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CAMPFIRE – FÖR KOCKAR SOM 
KRÄVER KÖK MED UTSIKT 

Primus lanserar ett nytt sortiment för den som vill laga god 

mat utomhus men slippa bära tung och otymplig 

utrustning. CampFire består av kök stora nog för 

matlagning som kräver det lilla extra, men som samtidigt är 

kompakta och lätta att bära. Serien, som också omfattar 

tillbehör, har en stilren utformning med detaljer i ek, 

mässing och läder. 

Primus har gjort kök med två brännare de senaste 50 åren, men 

årets banbrytande nyhet är något helt annat. Namnet CampFire 

syftar på den trevliga känsla infinner sig vid utomhusmatlag-

ning med vänner och familj – då smakar maten som allra bäst. 

Serien består av tre olika kök som alla är anpassade för 

matlagning som kräver det lilla extra.  

ONJA, som betyder smak på swahili, är ett kök i stilren design 

med detaljer bland annat i ek och läder, material som åldras 

med värdighet. En bärrem gör det enkelt att ta med vid 

weekendcampingen, stadsutflykten eller i kajaken och efteråt är 

det lätt att fälla ihop köket. Onja har två brännare, tygklädda 

sidor och ett eklock som fungerar både som skärbräda och 

serveringsfat Köket är anpassat för stora kastruller men är ändå 

kompakt, stabilt och lättmonterat.     

KINJIA klarar matlagning för upp till tio personer. Även Kinjia har 

två brännare och en lätt och kompakt utformning som gör köket lätt 

att bära med sig. Köket har en elegant design med mässingsdetaljer, 

svart pulverlackering och handtag i ek. 

TUPIKEs utfällbara ben skapar en komfortabel arbetshöjd. Med 

lock och vindskydd är köket anpassat för användning även i blåsiga 

förhållanden Tupike är utformat i rostfritt stål med detaljer i ek och 

mässing. En löstagbar droppbricka gör köket lätt att rengöra och 

den medföljande grillplattan kan användas vid både grillning 

och stekning. Trots alla dessa funktioner är Tupike kompakt och 

lätt att bära med sig.    

Alla köken kan användas med både små och stora gasbehållare. 

(100g, 230g och 450 g). Med en separat adapter kan Kinja och 

Tupike-köken även användas med större gasbehållare.    

Rekommenderade cirkapriser är SEK 1299 (Onja), SEK 1799 

(Kinjia) och SEK 2299 (Tupike). Produkterna fins finns i 

välsorterade friluftsbutiker from mars 2016. 
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BILDER 

Klicka här för högupplösta och frilagda bilder:  
http://news.cision.com/se/primus 

http://www.k-g-k.com/download/PRIMUS_CampFire_Products.zip 

 

Det finns också ett stor antal tillbehör till serien såsom: 

CAMPFIRE COOKSET OCH STEKPANNA:   

- Slitstarka kastruller i rostfritt stål (1.0 l, 1.8 l, 3.0 l och 5.0 l) 

med hopfällbara handtag och lock med integrerade durkslag 

- Stekpannor (21 resp. 25 cm diameter) 

med aluminiumbelagd botten 

Samtliga produkter levereras med en förvaringspåse.  

CAMPFIRE MATLAGNINGSSATS innehåller fem viktiga verktyg 

för utomhusmatlagningen:  

- kockkniv med 12 cm långt blad 

- slitstark stekspade, gaffel och sked i ek 

- rivjärn i rostfritt stål 

 Setet levereras i ett fodral med fickor i polycotton.   

CAMPFIRE SKÄRBRÄDA OCH KNIV  

- Skärbräda i ek och en kockkniv med 15 cm långt blad i praktiskt och 

slitstarkt fodral 

 CAMPFIRE VÄSKA  

- En användbar väska för att bära mat eller vatten (eller skräp på vägen 

tillbaka från turen).   

CAMPFIRE KNIFE  

- Kockkniv på 12 eller 15 cm med ekhandtag och flexibelt blad som även 

klarar att filea.   

CAMPFIRE BESTICKSET  

- Bestickset med kniv, gaffel och sked i rostfritt stål.  

CAMPFIRE MUGG  

- En konformad, stapelbar mugg på 0,6 liter i svart pulverlackering eller 

borstat rostfritt stål.  

 CAMPFIRE TALLRIK   

- Tallrik i livsmedelsgodkänt rostfritt stål som varken tar åt sig eller 

avger smaker.    

 

 
Om PRIMUS: 
Primus är ett svenskt företag och en av världens ledande tillverkare av friluftsutrustning för 
att koka, värma och lysa. Vi finns i närmare 80 länder runt om i världen. Företaget grundades 
redan 1892 och produkterna är kända för sin höga kvalitet och pålitlighet. De har använts av 
många äventyrare såsom Amundsen, Andrée, Hillary och manga andra. Varumärket Primus är 
välkänt runt om i världen. Se www.primus.se 
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