sytytys
integroitu jokaiseen säätönuppiin
Lämpömittari
on
Mitat
L 107 x K 106 x S 56 cm
Paino
noin 31 kg
Suojapeite
M-koko (myydään erikseen)
Tuotenumero
502025

Näppärän kokoinen kahden
polttimen kaasugrilli kaikkeen
grillaukseen.

S-ryhmän
yksinmyyntimalli

Barbec Terrace 3
Teho
10,5 kW
Grillausala
L 63 x S 42 cm
Grillausritilä ja -parila
valurautaa
Grillin kansi
pulverimaalattu teräs
Vaunu tasoineen
teräs ja FSC®-sertifioitu puu
Polttimet
3 kpl, valurautaa
Sytytys
integroitu jokaiseen säätönuppiin
Lämpömittari
on
Mitat
L 130 x K 106 x S 56 cm
Paino
noin 33 kg
Suojapeite
M-koko (myydään erikseen)
Tuotenumero
502019

Näyttävä ja tukeva kolmen
polttimen grilli puolipuuvaunulla.

S-ryhmän
yksinmyyntimalli

www.barbec.fi

39

Kaasugrillit
Barbec Patio 4
Näyttävä ja tukeva neljän polttimen grilli puolipuuvaunulla.
Teho
14,0 kW
Grillausala
77 x 42 cm
Grillausritilä ja -parila
valurautaa
Grillin kansi
pulverimaalattu teräs
Vaunu tasoineen
teräs ja FSC®-sertifioitu puu
Polttimet
4 kpl, valurautaa
Sytytys
integroitu jokaiseen säätönuppiin
Lämpömittari
on
Mitat
L 145 x K 106 x S 56 cm
Paino
noin 36 kg
Suojapeite
L-koko (myydään erikseen)
Tuotenumero
502067

UUTUUS
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S-ryhmän
yksinmyyntimalli

Barbec Vision 3 S
Erittäin tukeva kolmen polttimen kaasugrilli upotetulla
sivukeittimellä. Rosterituplakansi lämpömittarilla.
Teho
10,5 kW + 2,5 kW
Grillausala
L 63 x S 42 cm
Grillausritilä ja -parila
valurautaa
Grillin kansi
tuplapeltinen rosterikansi
Grillin runko
pulverimaalattu teräs
Polttimet
3 kpl, valurautaa
Sytytys
integroitu jokaiseen säätönuppiin
Lämpömittari
on
Sivukeitin
on
Mitat
L 136 x K 110 x S 56 cm
Paino
noin 38 kg
Suojapeite
L-koko (myydään erikseen)
Tuotenumero
502044
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LUXUSTA HiiligrillAukseen

Barbec Deluxe 45 S hiiligrilli

(Grilli täyttää hiiligrillistandardin EN1860-1 vaatimukset)
Laadukas ja tukeva pallogrilli hiili- ja brikettigrillaukseen. Grillissä on ilmansäätöventtiili kannessa,
sekä grillin alla on erillinen tuhka-astia, joka helpottaa grillin puhdistusta. Lämpöä kestävät muovikahvat auttavat grillin siirtelyssä sekä kannen avaamisessa. Grillillä on TÜV -hyväksyntä.
Mitat
Grillin kansi
Hiilloksen jakajat
Ilmansäätöventtiili
Erillinen tuhka-astia
Työskentelykorkeus
Grillausritilän halkaisija
Paino
Suojapeite
Tuotenumero

L 48 x K 95 x S 59 cm
emalipinnoitettu
on
on
on
78 cm
Ø 45 cm
8 kg
S-koko (myydään erikseen)
504216

UUTUUS
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S-ryhmän
yksinmyyntimalli
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helposti sähkögrillillä

Teho
2200 W
Käyttöjännite
230 V
Grillausala
45 x 32 cm
Parila
Non-Stick pinnoitettu umpiparila
Lämpömittari
on
Työskentelykorkeus
78 cm
Mitat
L54 x K85 x S40 cm
Paino
noin 7,5 kg
Suojapeite
S-koko (myydään erikseen)
Tuotenumero
366000

Barbec Balcon
Tyylikäs sähkögrilli joka sopii erityisesti parvekkeelle tai pienelle patiolle. Saranoitu tukeva kansi
toimii hyvin tuulensuojana, sekä samalla kiinni
ollessaan pitää grillin lämpötilaa tasaisempana.
Kannessa lämpömittari.
Grillin voi irrottaa pystyjalasta, jolloin sitä voi
käyttää myös pöytägrillinä. Sähkögrilli on hyväksytty myös sisäkäyttöön.

Barbec Round
Tyylikäs sähkögrilli sopii erityisesti parvekkeelle
tai pienelle patiolle! Tukeva kansi toimii auki
ollessaan tuulensuojana. Grilliparilan Non-Stick
pinta vähentää rasvankäytön tarvetta. Grilliparilasta osa on sileää ja osa raidoitettua pintaa.
Grillin tarkka termostaattisäädin helpottaa
sopivan tehon löytämistä. Grillin voi irrottaa pystyjalasta, jolloin sitä voi käyttää myös
pöytägrillinä. Sähkögrilli on hyväksytty myös
sisäkäyttöön.

UUTUUS
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S-ryhmän
yksinmyyntimalli
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Teho
2200 W
Käyttöjännite
230 V
Grillausala
Ø 43 cm
Parila
Non-Stick pinnoitettu umpiparila
Lämpömittari
Ei
Työskentelykorkeus
78 cm
Mitat
L 54 x K 97 x S 54 cm
Paino
noin 9 kg
Suojapeite
S-koko (myydään erikseen)
Tuotenumero
271301

grillitarvikkeet
Barbec Deluxe suojapeitteet
Suojaa grillisi sateelta, pölyltä, linnuilta ja siitepölyltä. Peite on valmistettu
kestävästä vedenpitävästä Canvas -kankaasta. Erilliset tuuletusaukot päästävät ilman kiertämään peitteen alla. Pakkasen kestävä sekä molemmissa
sivuissa tarranauhakiristys. Mittaa aina oman grillisi koko ennen peitteen
hankintaa.
M-koko
Tuotenumero

L 129 x S 46 x K 91 cm (2-3 poltin grillit)
504170

L-koko
Tuotenumero

L 152 x S 53 x K 96 cm (3-4 - poltin grillit)
504180
S-ryhmän
L 180 x S 60 x K 100 cm (4-6 –yksinmyyntimalli
poltin grillit)

XL- koko
Tuotenumero

504190

Barbec maissipiikit
Kahvalla varustetut hauskat maissipiikit pitävät
kädet puhtaina syömisen ajan.
Tuotenumero

504512

Barbec parilan ja
ritilän nostokoukku
Uutuus! Hyvä apuväline nosteltaessa painavia ja
rasvaisia ritilöitä grillissä.
Tuotenumero

504514

Barbec teleskooppimakkaratikku

Barbec grillivartaat renkaalla

Kätevä teleskooppivarrella varustettu
makkaratikku. Kahvaosa puuta.

Teräksestä valmistetut tyylikkäät puukahvaiset
grillivarrastikut kätevällä liukurenkaalla. Liukurengas helpottaa ruoan irrotusta vartaista.

Tuotenumero

504513

Tuotenumero

www.barbec.fi

504511
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savustus ja grillaus
Stovemanin laadukkaat grillit soveltuvat niin kotipihalle, kesämökille kuin myös maatila- ja ravintolakäyttöön.
Savustuskaapit ja ulkogrillit on valmistettu vahvasta
ja kestävästä teräksestä ja viimeistelty korkeita lämpötiloja kestävällä maalilla.
Stoveman -tuotteet valmistetaan pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla käsityönä.
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savustuskaapit

Stoveman Soe lämminsavu savustuskaapit
Stoveman Soe lämminsavu savustuskaapit ovat tarkoitettu kalan, lihan, linnunlihan,
juustojen yms. savustukseen.
Lämminsavu savustuskaapit ovat kaksiosaisia. Tulipesä sijaitsee laitteen alaosassa ja itse
savustusosa laitteen yläosassa, tulipesän päällä. Molemmat osat ovat suljettavissa ovella.
Savustustilassa sijaitsee viisi ruostumattomasta teräksestä valmistettua savustusritilää eri
kerroksissa. Savustustilan katossa on tuotteiden ripustukseen yksi pyöreä 8 mm paksuisesta teräksestä valmistettu tanko. Savustuskaapin ovessa on mekaaninen lämpötilamittari (Näyttö 0 – 220°C).
Savustuskaapin lämmitykseen voi käyttää kaikkia polttopuulajeja, mutta lehtipuu, kuten
leppäklapit ilman kuorta ovat kaikkien paras valinta kaapin tulipesään. Savustusosan
pohjalla – tulipesän katon päällä tulee käyttää ainoastaan savustamiseen tarkoitettujen
puulajien lastuja!
Stoveman lämminsavu savustuskaapin sisälämpötila on suunnilleen noin 100°C ja siitä
ylöspäin! Savustuskaapin sisä- ja ulkoseinät on valmistettu korkealaatuisesta 3 mm paksusta teräslevystä, tulisijan pohja ja katto 4 mm paksusta teräslevystä ja ovet, rasvapannu
ja savupiipun hattu on valmistettu korkealaatuisesta 2 mm teräslevystä. Ulkopinnaltaan
Stoveman savustuskaapit on viimeistelty korkeita lämpötiloja kestävällä maalilla.

