
LAD VORES BRAND 
FYRER OP UNDER 
DIT BRAND!

BRUG VORES KVALITETSPRODUKTER 
TIL DINE KAMPAGNER, FIRMAGAVER, 
BONUSSER OG EVENTS



Når du giver grilludstyr fra Weber til 

dine partnere, er det et varigt tegn 

på din påskønnelse, og det afspejler 

de høje standarder og værdier, 

der kendetegner dit brand.DINE FORDELE

 Populært brand, som alle kender

 Produkter som kan bygge fællesskab

 Varrige produkter, robust kvalitet

 En indgang til at opbygge loyalitet

 Stor gaveværdi

 Bredt udvalg af produkter

Siden mennesket tæmmede ilden, har ildstedet 

været hjertet i vores samfund. Så hvad er 

mere oplagt til at samle folk og skabe hygge og 

fællesskab end grillen? Og tag så den idé et skridt 

videre: Hvorfor ikke give det, der er blevet selve 

synonymet for grillning og udendørs madlavning?

Uanset om Weber-grillen uddeles som en 

præmie, som en bonus eller i en lodtrækning, vil 

den i lang tid bidrage til dit brandimage – hver 

gang nogen tænder den, vil de med glæde huske 

tilbage på, hvem de fik den af.

DE VIL 
ALLE 
HAVE 
WEBER!



 ORIGINALEN SIDEN 1952
I 1952 forvandlede George Stephen, der arbejdede som svejser 

hos Weber Bros., en havbøje til den første kuglegrill og skabte 

det, der skulle gøre Weber til synonymet for grillning. 

Webers historie er en fantastisk fortælling om, 

hvordan en enkelt medarbejders ønske om 

hyggeligere weekender kan være drivkraften bag 

transformationen af en hel virksomhed. Tilbage i 1952 

var Weber Bros.' Metal Works en Chicago-baseret 

producent af havbøjer. En af deres svejsere, George 

Stephen Sr., var en ivrig griller, som i stadig stigende 

grad var frustreret over den åbne murstensgrill, han 

havde i baghaven. Et enkelt regnskyl kunne f.eks. 

nemt slukke ilden. Ja, selv et par dråber kunne ændre 

på temperaturen og ødelægge de lækre steaks. Og 

det mindste vindstød blæste varm aske over det 

hele. Stephen var på udkig efter en måde at dække 

grillen på uden at kvæle varmen, og på den måde 

skabte han verdens første kuglegrill af to halvdele af 

en bøje. Nogle få huller boret i bunden sikrede den 

nødvendige luftcirkulation. Opfindelsen blev mødt af 

stor entusiasme fra Stephens naboer, og salget af det 

nye apparat eksploderede nærmest øjeblikkeligt. Men 

dengang kunne ingen have forudset, at Weber skulle 

blive selve synonymet for grillning over hele verden. 

Siden da er brandet nået langt: Weber er nu en førende 

producent, ikke kun af kul-, men også af gas- og elgrill. 

Men Original Kettle-grillen er stadig brandets ikon – nu 

forbedret til noget nær perfektion. Hos Weber stræber 

vi altid efter at forbedre vores produkter.

A P P E T I T  PÅ U S T O P P E L I G  I N N O VAT I O N

george stephen
Opfinder og grundlægger



GØR DET 
HELE ÅRET

Grillsæsonen slutter 

aldrig. Gør et varigt indtryk 

med Webers uundværlige 

produkter. Se vores store 

udvalg af førsteklasses 

grill og tilbehør, der helt 

sikker vil imponere hele året rundt. Forkæl dine 

medarbejdere med en transportabel Weber-grill, 

som de kan tage med sig på varme sommeraftener. 

Eller gør din julegave fra Weber til julens 

samtaleemne. Deres glade grilloplevelser vil altid 

være forbundet med dit brand. Det er gaven, der 

bliver ved med at give. 

