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Om PRIMUS: 

Primus är ett svenskt 

företag och en av världens 

ledande tillverkare av 

friluftsutrusning för att 

koka, värma och lysa. Vi 

utvecklar, tillverkar och 

marknadsför våra egna 

produkter. Produkterna 

exporteras till 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 många andra. 

Varumärket Primus® är 

välkänt runt om i världen. 

Se www.primus.se  

Grilla utan väntan  

Med gasgrillen Vidar från PRIMUS krävs varken förbe redelser eller 

lång väntan på den perfekta glöden. Eter ett klick med den inbyggda 

tändaren är det bara att sätta igång. Vidar är dess utom bättre för 

miljön än engångs- eller kolgrillen och är med sin låga vikt praktisk 

vid utflykten, kajakturen eller att lägga i bakluck an. 

Sommartid vill vi gärna slippa tidödande väntan på att grillen ska bli redo. 

Bärbara gasgrillen Vidar på 4.3 kg är klar för användning efter bara en minut. 

Möjligheten att snabbt reglera värmen minskar risken för att maten bränns vid, 

vilket brukar vara grillkockens utmaning. Non-stickbeläggning på gallret gör att 

maten inte fastnar på grillytan som samtidigt är stor nog att rymma mat till fyra 

personer.  Efter grillstunden slipper man hantera kol och aska utan kan fälla ihop 

Vidar i den medföljande bärväskan. 

Skonar miljön  

Jämfört med en traditionell kolgrill orsakar gasgrillen bara en tredjedel så stort 

koldioxidutsläpp och är därmed betydligt bättre för miljön är engångs- eller 

kolgrillen.    

Rekommenderat cirkapris är 999 kr (i butik i maj) inklusive grilltång i rostfritt stål 

och bärväska med grilltång. Köper man väskan separat kostar den 149 kr. (Rek. 

cirkapris). Den medföljande gasbehållaren räcker till cirka 8-10 grillningar och en 

ny kostar cirka 30 kr.  

 

Mått: 40 x 41,5 x 9 cm. Vikt: 4.3 kg. 

 

KÖPSTÄLLEN  

PRIMUS Vidar finns att köpa i välsorterade friluftsbutiker.  

 

BILDER  
Högupplösta bilder finns på: 

https://dl.dropbox.com/u/2966015/Vidar_med_citroner.jpg 

https://dl.dropbox.com/u/2966015/Vidar_med_bag.jpeg 

https://dl.dropbox.com/u/2966015/Vidar_med_biff.jpeg 

http://dl.dropbox.com/u/2966015/Primus_Vidar.jpg 

http://www.k-g-k.com/download/PRIMUS_Vidar_with_veggies_and_basil.jpg 

http://www.k-g-k.com/download/PRIMUS_Vidar_BBQ_with_aspargus_and_meat_S11_HR.jpg 

 

 

 

  