Stoveman Soe L
Savustustilan mitat
Savustusritilöitä
Ritilämitat
Lämpömittari
Rasvankeräys
Mitat
Paino
Tuotenumero

K50 x L40 x S42 cm
5 kpl eri tasoissa
L39 x S36,5 cm
On
Rasvapelti
K120 x L45 x S45 cm
Noin 82 kg
2012062

Stoveman Soe XL
Savustustilan mitat
Savustusritilöitä
Ritilämitat
Lämpömittari
Rasvankeräys
Mitat
Paino
Tuotenumero

K77 x L50 x S45 cm
5 kpl eri tasoissa
L49 x S42 cm
On
Rasvapelti
K156 x L60 x S50 cm
Noin 130 kg
2012063

www.finnflame.fi

45

savustuskaapit
Stoveman Varu varaavat savustus- ja BBQ Smoker kaapit
Stoveman Varu savustus-BBQ Smoker kaapit on tarkoitettu kalan, lihan, linnunlihan,
juustojen yms. savustukseen ja BBQ Smoker grilaukseen.
Stoveman Varussa tulipesän lämpö ja savukaasut nousevat kaapin läpi suoraan ylös
kohti piipunhattua. Tulipesän päällä olevalle kiviarinalle ladataan kaappimallista riippuen noin 15 - 60 kg kiuaskiviä (kivet eivät sisälly toimitukseen). Kivet varaavat itseensä
lämpöä ja niiden ansiosta laitteella voi savustaa tai BBQ Smoker grillata matalassa
lämpötilassa pitkiäkin aikoja. Kaapissa on neljä ruostumattomasta teräksestä valmistettua ritilää eri kerroksissa. Savustustilan katossa mallista riippuen on tuotteiden
ripustukseen 1-2 kpl teräksestä valmistettua 8 mm tankoa. Savustuskaapin ovessa on
mekaaninen lämpötilamittari (Näyttö 0 - 220°C). Stoveman Varu kaappien sisälämpötila on noin +50°C ja siitä ylöspäin!
Valmista tällä laitteella itse herkullista Pulled Porkia tai Ribsejä! BBQ Smoker valmistustavalla lihaa saatetaan kypsentää 4 - 12 tuntia, joskus jopa pidempäänkin. Silloin
tuloksena valmistuu erityisen mureaa ja maukasta kaikesta lihasta. BBQ Smoker
- käytössä savustuspurut tai - lastut laitetaan kostutettuina hiilloksen tai kuumien
kiuaskivien päälle.
Laitteen lämmitykseen voi käyttää kaikkia polttopuulajeja, mutta lehtipuu, kuten
leppäklapit ilman kuorta ovat kaikkien paras valinta kaapin tulipesään. Savua savustuskaappiin voi tuottaa joko pelkästään leppäklapia polttamalla tai lisäämällä kostutettuja
savustuslastuja kiuaskivien päälle tai tulipesässä palavan tulen sekaan.
Kaapin seinät on valmistettu korkealaatuisesta 3 mm paksusta teräslevystä, tulisijan
pohja ja katto 4 mm paksusta teräslevystä ja ovet, rasvapelti ja savupiipun hattu on
valmistettu korkealaatuisesta 2 mm teräslevystä. Ulkopinnaltaan Stoveman kaapit on
viimeistelty korkeita lämpötiloja kestävällä maalilla.

Stoveman Varu L
Savustustilan mitat
Savustusritilöitä
Ritilämitat
Lämpömittari
Rasvankeräys
Kiuaskivien tarve
Mitat
Paino
Tuotenumero
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K38 x L40 x S42 cm
4 kpl eri tasoissa
L39 x S36,5 cm
On
Rasvapelti
15-30 kg, myydään erikseen
K120 x L45 x S45 cm
Noin 86 kg
2012064

Stoveman Varu XL
Savustustilan mitat
Savustusritilöitä
Ritilämitat
Lämpömittari
Rasvankeräys
Kiuaskivien tarve
Mitat
Paino
Tuotenumero
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K52 x L50 x S45 cm
4 kpl eri tasoissa
L49 x S42 cm
On
Rasvapelti
30-60 kg, myydään erikseen
K156 x L60 x S50 cm
Noin 130 kg
2012065

suojapeitE, savustuslaatikko
Stoveman savustuskaappien suojapeitteet
Saatavilla on kahta kokoa.
L-koko sopii Stoveman Soe L ja Varu L savustuskaapeille.
Mitat
Tuotenumero

K120 x L45 x S 45 cm
132563

XL-koko sopii Stoveman Soe XL ja Varu XL savustuskaapeille.
Mitat
Tuotenumero

K156 x L60 x S 50 cm
132562

Stoveman Mini ja Maxi savustuslaatikot
Kalastajien ja metsästäjien ehdottomat suosikit! Monikäyttöiset paksusta
teräksestä valmistetut Stoveman savustuslaatikot soveltuvat kaikenlaiseen
savustamiseen! Stoveman savustuslaatikot on valmistettu 2 mm teräslevystä
ja niiden sisällä savustusritilän alla on myös erillinen puhdistusta helpottava
tippuastia - rasvapannu. Ulkopuolelta savustuslaatikot on viimeistelty korkeita
lämpötiloja kestävällä maalilla.
Nämä tukevalla kahvallisella liukukannella varustetut savustuslaatikot soveltuvat perinteiseen tapaan käytettäväksi esim. leirinuotiolla tai puugrillillä sekä niitä voi käyttää myös hiili- ja kaasugrillillä, kaasukeittimellä tai rengaspolttimella.

Stoveman Mini
Savustusritilöitä
Ritilämitat
Rasvankeräys
Mitat
Paino
Tuotenumero

1 kpl RST
L36 x S13 cm
Rasvapelti
K16 x L40 x S16 cm
Noin 7 kg
2012066

Stoveman Maxi
Savustusritilöitä
Ritilämitat
Rasvankeräys
Mitat
Paino
Tuotenumero

1 kpl RST
L47,5 x S24 cm
Rasvapelti
K16 x L50 x S28 cm
Noin 11 kg
2012067
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ulkogrillit
Stoveman BBQ Ahi ulkogrilli - BBQ savustusgrilli
BBQ grillinä valmistat mureinta lihaa ikinä. Tällöin lihat kypsennetään isoina paloina
matalassa lämmössä ja erityisen pitkään. Tuloksena saadaan erityisen mureaa ja maukasta
kaikesta lihasta. Laitetta voi käyttää myös tavalliseen grillaukseen ja savustamiseen
BBQ grillissä on kaksi osaa. Tulipesä ja grillausosa, jotka molemmat voi sulkea omilla
luukuilla. Laitteen palamista ja savuntuottoa voidaan säädellä molempien savupiippujen
kärjessä olevilla venttiileillä.
Laitteen kannessa on mekaaninen lämpötilamittari 0 – 220°C. Laitteen lämmitykseen
tulee käyttää puuklapeja, jotka soveltuvat grillaukseen ja savustamiseen. Tällaisia puulajikkeita ovat leppä, koivu, saarni yms. lehtipuut.
BBQ uunin ylätila on valmistettu 2 mm levyteräksestä, tulisija ja lämmöntasaaja 3 mm
levyteräksestä ja tulisijan pohja 5 mm levyteräksestä. Ulkopuolelta Stoveman grillit ovat
viimeistelty korkeita lämpötiloja kestävällä maalilla.

Stoveman Ahi
Grillaustilan mitat
Grillausritilöitä
Ritilämitat
Lämpömittari
Rasvankeräys
Mitat
Paino
Tuotenumero

K40 (21) x L71 x S40 cm
1 kpl
L60 x S39 cm
On
Rasvapelti
K187 x L106 x S45 cm
Noin 81 kg
2012071

Lisävarusteena myydään hiiligrilliosaa, jolla voi Stoveman Ahin muuttaa toimimaan myös perinteisenä
hiiligrillinä. Hiiligrilliosa sijoitetaan grillaustilan sisään.
Grillausritilää voi säätää kolmeen eri korkeuteen!
Hiiligrilliosa
Tuotenumero
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2012078

ulkogrillit

Stoveman Villu ulkogrilli
Stoveman Villu on grilli joka sopii perinteistä hiiligrillausta arvostavalle!
Grillin tulilaatikossa on reilusti ilma-aukkoja sekä sivuseinissä että tulilaatikon
pohjassa. Ne takaavat erityisen hyvän ilmanvaihdon ja sen takia kuuman
hiilloksen sekä puilla että grillihiilillä grillatessa. Stoveman Villu grilli on
valmistettu 2 mm vahvuisesta teräslevystä ja viimeistelty korkeita lämpötiloja kestävällä maalilla. Grillissä saa käyttää ainoastaan polttopuuta tai erillisiä
grillihiiliä.

Grillaustilan mitat
Grillausritilöitä
Ritilämitat
Rasvankeräys
Mitat
Paino
Tuotenumero

K15 x L70 x S32 cm
1 kpl
L35 x S31 cm
Ei rasvapeltiä
K75 x L94 x S32 cm
Noin 13 kg
2012002
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Stoveman Saslik ulkogrilli
Stoveman Saslik on grilli jota arvostavat todelliset grillausasiantuntijat!
Grillin tulilaatikossa on reilusti ilma-aukkoja sekä sivuseinissä että tulilaatikon pohjassa.
Ne takaavat erityisen hyvän ilmanvaihdon ja sen takia erityisen kuuman hiilloksen
sekä puilla että grillihiilillä grillatessa. Mukana on myös teräksestä valmistettu työtaso,
jonka voi asettaa grillin eteen. Stoveman Saslik grilli on valmistettu 2 mm vahvuisesta
teräslevystä ja viimeistelty korkeita lämpötiloja kestävällä maalilla. Grillissä saa käyttää
ainoastaan polttopuuta tai erillisiä grillihiiliä.
Grillaustilan mitat
Grillausritilöitä
Ritilämitat
Rasvankeräys
Mitat
Paino
Tuotenumero

K15 x L80 x S40 cm
1 kpl
L39 x S36,5 cm
Ei rasvapeltiä
K78 x L101 x S40 cm
Noin 33 kg
2012070

Lisävarusteet:

KANSI, varustettuna asennuskehikolla,
nostokahvalla ja ilmansäätöventtiilillä.
Tuotenumero

KATTO, sisältäen neljä tukijalkaa. Katto antaa grillille toisenlaisen ulkonäön ja
suojaa grillauspintoja sateelta.
Tuotenumero
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ulkogrillit
Stoveman Loke ulkogrilli
Stoveman Loke ulkogrilli on tukeva ja turvallinen teräsrunkoinen puugrilli
kotipihalle, kesämökille tai vaikka erälaavulle! Grillin kuusikulmainen muoto
takaa että sen ympärille mahtuu suurempikin porukka nauttimaan tulen
loimusta. Grillissä on kahdesta osasta koostuva jalkaosa, iso tuhka-astia
ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu grillausritilä. Grillin osat on
viimeistelty korkeita lämpötiloja kestävällä maalilla.
Grillausritilöitä
Ritilämitat
Lämpömittari
Rasvankeräys
Tuhkankeräys
Mitat
Paino
Tuotenumero

1 kpl
L39 x S36,5 cm
Ei
Ei rasvapeltiä
Tuhka-astia
K57 x L90 x S90 cm
Noin 38 kg
2012068

Stoveman Profi ulkogrilli
Stoveman Profi ulkogrilli on tukeva ja turvallinen teräsrunkoinen puugrilli kotipihalle, kesämökille tai vaikka erälaavulle!
Grillin kuusikulmainen muoto takaa että sen ympärille mahtuu
suurempikin porukka nauttimaan tulen loimusta. Grillissä on
kahdesta osasta koostuva jalkaosa, iso tuhka-astia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu grillausritilä. Lisäksi grillin yli
menevässä ripustuskaaressa on kaksi erillistä pyöreän muotoista
korkeussäädettävää grillausritilää. Ripustuskaaressa on myös
koukku esim. kahvipannua varten. Grillin osat on viimeistelty
korkeita lämpötiloja kestävällä maalilla.
Grillausritilöitä
Ritilämitat
Ritilämitat
Rasvankeräys
Tuhkankeräys
Mitat
Paino
Tuotenumero

3 kpl
L39 x S36,5 cm
2 x Ø 35 cm
Ei rasvapeltiä
Tuhka-astia
K120 (79) x L91 x S91 cm
Noin 50 kg
2012069
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varaosat grilliisi löydät meiltä
1.

1. Ritilät ja parilat
2. Polttimet
3. Lämmönjakopellit

3.

4. Sytyttimet
5. Säätönupit

2.
5.
4.

Useimpia vara- ja kulutusosia grilleihin voi tilata
verkkokaupasta

www.tulikulma.fi
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polttimet
Futur Valurautayleispoltin

Futur Rosteriyleispoltin

Valurautainen yleispoltin sopii
useimpiin kaksiputkisiin kaasugrilleihin. Mukana säädettävät ja taivutettavat polttimen putket, poltintuet
ja piezo-sytyttimen valkoinen
keraaminen elektrodi, elektrodin
pidin ja elektrodin johto. Yleensä johto käy suoraan liitettäväksi
vanhaan painonappi piezo-sytyttimeen.
Polttimen koko
Polttimen venturiputkien pituuden säätö

L 35 x S 10
15-24 cm

Rosteripellistä (SS430) valmistettu yleispoltin sopii useimpiin
kaksiputkisiin kaasugrilleihin.
Mukana säädettävät ja taivutettavat polttimen putket, poltintuet ja
piezo-sytyttimen valkoinen keraaminen
elektrodi, elektrodin pidin ja elektrodin
johto. Yleensä johto käy suoraan liitettäväksi vanhaan painonappi
piezo-sytyttimeen.
Polttimen koko
Polttimen venturiputkien pituuden säätö

L 35 x S 10
15-24 cm

Futur 350 Valurautapoltin

Futur 365 Rosteriputkipoltin

Varaosapoltin joka sopii Futur Trio 3 Classic,
CH, Deluxe ja Original, sekä Futur Capella 4
Granit ja Capella 4 Black kaasugrilleihin. Tämä
poltinmalli on mallikohtainen ja se ei sovi kuin
ilmoitettuihin grillimalleihin.

Varaosapoltin joka sopii Futur Futur Trio 3 Compact, Trio 3 Eco, T420FW, T420BL, T420SL, Pylon
3SW, Pylon 3 Cabin, Vanilla 4 ja Quatro 4 Black
sarjan kaasugrilleihin. Tämä poltinmalli on mallikohtainen ja se ei sovi kuin ilmoitettuihin
grillimalleihin.

Polttimen mitat
Suutinreikä

Polttimen mitat
Suutinreikä

P 350 x L 55 mm
noin 11 mm

P 365 x L 35 mm
noin 11 mm

Barbec 340 Valurautapoltin

Barbec 400 Valurautapoltin

Varaosapoltin joka sopii Barbec Style 2, Farmer 2,
Family 2, Family 3, Farmer 4 ja Terrace 4 kaasugrilleihin. Tämä poltinmalli on mallikohtainen ja se
ei sovi kuin ilmoitettuihin grillimalleihin.

Varaosapoltin joka sopii useimpiin kaasugrilleihin.
Käy monen eri grillimerkin 2-6 poltin malleihin
varaosana. Esimerkiksi Quatro 4 (Ei Black), RS3,
RS4, RS6, Molto, Stewo III, Stewo IV, S-622WH,
S-623WH ja S-623TWH sarjan grillit.

Polttimen mitat
Suutinreikä

Polttimen mitat
Suutinreikä

P 340 x L 40 mm
noin 12 mm
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P 400 x L 75 - 80 mm
noin 12 mm
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lämmönjakopellit
Lämmönjakopelti 34 x 10 cm
Sopii Barbec Style 2 ja Fireplus K2 grilleihin.

Bazooka - Lämmönjakopelti 37 X 11 cm
Sopii Futur Pylon 3 SW, Pylon 3 Cabin ja Gourmet 4 sarjan umpipohjaisiin
kaasugrilleihin joissa on grillin pohjassa suunnilleen keskellä reikä. jonka alla on
roikkuva rasvakuppi. Bazooka-lämmönjakopellissä on reiät suunnattu grillin
kylmemmille reuna-alueille. Materiaali emaloituteräspelti. HUOM! Bazooka
– lämmönjakopeltejä on kolmea mallia, vasen, keski ja oikea. Jokainen
malli myydään erikseen.

Lämmönjakopelti 37 X 11 cm
Sopii Futur Trio 3 Compact, Trio 3 Eco, T420FW, T420BL, T420SL, Vanilla 4 ja Quatro 4 Black sarjan umpipohjaisiin kaasugrilleihin, joissa on grillin pohjassa suunnilleen
keskellä reikä jonka alla on roikkuva rasvakuppi. Materiaali emaloitu teräspelti.

Lämmönjakopelti 37 x 13,5 cm
Sopii Fireplus Cart 3i, Olive 3i ja Code 3 grilleihin.
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lämmönjakopellit
Lämmönjakopelti 37 X 8 cm

Lämmönjakopelti 38 X 11 cm

Sopii Barbec 2TWH, Family2, Farmer2,
Family3, Farmer 4, Terrace 4 sekä FirePlus 3TWH, 4TWH, R2, R3, P3 ja R4
-kaasugrilleihin. Materiaali teräspelti.

Sopii Futur Trio 3 Classic, Trio 3 Deluxe, Trio
3 Original ja Trio 3 CH sarjan avopohjaisiin
kaasugrilleihin joissa on grillin alla ulos vedettävä
rasvapelti. Materiaali emaloitu teräspelti.

Lämmönjakopelti 40 x 13 cm

Lämmönjakopelti 41 x 15 cm

Sopii Rebel Tribal - sarjan grilleihin.
Sopii myös Barbec Select 4 ja Fireplus
T3 grilleihin.

Sopii Futur Capella 4 Black ja Capella
4 Granit kaasugrilleihin. Materiaali
emaloituteräspelti.

Lämmönjakopelti 42 x 21 cm

Lämmönjakopelti 42 X 16 cm

Sopii Barbec S-622WH kaasugrilliin.

Sopii Futur Duo Deluxe kaasugrilliin. HUOMIO!
Tämä lämmönjakopelti käy vain Futur Duo Deluxe
kaasugrilliin. Ei muihin vastaaviin Futur
grillimalleihin. Materiaali emaloitu teräspelti.

Lämmönjakopelti 42 x 34 cm

Lämmönjakopelti 47 X 17 cm

Sopii Barbec S-623WH ja S-623TWH
kaasugrilleihin.

Sopii Futur Primo ja Duo Classic ja Elegance sarjan grilleille, sekä Opal, Opal
Deluxe, Safir ja Safir Deluxe, Sonat
ja Sonat Deluxe sekä Wave -grilleille.
Materiaali teräspelti.
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valurautaritiläT
Futur valurautaritilät
21 x 43 cm
		

24 x 43 cm
25 x 35 cm
25 x 47 cm
27 x 48 cm
32 x 48 cm
42 x 43 cm

Futur Trio Eco, Pylon 3 SW, Pylon 3 Cabin, Vanilla 4,
Quatro 4 Black ja T420 -sarjan grillit
Futur Gourmet 4 -sarjan grillit
Futur Solo, Primo, Duo, Opal, Safir, ja LK280 -sarjan grillit
Futur Capella 4 Black ja Capella 4 Granit -sarjan grillit
Futur Quatro 4 (Isoin Quatro – malli 2006- 2011) -grillit
Futur Stewo III, Stewo III Sb ja Stewo III Woody -sarjan grillit
Futur Trio Original, CH, Compact ja Deluxe -sarjan grillit

Barbec / Fireplus valurautaritilät
23 x 42 cm
		

24 x 48 cm
29 x 45 cm
31 x 42 cm
		

32 x 45 cm
32 x 48 cm
38 x 42 cm
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Barbec Farmer 2, Family 2, 2TWH,
Fireplus R2 -sarjan grillit
Barbec S-622WH -sarjan grillit
Fireplus T3 -sarjan grillit
Barbec Family 3 - sarjan grillit
Fireplus R3, P3 ja 3TWH -sarjan grillit
Barbec Select 4 -sarjan grillit
Barbec S-623WH ja S-623TWH -sarjan grillit
Barbec Farmer 4 ja Terrace 4 -sarjan grillit,
Fireplus R4 ja 4TWH - sarjan grillit
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valurautaparilat
Futur valurautaparilat
21 x 43 cm
Futur Trio Original, CH, Compact, Deluxe, Trio Eco, Pylon 3 SW,
		Pylon 3 Cabin, T420, Vanilla 4 ja Quatro 4 Black -sarjan grillit
24 x 43 cm
Futur Gourmet 4 -sarjan grillit
25 x 35 cm
Futur Solo, Primo, Duo, Opal, Safir, ja LK280 -sarjan grillit
25 x 47 cm
Futur Capella 4 Black ja Capella 4 Granit -sarjan grillit
27 x 48 cm
Futur Quatro 4 (Isoin Quatro – malli 2006- 2011) -grillit
32 x 48 cm
Futur Stewo III, Stewo III Sb ja Stewo III Woody -sarjan grillit

Barbec / Fireplus valurautaparilat
23 x 42 cm

		

25 x 45 cm
24 x 48 cm
29 x 45 cm
31 x 42 cm

		

32 x 48 cm
38 x 42 cm

		

Barbec Farmer 2, Family 2, 2TWH,
Fireplus R2 -sarjan grillit
Fireplus T3 -sarjan grillit
Barbec S-622WH -sarjan grillit
Barbec Select 4 -sarjan grillit
Barbec Family 3 - sarjan grillit
Fireplus R3, P3 ja 3TWH -sarjan grillit
Barbec S-623WH ja S-623TWH -sarjan grillit
Barbec Farmer 4 ja Terrace 4 -sarjan grillit,
Fireplus R4 ja 4TWH - sarjan grillit
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Mökkiliedet

50 cm lattiakaasuliesi
Nykyaikainen nestekaasukäyttöinen 4-liekkinen lattialiesi on varustettu myös
kaasu-uunilla. Lieden kaikissa polttimissa on liekinvarmistimet. Irralliset
emaloidut keittoritilät helpottavat lieden puhdistusta. Saranoitu suojakansi.
Kaasu-uunin poltin on uunin alaosassa. Uunin lämpötilaa säätää termostaatti ja
uunissa on eri paistotasoja. Uunin varusteisiin kuuluu syvä emaloitu uunipannu ja
kromattu uuniritilä.
Tämä liesi on varustettu nestekaasusuuttimilla suoraan pullokaasulle, eikä se
sovellu kaupunki- tai maakaasukäyttöön.
Mitat
Tuotenumero
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L 50 x K 90 x S 60 cm
145201
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KAASUKEITTIMET
Lincar Quartz 1
Turvallinen, tukevarunkoinen ja todella tehokas 9,2 kW valurautainen rengasliekkipoltin
ulkokäyttöön. Tehot riittää hieman suuremmallekin pannulle. Polttimessa on esisäädetty
ilmanotto ja tarkka liekinsäätö.
Teho
Mitat
Tuotenumero

9,2 kW
L 38 x S 54 x K 20 cm
257401

Lincar Quartz 2
Turvallinen, tukevarunkoinen ja todella tehokas 9,2 kW valurautainen rengasliekkipoltin ulko- ja sisäkäyttöön. Tehot riittää hieman
suuremmallekin pannulle. Polttimessa on esisäädetty ilmanotto,
tarkka liekinsäätö ja liekinvarmistin.
Teho
Mitat
Tuotenumero

9,2 kW
L 38 x S 54 x K 20 cm
257411

Lincar Classic Stove 1
Turvallinen sisäkäyttöön hyväksytty 1-liekkinen kaasukeittotaso. Poltin on varustettu liekinvarmistimella. Irrotettavan emaloidun keittoritilän ansiosta on keittotaso helppo puhdistaa. Keittotason
tukeva runko ja saranoitu irotettava suojakansi ovat emaloitua terästä.
Teho
Mitat
Paino
Tuotenumero

3,2 kW
L26 x S30 x K11,5 cm
3 kg
257201

Lincar Classic Stove 2
Turvallinen sisäkäyttöön hyväksytty 2-liekkinen kaasukeittotaso.
Liekinvarmistin ja irroitettava, emaloitu keittoritilä. Runko ja saranoitu irrotettava suojakansi ovat emaloitua terästä.
Teho
Mitat
Paino
Tuotenumero

1,6 - 3,2 kW
L48 x S30 x K11,5 cm
5 kg
257211
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Säkkituoli Sport S
Sisäkäyttöön suunniteltu lasten jalkapallo-tuoli. Mukautuu käyttäjän
mukaan. Tuolin keinonahka on kimmoisa ja vahva sekä helppo puhdistaa
kostealla pyyhkeellä. Sisus on erillisessä suojapussissa piilossa.

Mitat
Tilavuus
Päällinen
Sisus
Väri
Tuotenumero

L 55 x S 55 x K 35 cm
106 L
PU - keinonahka
Eps-granulaatti - 85 L
musta/valkoinen
506605

Säkkituoli Sport L
Sisäkäyttöön suunniteltu nuorten jalkapallo-tuoli mukautuu hyvin käyttäjän mukaan.
Tässä on mukava istua, löhötä tai vain oleskella. Tuolin keinonahka on kimmoisa ja
vahva sekä helppo pitää puhtaana. Sisus on erillisessä suojapussissa piilossa.
Mitat
Tilavuus
Päällinen
Sisus
Väri
Tuotenumero
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L 90 x S 90 x K 55 cm
445 L
PU - keinonahka
Eps-granulaatti - 315 L
musta/valkoinen
506606
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Säkkituoli Basketball
Sisäkäyttöön suunniteltu nuorten koripallo-tuoli mukautuu hyvin käyttäjän
mukaan. Tässä on mukava istua, löhötä tai vain oleskella. Tuolin keinonahka on
kimmoisa ja vahva sekä helppo pitää puhtaana. Sisus on erillisessä suojapussissa
piilossa.
Mitat
Tilavuus
Päällinen
Sisus
Väri
Tuotenumero

L 100 x S 100 x K 55 cm
550 L
PU - keinonahka
Eps-granulaatti - 360 L
oranssi
506607

Katso jälleenmyyjät www.season.fi

Säkkituoli Active
Sisäkäyttöön suunniteltu mukautuva nuorten kartio-säkkituoli. Mukautuu hyvin
käyttäjän mukaan. Kääntämällä tuolin asentoa saa siitä joko istumiseen tai löhöämiseen erinomaisesti muotoutuvan. Tuolin keinonahka on kimmoisa ja vahva sekä
helppo pitää puhtaana. Sisus on erillisessä suojapussissa piilossa.

Mitat
Tilavuus
Päällinen
Sisus
Väri / tuotenumero
Väri / tuotenumero

L 90 x S 90 x K 130 cm
1050 L
PU - keinonahka
Eps-granulaatti - 300 L
harmaa / 506608
pinkki / 506609
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rento lepopaikka

Säkkituoli Maxi
Sisäkäyttöön suunniteltu mukautuva Maxi pillerityyny-tuoli. Season Maxi säkkituoli on stressitön saareke jossa on mukava rentoutua. Tyynymäinen muoto mukautuu hyvin käyttäjän
mukaan tarjoten rennon lepohetken. Tuolin keinonahka on kimmoisa ja vahva sekä helppo
pitää puhtaana. Sisus on erillisessä suojapussissa piilossa.
Mitat
Tilavuus
Päällinen
Sisus
Väri / tuotenumero
Väri / tuotenumero

L140 x S 140 x K 70 cm
1370 L
PU - keinonahka
Eps-granulaatti - 550 L
valkoinen / 506610
harmaa / 506611

Katso jälleenmyyjät www.season.fi
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Säkkituoli Star
Nuorten Star-säkkituoli mukautuu hyvin käyttäjän mukaan. Tuoli soveltuu sekä
istumiseen, että löhöämiseen. Tuolin polyester päällinen sopii sekä sisä- että
ulkokäyttöön ja on helppo pitää puhtaana. Sisus on erillisessä suojapussissa
piilossa.
Mitat
Tilavuus
Päällinen
Sisus
Väri
Tuotenumero

L 85 x S 80 x K 90 cm
615 L
Polyester
Eps-granulaatti - 300 L
pinkki/tummanharmaa
506614

Säkkituoli Sakura
Sakura-säkkituoli on tuolimuotonsa pitävä säkkituoli, joka mukautuu käyttäjän
mukaan. Tuoli soveltuu sekä istumiseen että löhöämiseen. Tuolin polyester päällinen
sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön ja on helppo pitää puhtaana. Sisus on erillisessä
suojapussissa piilossa.
Mitat
Tilavuus
Päällinen
Sisus
Väri
Tuotenumero

L 85 x S 85 x K 85 cm
615 L
Polyester
Eps-granulaatti - 300 L
vaaleanharmaa/tummanharmaa
506613

Säkkituoli Pillow L
Pillow-säkkituoli on stressitön lepopaikka, jossa on mukava rentoutua. Tyynymäinen
muoto mukautuu hyvin käyttäjän mukaan tarjoten rennon lepohetken. Tuolin muotoa
voi muokata sivuhihnoilla. Tuolin polyester päällinen sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön
ja on helppo pitää puhtaana. Sisus on erillisessä suojapussissa piilossa.
Mitat
Tilavuus
Päällinen
Sisus
Väri
Tuotenumero

L140 x S 180 x K 30 cm
765 L
PU - keinonahka
Eps-granulaatti - 480 L
limenvihreä/tummanharmaa
506612
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Kasvihuoneunelmia
Kasvihuone siintelee kai jokaisen puutarhurin toiveissa. Eikä
ihme! Antaahan se mahdollisuuden kasvattaa paljon sellaisia kasveja, joille Suomen kesä muuten olisi aivan liian lyhyt.
Minulle kasvihuone on puutarhan sydän. Sieltä kesä alkaa
varhain kevään korvalla, ja päättyy vasta myöhään syksyllä
pakkasiin. Toukokuussa kasvihuone saa jokakesäiset vakituiset asukkinsa: lukuisat tomaattilajikkeet, chilit ja paprikat,
ananaskirsikat ja kasvihuonekurkut.
Puutarhanhoito ei ole välineurheilua, mutta kieltämättä
hyvät varusteet helpottavat puutarhurin ja kasvien elämää.
Ilman automaattista tuuletus- ja kastelusysteemiä en
varmaan tulisi toimeen, kun aurinko keskikesällä porottaa
täydeltä terältä.
Keskikesästä lähtien alkaa ihana sadonkorjuu, eikä itsekasvatetun, auringon kypsyttämän tomaatin makua voita mikään. Kypsien hedelmien ja yrttien tuoksuessa en malttaisi
millään lähteä pois kasvihuoneen lämmöstä. Alkusyksyn
päivinä, sateen ropistessa hiljaa kattoon istun kahvikuppi
kädessä viiniköynnöksen alla ja vain nautin...
Sonja Lumme
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Vinkkejä
valintaan
Materiaalijako
Panelit ovat joko polykarbonaattia tai lasia
•

Polykarbonaatti on erittäin vahva ja kevyt käsitellä. N.
80% harrastuskäyttöön tarkoitetuista kasvihuoneista
ovat polykarbonaattilevyillä varustettuja. Kennolevyt
eristävät ulko-/sisä-lämpötilaeroja ilmaeristeensä
ansiosta ja suojaavat UV-säteilyltä. Lisäksi kaksikerroksinen kennolevy taittaa auringon säteen suoralta
valolta, jolloin erillisiä varjostuskankaita ei tarvita.

KOKOjako

•

Lasi on pintamateriaalina näyttävä ja helposti
puhdistettava ja se sopii erityisen hyvin suuriin ja
monimuotoisiin piha & viherhuoneisiin. Kirkkautensa
vuoksi suosittelemme varjostuskankaiden käyttöä ja
erityistä varovaisuutta käsiteltäessä.

•

Alumiinirungon käsittelyvaihtoehdot ovat ; ei pintakäsittelyä, eloksointi, eloksointivärjäys, maalaus tai
teippaus.

•

Keskikokoisia huoneet ovat suosituimpia. Ne ovat
yleensä 2,5 – 6m² huoneita. Nämä huoneet eivät
yleensä tarvitse erillislupia vaikkakin kiinteä perustus
on oleellinen. Huoneet ovat usein alumiinirunkoisia
kattoluukulla ja ränneillä varustettuja sisältä hoidettavia
kasvihuoneita.

•

Suuret kasvihuoneet ovat yleensä 7 – 20m² huoneita.
Ne voivat olla muodoltaan perinteisiä, t-mallisia tai
huvimajan muotoisia.

•

Standard -kasvihuoneissa korostuvat käytännöllisyys,
helppokäyttöisyys ja lisävarustelut sekä monet erilaiset
mahdollisuudet.

•

Premium -tuotteiden valtit ovat brändi & laatu. Nämä
tuotteet ovat monesti isohkoja, extra tukevia & vankkoja
rakenteeltaan tai muulla tavalla vakiohuoneista poikkeavia. Tilauspalvelu ja nettikauppa palvelee parhaiten
niiden hankinnassa.

Pienet, keskikokoiset ja suuret
•

Pienet ulkoa hoidettavat ovat usein 0,5 – 2m² kokoisia. Huoneet voivat olla parvekkeille tarkoitettuja
kaappimallisia, seinää vasteen nojaavia sekä katettuja
kasvatusalustoja.

laatujako
Promotion / tarjous-tuotteet, Standard /
perustuotteet ja Premium / luxus-tuotteet
•

Promotion -tuotteet ovat ensisijaisesti edullisia ja tarjoavat mahdollisimman paljon hyötyä vähällä rahalla.

www.finnflame.fi
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Sonja

suosittelee
• Nison -kasvihuoneet edustavat
alansa ehdotonta huippua
• Erityisen tukevat ja viimeistellyt
rungon alumiiniprofiilit

Tarkemmat tuotetiedot ja jälleenmyyjät
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• Paksut kennolevyt eristävät
lämpöä ja kestävät hyvin sään
rasituksia
• Laatu näkyy ja tuntuu Nison
-kasvihuoneissa

www.nison.fi

Lumme

kasvihuoneet
kasvihuoneet
Nison kasvihuone 3,1 m2 (SH7601-4)
Erityisen sopiva kasvihuone pienelle pihalle. Kasvihuoneen leveys on suurempi
kuin syvyys, joten se soveltuu hyvin tontin kulmalle tai aidan viereen. Todella
tukeva ja vankka alumiinirunko ja erityisen kestävät kennolevyt. Kasvihuone on
helppo koota kuvallisilla ohjeilla ja sitä voi talviaikaan käyttää vaikka pihavarastona grillille, ulkokalusteille ja tarvikkeille.
Runko
Alumiiniprofiilia
Mitat
L 213 x S 145 x K 205 cm
Kennolevyjen materiaali
UV-suojattu polykarbonaatti
Kennolevyjen paksuus
4 mm
Liukuovi
on
Kattoluukku
on
Sadevesiräystäskourut ja -syöksytorvet
on
Paino
noin 32 kg
Tuotenumero
187601
Erillinen terässokkeli myydään kasvihuoneisiin lisävarusteena!

Nison kasvihuone 4,7 m2 (SH7901A-6)
Vankka ja tukeva kasvihuone isommallekin pihalle. Kasvihuoneen leveys on sama
kuin syvyys, joten se soveltuu hyvin tontin kulmalle, aidan viereen tai vaikka
keskelle pihaa. Kennolevyt ovat 6 mm paksuja ja erityisen kestäviä. Kasvihuoneen runko on normaalia paksummasta alumiiniprofiilista valmistettu, ja se on
erityisen helppo koota kuvallisilla ohjeilla.
Runko
Mitat
Kennolevyjen materiaali
Kennolevyjen paksuus
Liukuovi
Kattoluukku
Sadevesiräystäskourut ja -syöksytorvet
Paino
Tuotenumero

Alumiiniprofiilia
L 215 x S 215 x K 205 cm
UV-suojattu polykarbonaatti
6 mm
on
2 kpl + automaattiavaajat
on
noin 60 kg
187901

www.nison.fi

67

a
t
s
i
l
l
u
Ed
!
a
a
l
i
t
s
u
t
a
kasv

Sonja

suosittelee
• Season -kasvihuoneet ovat edullisia
ja käytännöllisiä, erityisesti vaihteleviin skandinaavisiin oloihin suunniteltuja peruskasvihuoneita.
Tarkemmat tuotetiedot ja jälleenmyyjät

www.season.fi

• Erityisen korkea kylki antaa runsaasti käyttötilaa kasveille sekä tekee
liikkumisen ja työnteon mukavaksi.
• Eloksoitu alumiinirunko
• Helppo koota kuvallisilla ohjeilla.
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Lumme

kasvihuoneet
Season Promotion 3,6 m2 6x6
Season kasvihuoneiden erityisen korkea kylki 146 cm antaa runsaasti
käyttötilaa kasveille sekä tekee liikkumisen ja työnteon mukavaksi.
Kattavat tuet jämäköittävät ja vahvistavat kasvihuoneen eloksoitua
alumiinirunkoa ja insert tekniikalla kiinnitettävät polykarbonaatti
kennolevyt viimeistelevät kokonaisuuden. Kattoluukku ja liukuovi
helpottavat ilmanvaihdon säätelyä. Selkeät asennusohjeet helpottavat kasvihuoneen pystytystä ja antavat myös ylläpito-ohjeita etenkin
talvisäilytyksen osalta.
Runko
Eloksoitu alumiini
Mitat
L 190 x P 190 x K 193 cm
Kennolevyjen materiaali
UV-suojattu polykarbonaatti
Kennolevyjen paksuus
4 mm
Liukuovi
on
Kattoluukku
on
Sadevesiräystäskourut ja -syöksytorvet
on
Paino
noin 37 kg
Tuotenumero
188001
Erillinen terässokkeli myydään kasvihuoneisiin lisävarusteena!

Season Promotion 4,7 m2 6x8
Season kasvihuoneet ovat edullisia, käytännöllisiä ja erityisesti skandinaavisiin
oloihin suunniteltuja peruskasvihuoneita. Season kasvihuoneiden erityisen korkea kylki 146 cm antaa runsaasti käyttötilaa kasveille sekä tekee
liikkumisen ja työnteon mukavaksi. Kattavat tuet jämäköittävät ja vahvistavat
kasvihuoneen eloksoitua alumiinirunkoa ja insert tekniikalla kiinnitettävät
polykarbonaatti kennolevyt viimeistelevät kokonaisuuden. Selkeät asennusohjeet helpottavat kasvihuoneen pystytystä ja antavat myös ylläpito-ohjeita
etenkin talvisäilytyksen osalta.
Runko
Eloksoitu alumiini
Mitat
L 190 x P 250 x K 193 cm
Kennolevyjen materiaali
UV-suojattu polykarbonaatti
Kennolevyjen paksuus
4 mm
Liukuovi
on
Kattoluukku
on
Sadevesiräystäskourut ja -syöksytorvet
on
Paino
noin 43 kg
Tuotenumero
188002
Erillinen terässokkeli myydään kasvihuoneisiin lisävarusteena!
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Standard
-kasvihuoneissa
jämäkämpi runko
ja 6 mm paksut
kennolevyt

Season Standard 5,9 m2 6x10
Season kasvihuoneiden erityisen korkea kylki 148 cm antaa runsaasti
käyttötilaa kasveille sekä tekee liikkumisen ja työnteon mukavaksi.
Kattavat tuet jämäköittävät ja vahvistavat kasvihuoneen eloksoitua
alumiinirunkoa ja insert tekniikalla kiinnitettävät polykarbonaatti kennolevyt viimeistelevät kokonaisuuden. Kattoluukku ja liukuovi helpottavat ilmanvaihdon säätelyä. Erillisellä terässokkelilla korotat helposti
kasvihuonetta 12 cm. Selkeät asennusohjeet helpottavat kasvihuoneen
pystytystä ja antavat myös ylläpito-ohjeita etenkin talvisäilytyksen
osalta.
Runko
Eloksoitu alumiini
Mitat
L 190 x P 310 x K 193 cm
Kennolevyjen materiaali
UV-suojattu polykarbonaatti
Kennolevyjen paksuus
6 mm
Liukuovi
on
Kattoluukku
on
Sadevesiräystäskourut ja -syöksytorvet
on
Paino
noin 59 kg
Tuotenumero
188004
Erillinen terässokkeli myydään kasvihuoneisiin lisävarusteena!
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kasvihuoneet
Season Standard Duo 6,2 m2 8x8
Season kasvihuoneiden erityisen korkea kylki 140 cm antaa runsaasti
käyttötilaa kasveille sekä tekee liikkumisen ja työnteon mukavaksi.
Kattavat tuet jämäköittävät ja vahvistavat kasvihuoneen eloksoitua alumiinirunkoa ja insert tekniikalla kiinnitettävät polykarbonaatti kennolevyt
viimeistelevät kokonaisuuden. Kattoluukut(2) ja liukuovet(2) helpottavat
ilmanvaihdon säätelyä. Erillisellä terässokkelilla korotat helposti kasvihuonetta 12 cm. Selkeät asennusohjeet helpottavat kasvihuoneen pystytystä
ja antavat myös ylläpito-ohjeita etenkin talvisäilytyksen osalta.
Runko
Eloksoitu alumiini
Mitat
L 250 x P 250 x K 197 cm
Kennolevyjen materiaali
UV-suojattu polykarbonaatti
Kennolevyjen paksuus
6 mm
Liukuovi
2 kpl
Kattoluukku
2 kpl
Sadevesiräystäskourut ja -syöksytorvet
on
Paino
noin 60 kg
Tuotenumero
188021
Erillinen terässokkeli myydään kasvihuoneisiin lisävarusteena!

Season Standard Duo 7,7 m2 8x10
Season kasvihuoneiden erityisen korkea kylki 140 cm antaa runsaasti
käyttötilaa kasveille sekä tekee liikkumisen ja työnteon mukavaksi.
Kattavat tuet jämäköittävät ja vahvistavat kasvihuoneen eloksoitua alumiinirunkoa ja insert tekniikalla kiinnitettävät polykarbonaatti kennolevyt
viimeistelevät kokonaisuuden. Kattoluukut(2) ja liukuovet(2) helpottavat
ilmanvaihdon säätelyä. Erillisellä terässokkelilla korotat helposti kasvihuonetta 12 cm. Selkeät asennusohjeet helpottavat kasvihuoneen pystytystä
ja antavat myös ylläpito-ohjeita etenkin talvisäilytyksen osalta.
Runko
Eloksoitu alumiini
Mitat
L 250 x P 310 x K 197 cm
Kennolevyjen materiaali
UV-suojattu polykarbonaatti
Kennolevyjen paksuus
6 mm
Liukuovi
2 kpl
Kattoluukku
2 kpl
Sadevesiräystäskourut ja -syöksytorvet
on
Paino
noin 66 kg
Tuotenumero
188022
Erillinen terässokkeli myydään kasvihuoneisiin lisävarusteena!
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Season Standard Duo Vihreä 6,2 m2 8x8
Season kasvihuoneiden erityisen korkea kylki 140 cm antaa runsaasti käyttötilaa kasveille sekä tekee liikkumisen ja työnteon mukavaksi. Kattavat tuet
jämäköittävät ja vahvistavat kasvihuoneen eloksoitua alumiinirunkoa ja insert
tekniikalla kiinnitettävät polykarbonaatti kennolevyt viimeistelevät kokonaisuuden. Kattoluukut ja liukuovet helpottavat ilmanvaihdon säätelyä. Erillisellä
terässokkelilla korotat helposti kasvihuonetta 12 cm. Selkeät asennusohjeet
helpottavat kasvihuoneen pystytystä ja antavat myös ylläpito-ohjeita etenkin
talvisäilytyksen osalta.
Runko
Eloksoitu alumiini
Mitat
L 250 x P 250 x K 197 cm
Kennolevyjen materiaali
UV-suojattu polykarbonaatti
Kennolevyjen paksuus
6 mm
Liukuovi
2 kpl
Kattoikkuna
2 kpl
Sadevesiräystäskourut ja -syöksytorvet
on
Rungon väri
vihreä
Paino
noin 60 kg
Tuotenumero
188023
Erillinen terässokkeli myydään kasvihuoneisiin lisävarusteena!

Season Standard Duo Vihreä 7,7 m2 8x10
Season kasvihuoneiden erityisen korkea kylki 140 cm antaa runsaasti käyttötilaa kasveille sekä tekee liikkumisen ja työnteon mukavaksi. Kattavat tuet
jämäköittävät ja vahvistavat kasvihuoneen eloksoitua alumiinirunkoa ja insert
tekniikalla kiinnitettävät polykarbonaatti kennolevyt viimeistelevät kokonaisuuden. Kattoluukut ja liukuovet helpottavat ilmanvaihdon säätelyä. Erillisellä
terässokkelilla korotat helposti kasvihuonetta 12 cm. Selkeät asennusohjeet
helpottavat kasvihuoneen pystytystä ja antavat myös ylläpito-ohjeita etenkin
talvisäilytyksen osalta.
Runko
Eloksoitu alumiini
Mitat
L 250 x P 310 x K 197 cm
Kennolevyjen materiaali
UV-suojattu polykarbonaatti
Kennolevyjen paksuus
6 mm
Liukuovi
2 kpl
Kattoikkuna
2 kpl
Sadevesiräystäskourut ja -syöksytorvet
on
Rungon väri
vihreä
Paino
noin 66 kg
Tuotenumero
188024
Erillinen terässokkeli myydään kasvihuoneisiin lisävarusteena!
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Season Promotion tunnelikasvihuone 6,0 m2
Season tunnelikasvihuone on kausituote joka on kevyt, nopea ja
helppo pystyttää kevät-kesä kaudeksi ja purkaa sitten talveksi. Tämä
kasvihuone ei tarvitse erillistä kivijalka ja siten se on helppo siirtää
tarpeen ja käytön mukaan haluttuun paikkaan. Kiinnitys maaperään
ankkuritapeilla ja telttaköysillä. Tilava tunnelimainen kasvihuone toimii myös tarvittaessa tarvike & pihavarastona. Runko on valmistettu
galvanoidusta teräsputkesta ja päällinen UV-suojatusta poly-ethyleenistä. Kasvihuone aukeaa molemmista päistään ja siten useampi tuote
on helposti liitettävissä toisiinsa jolloin tunneli- kasvatustila pitenee.
Sivuilla ja päädyissä hyönteis- verkolliset ilmastointi-aukot joilla ilmastointia on helppo säädellä.

Runko
Galvanoitu teräsputki – paksuus 2,5cm
Päällinen 140gr/m² Canvas vahvistettu ja UV-suojattu polyethyleeni
Mitat
L 200 x P 300 x K 200 cm
Paino
noin 20 kg
Tuotenumero
188201

Hankkija / Multasormi -myymälöiden yksinmyyntimalli
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Season Ventmate

Season Ramp

Automaattinen kattoluukun avaaja joka reagoi lämpöön . Avausta
voidaan helposti säätää ruuvaamalla painesylinteriä avautumaan alkaen
+10°C. Ilman viilentyessä avaaja sulkeutuu. Ruuvikiinnitys sopii useimpiin
kennolevy kasvihuoneisiin.

Ramppilevyt (2kpl) ovat käteviä tavaran siirtoa varten. Levyt
sopivat erityisen hyvin esimerkiksi kottikärryille (Huom! Varmista
että kottikärryn leveys mahtuu ovi-aukosta) ja muille siirrettäville
raskaille tuotteille. Ramppilevyt ovat galvanoitua terästä ja ne
sopivat lähes kaikille kasvihuoneille joissa on terässokkeli.

Mitat
Tuotenumero

28 x 5 x 5 cm
188501

Mitat
Paino
Tuotenumero

30 x 12 x 3 cm
0,5 kg
188502

Season Istutuspöytä

Season Puutarhapöytä

Kompakti galvanoitu teräspöytä jossa
työtasolla on suojalaidat ja alahaalla säilytyshylly. Pöydän kantokyky 45 kg.

Tukeva galvanoitu kaksitasoinen teräspöytä
kulmavahvikkeineen. Pöydän kantokyky 60 kg.

Mitat
L 60 x S 60 x K 76
Paino
6 kg
Tuotenumero
188505

Mitat
Paino
Tuotenumero
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L 11 5 x S 60 x K 80
7 kg
188506

Kastelutuotteet

Season Suihkupistooli
Season suihkupistooli 8´lla suuttimella ja pesuaine-/ liuotinsäiliöllä ja liitinsarjalla.
Materiaali
Mitat
Paino
Tuotenumero

muovi
L 26,0 x S 6,0 x K 19,0 cm
0,2 kg
515153

Season Watermate
tippukastelujärjestelmä
Season Watermate kasvihuoneen tippukastelu
järjestelmä, jossa 15 kastelukärkeä, hanaliitoksen
paineentasausventtiili, 15m 4mm letkua, 2 letkun
T-liitintä, 4 letkun kiinnitintä ja 5 letkun nostinta.
Materiaali
Mitat
Paino
Tuotenumero

muovi
L 21 x S 5,5 x K 22,5 cm
0,5 kg
519004

www.season.fi
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Season 3Xpand 5/15m
Season 3Xpand vihreä kasteluletku-setti 5/15m laajenee kolminkertaiseksi
pituudeltaan vedenpaineen ansiosta ja supistuu alkuperäiseen mittaansa kun
letku tyhjenee. Letku on helppo säilyttää keveytensä ja supistuneen kokonsa
puolesta. Letku ei kierry, taitu taikka litisty ja siten se ei myöskään helpolla
sotkeennu. Setissä mukana suihkupistooli, jossa 8-suutinta,
liitinsarja ja letkun ripustuskoukku.
Materiaali
muovi ( letku pvc ja pe - suihkupistooli pp ja abs)
Maks. käyttöpaine
2 bar
Pak.mitat
L 18,0 x S 12,0 x K 26,0 cm
Paino
0,45 kg
Tuotenumero
511416

Season 3Xpand 7,5/22,5m
Season 3Xpand vihreä kasteluletku-setti 7,5/22,5m laajenee kolminkertaiseksi pituudeltaan vedenpaineen ansiosta ja supistuu alkuperäiseen mittaansa
kun letku tyhjenee. Letku on helppo säilyttää keveytensä ja supistuneen
kokonsa puolesta. Letku ei kierry, taitu taikka litisty ja siten se ei myöskään
helpolla sotkeennu. Setissä mukana suihkupistooli, jossa 8-suutinta,
liitinsarja ja letkun ripustuskoukku.
Materiaali
muovi ( letku pvc ja pe - suihkupistooli pp ja abs)
Maks. käyttöpaine
2 bar
Pak.mitat
L 18,0 x S 13,0 x K 29,0 cm
Paino
0,65 kg
Tuotenumero
511417
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Season reppupaineruisku 16 L
Season reppupaineruisku 16 L, jossa 3 suutinpäätä, kantohihnat
ja käsivarsipumppu jolla painetta voidaan ylläpitää aina 4 bar´iin.
Materiaali
Mitat
Paino
Tuotenumero

muovi
L 38,5 x S 20,0 x K 52,0 cm
3,0 kg
511715

www.season.fi
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Nestekaasutyökalut

Tehokkaat puhalluslamput vaativista
harrastajista erikoistuneisiin huippuammattilaisiin.
Sievert on edelläkävijä – ensimmäinen puhalluslamppu tuotiin
markkinoille vuonna 1882. Tämä velvoittaa. Nyt ohjelmassamme laaja valikoima puhalluslamppuja piezo-sytytyksellä
moninaisiin kuumennus- ja juotostöihin; Kova- ja pehmeäjuotokset, muovien kutistamiseen ja muotoiluun, kuumentamiseen, pulttien irrottamiseen, sulattamiseen, sytyttämiseen,
kokkaukseen…Puhalluslamput toimivat kertakäyttösäiliöillä ks.
s.95. Kaasutyypin valinnalla vaikutat myös työtehoon.

Handyjet
2282 ja 2283
Pehmeäjuotoksiin ja yleiskäyttöön.
Leimahtelematon käyttö, optimaalinen kaasu Powergas 2203 ja 2204.

PowerJet 2535
puhalluslamppu

MetalJet
puhalluslamppu

Uusi referenssi puhalluslampuille. 2 bar paineella toimiva, pikavaihdettavat polttimet.
Kaulan muotoilu suojaa säiliötä vahingoittumiselta, jos puhalluslamppu putoaa. Kaasusuositus 2205 Ultragas 2100 °C.

Vankka, tehokkaalla pyörrepolttimella varustettu
voimanpesä. Juotoksiin
2206 UltraMappkaasulla, 2400 °C.

Jet 2281
puhalluslamppu
Peruspuhalluslamppu teknisillä oivalluksilla.
Leimahtelematon käyttö eri asennoissa.
Tehoa kompaktissa koossa!
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Laadukkaat poltinsarjat ja komponentit –
kestävää työtehoa ja turvallisuutta
Pro86
Laadukas Pro86 kahva polttimineen vaativille harrastajille. Tarkka
liekinsäätö, ergonominen käyttää, kestävä. Juotos-, koru- ja
yleiset lämmitystyöt.
Kuvassa yleiskäyttöön soveltuva Pro86 ”tohosarja” painoventtiilisäätimellä

Pro88 ja Promatic
-järjestelmä
Tulityöohjeen mukaiset poltinsarjat ammattilaisille.
Kymmeniä kokoonpanoja -jokaiseen työhön optimoitavissa.
Korkealaatuiset Sievert-paineensäätimet auttavat
saamaan työkaluista täyden tehon irti ja letkurikkoventtiilit
kasvattavat työturvallisuutta.
•
perinteinen Pro88 tai Promatic-järjestelmä piezolla
•
vaativat juotos-, kuumennus-, vesieristys-, kutistetyöt

Tuoteluettelo ladattavissa ja katsottavissa www.sievert.fi
www.finnflame.fi
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Täytettävät nestekaasutyökalut
kehityksen kärjestä

Puhalluslamppu PT-220
PT-550CR

Pro-Iroda Industries Inc. on maailman johtavien täytettävien butaanityökalujen valmistajia. Täytettävät työkalut
tarjoavat pienen kokonsa lisäksi vapaata liikkuvuutta. Siksi
harrastajat ja ammattilaiset valitsevat huolettoman Irodatyökalun mm. tarkkuustöihin, lyhytkestoisiin lämmitys- ja
sulatustöihin, kokkaukseen ja sytyttämiseen. Butaanityökalujen liekin lämpötila on tyypillisesti 1300 °C.

Pistoolimalliset piezo-puhalluslamput
vaativille harrastajille ja ammattikäyttöön. Erittäin tasalaatuinen säädettävä liekki, pitkä käyttöaika teho/
kokosuhteessa. PT-220 tarkalla liekillä
tarkkuustöihin ja PT-550CR teholiekki
-pehmeäliekkisäädöllä lämmitykseen,
muokkaukseen ja kutistamiseen.

Puhalluslamppu
TurboLite AT-2056

4 työkalua yhdessä

Taskukokoinen piezo-puhalluslamppu apuna monessa. Toimii
tuulessa ja tuiskussa, töissä, kotona
ja retkellä.
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Kolvisarjat 100k ,110kb, 150kb
piezo-sytytyksellä. Monipuoliset kolvisarjat (salkussa) toimivat
perusvarustuksellaan juotoskolveina,
puhalluslamppuina, kuumailmatyökaluina ja kutistesukkien kutistustyökaluna. Elektroniikan parissa toimivan,
sähkökorjaajan ja huoltohenkilön
monikäyttötyökalu harrastajasta
vaativaan ammattilaiseen.

www.finnflame.fi

Kertakäyttöiset säiliökaasut
työkalu- ja retkeilykäyttöön

Sievert-kaasusäiliöt täytetään modernissa, korkeimpaan laatuun yltävässä uudessa tuotantolaitoksessa. Kaasut täyttävät uuden EN417 standardin vaatimukset. Sievert on asettanut laatuvaatimukset tätäkin korkeammalla. Täyttöprosessissa jokainen kaasuseoksen osa täytetään
erikseen säiliöön, jolla varmistetaan jokaisen yksittäisen säiliön sisällön vastaavan ilmoitettua
koostumusta. Jokainen säiliö punnitaan erikseen automaattisesti, jolla varmistetaan sisällön
oikea määrä. Vajaat tai ylitäytetyt hylätään. Ennen pakkausta säiliöt upotetaan lämmitettyyn
+55°C vesialtaaseen, jossa ne painetestataan standardin mukaisesti ja mahdolliset venttiilivuodot havaitaan. Epäkurantit poistetaan ja pakattaviksi lähtevät ainoastaan testit läpäisseet,
korkealaatuiset kaasusäiliöt. Säiliöt on varustettu itsesulkeutuvalla kierreventtiilillä EU (7/16”).

Sievert PowerGas 2203 & 2204
1925°C
Yleiskäyttöinen, korkealaatuinen
propaani 35% /butaaniseos 65%.
2203: Alumiinisäiliö on varustettu
kierreventtiilillä. Sisältö 175 g kaasua.

Sievert Propane Mix 2208
1925°C
Korkealaatuinen propaaniseos, suuri
säiliö. Nettosisältö 400g. Yleiskäyttöinen juotos- ja sulatustöihin. Ominaisuuksiensa vuoksi käy myös ympärivuotiseen käyttöön.

2204: Alumiinisäiliö on varustettu
kierreventtiilillä. Sisältö 336 g kaasua.

Sievert Ultragas 2205
2100°C
Tehokas kaasuseos juotostöihin ja yleiskäyttöön. Korkeampi liekin lämpötila. Erikoisrakenteista alumiini-säiliötä voi käyttää kaikissa
asennoissa ilman leimahtelua. Toimii myös
pakkasolusuhteissa. Ei sovellu ruuanlaittoon.
Nettosisältö 210g.

Sievert UltraMappgas 2206
2400°C
Korkean liekin lämpötilan ja suuren säiliön
ansiosta soveltuu myös vaativampiin juotostöihin. Edullinen käytössä. Ympäristöystävällinen myrkytön kaasuseos. Nettosisältö
405g.

www.finnflame.fi
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Kertakäyttöiset säiliökaasut
työkalu- ja retkeilykäyttöön

Cadac CA190
1925°C

Cadac CA300, CA500
kierreventtiilillä -1925°C

Kevyt, puhkaistava universaali
kertakäyttösäiliö. Työkaluille
ja retkeilykaasuksi. Propaani butaaniseos. Sisältö 190g.

Yleiskäyttöinen propaani
- butaaniseos työkaluille ja
retkeilyyn.
CA300 sisältö 300g.
CA500 sisältö 500g.

Unilite 300ml
Laadukas propaani-butaani seos
sytyttimille ja täytettäville butaanityökaluille. Mukana valikoima erikokoisia
suuttimia.
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AGA:n nestekaasut
Nestekaasumyynti Tulikulma -myymälässä Espoossa.

Vaihda komposiittipulloon!
Voit valita myös uuden ja kevyen komposiittipullon.
Mikäli sinulla on tavallinen nestekaasupullo, voit
vaihtaa sen tähän uuteen pullotyyppiin
vaihtomaksua vastaan.
Komposiittipullon tarjoamat edut eivät suinkaan
rajoitu pullon keveyteen eikä läpikuultavuuteen.
Muotonsa ja mittojensa ansiosta pullo sopii yhtä
mainiosti kotiin, mökille kuin veneeseenkin.
Sitä paitsi komposiittimateriaali tekee pullon
käsittelystä hellävaraista, se ei naarmuta eikä
vahingoita muita materiaaleja.
Komposiittipullot ovat noin puolet kevyempiä kuin
vastaavat perinteiset teräspullot.

www.tulikulma.fi
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Kaasupullokaappi
2:lle kaasupullolle
Laadukas ja kestävä kaappi kahdelle
maks. 11 kg:n kaasupullolle.
Lukittava kaasupullokaappi on
valmistettu teräksestä.
Varastotilanteesta ja tavarantoimittajasta riippuen,
kaapin väritys voi vaihdella.
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Asennustarvikkeet
Kaasulaitteiden asennuksessa ja käyttöönotossa on aina noudatettava laitteen valmistajan ohjeita, jotka on esitetty laitteen käyttö- ja
asennusohjeessa. Kiinteitä asennuksia saavat tehdä ainoastaan
Turvatekniikan keskuksen (Tukes) hyväksymät kaasuasennusliikkeet. Nestekaasun käyttö- ja käsittelylaitteiston asentamista ja
huoltamista saa suorittaa vain hyväksytty kaasuasennusliike silloin,
kun kyseessä on kiinteä asennus.
Säännösten mukaan nestekaasun letkuasennukset saa kuluttaja
tehdä itse, mutta kiinteissä asennuksissa on aina käytettävä hyväksyttyä kaasuasennusliikettä. Jos olet epävarma omista kaasuasennuksista ja niiden turvallisuudesta, käytä aina asiantuntijan apua.

www.finnflame.fi

•
•
•
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•
•
•
•
•

vaihtajat
liittimet
sulkuventtiilit
jakotukit
letkuistukat
mutterit ja helmet
tulpat
läpiviennit
kupariputket
letkut
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Tulikulma -myymälä
hoitaa käsisammuttimien
tarkistuksen ja huollon!

Varmista sammuttimien
toimivuus oikealla hetkellä!
Sammutin kuuluu tarkastaa:
• ½ vuoden välein, jos sammutinta säilytetään yli 3000kg painavissa työkoneissa
• 1 vuoden välein, jos sammutinta säilytetään
ulkona, ajoneuvoissa tai vaihtelevissa lämpöolosuhteissa
• 2 vuoden välein, jos sammutinta säilytetään
lämpimissä sisätiloissa
• jokaisen käytön jälkeen
• jos painemittari on punaisella
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Paloturvatuotteet
Palo- ja kaasuvaroittimet
Yksittäin kiinnitettävät, paristolla toimivat palovaroittimet
ovat edullisia yleisvaroittimia. ICAS-sarjan tuotteilla voit
kytkeä yhteen useampia varoittimia sokkeloisessa tilassa.
Verkkovirtaan kytkettävä ICAS-palovaroitinjärjestelmä
tarjoaa mm. langattoman ICAS palo-/murtohälytyskeskuksen robottipuhelimineen. Palovaroitin ei reagoi häkään.

Käsisammuttimet
ABC-jauheella täytetyt jauhesammuttimet ovat monipuolisimpia sammuttimia.
Ne sopivat useimpien palotyyppien sammuttamiseen, kuten esim. puu, paperi,
teksiili, bensiini, öljy ja lakat. Jauhesammuttimet sopivat myös jännitteellisten
kohteiden sammuttamiseen.
Vaahtosammuttimet ovat tehokkaita alkusammuttimia. Vaahtosammuttimella
sammutat tehokkaasti ja siististi A-paloja (esim. puu, paperi ja tekstiili), sillä voi
sammuttaa myös B-paloja (bensiini ja öljy) sekä sähkölaitepaloja (max. 1000 V).
Hiilidioksidisammuttimet sopivat palavien nesteiden, kuten bensiinin, öljyn ja
rasvan sammuttamiseen. Puhdas sammutusaine ilman haittavaikutuksia sopii
myös erinomaisesti sähkölaitepalojen sammuttamiseen.

Sammutuspeitteet
Sammutuspeitettä käytetään käsisammuttimien lisäksi erityisesti
keittiöissä rasvapaloja sammuttamaan. Muita käyttökohteita
ovat esim. koulut, laboratoriot, teollisuus, sairaalat,
asuntovaunut ja myymälät.
Sammutuspeitteiden koot: 90 x 120 cm, 100 x 130 cm, 120 x
180 cm, 130 x 150 cm sekä 130 x 180 cm.

www.tulikulma.fi
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Jälleenmyyjäsi

MAAHANTUONTI- JA TUKKUMYYNTI

KULUTTAJAMYYNTI JA VERKKOKAUPPA

puh. 09 5259 360
fax. 09 5259 3636

Olarinluoma 12,
02200 Espoo

info@finnflame.fi
www.finnflame.fi

puh 09 5259 3626
info@tulikulma.fi
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