TIL ETHVERT BUDGET

Fra stilfulde forklæder til luksuriøse redskabssæt: 

Vores prisvenlige tilbehør er perfekt som giveaways, 

tilbehør eller lodtrækningspræmier.

OG I  MANGE 
ÅR FREMOVER

precision 
tangsæt

forklæde

igrill 
2-termometer

grøntsagskurv

smokeY Joe® 
transportabel 
grill

weber-gavekort





GØR DET 
PERSONLIGT
DEKORER DINE GAVER MED 
DIN EGEN BRANDING

Sørg for, at dine kunder, medarbejdere og partnere aldrig 

glemmer dig. Med dit logo på en Weber-gave husker de 

dig, hver eneste gang de tager en bid. Og bedst af alt: 

Det bliver dit brand, de taler om til grillfesterne!

Kontakt os for at få 
oplyst minimumsordre 
og leveringstid.



DETTE KUNNE VÆRE DIT LOGO

Fra tilbehør til grill: Mange produkter kan 

dekoreres med din branding. Forestil dig, 

at dit logo er brændt på låget af en Weber-

kulgrill eller præget på håndtaget på en 

Weber Q-gasgrill. Det er et varemærke, der 

aldrig vil falme eller skalle af.



HOLD GNISTEN 
I LIVE
STYRK DINE RELATIONER  
MED WEBERS ELGRILL



GRILLNING UDEN GRÆNSER
SÆT STIKKET I OG GRILL LØS

weber® q 1400 
med stander

pulse 2000pulse 1000

weber® q 2400 
med stander

weber® q 2400

pulse 2000 
med vogn

Det er vigtigt at opbygge relationer, men at få 

dem til at holde er det, der virkelig tæller. Hold 

gnisten i live med Webers elgrill.

Vores elgrill kan nemt bruges på en altan eller 

terrasse. Og bedst af alt: Begrænsninger på 

brug af kulgrill vil ikke længere være et problem.

STYRK JERES BÅND

Vil du styrke dit forhold til dine forbrugere i 

byerne? Så kender vi vejen til deres hjerte! Giv 

dem en elgrill – det vil de helt sikkert huske 

i mange år fremover. Så kan de bare åbne 

altandøren, tilslutte grillen og nyde stemningen. 

En grillfest i byen er ikke længere uopnåelig!

WEBER Q-SERIEN AF ELGRILL

Aftensmaden kan næsten ikke blive nemmere end med en elektrisk Weber Q-grill.

PULSE 

Den hellige gral for elgrilleren, der kombinerer høj ydeevne med bekvemmelighed. 



AUTENTICITET 
ER KERNEN 
TIL SUCCES
WEBERS KULGRILL, DER OVER TID HAR STÅET 
SIN PRØVE, VÆKKER ALTID BEGEJSTRING



FRA KOMPAKT TIL STOR
DER ER EN KULGRILL TIL ALLE

MASTER-TOUCH-, CLASSIC- OG COMPACT KETTLE-SERIEN

Der findes ingen bedre introduktion til kulgrillning  

end Compact Kettle- eller Master-Touch-serien.

RANCH KETTLE

Har du mange munde at mætte? Ranch Kettle 

er stor nok til en stor gruppe mennesker eller 

en stor (kontor) fest.

Ø 94 cm, sort

summit®
kamado e6

Ø 61 cm, sort

compact
Ø 47 cm, sort
Ø 57 cm, sort

master-touch® 
gbs e-5750

Ø 57 cm, sort

master-touch®
gbs premium e-5770

Ø 57 cm, sort

Stol på styrken i en original. Alle elsker den 

knitrende lyd og den beroligende, nostalgiske 

duft af trækul. Og der er simpelthen ikke noget, 

der matcher den unikke røgede smag, når du 

griller med en kvalitetskulgrill. Den er perfekt til 

dem, der kan lide den hyggelige oplevelse med 

at tænde kullene og holde dem i gang. Forkæl 

dine kunder, medarbejdere eller partnere med 

den autentiske grilloplevelse i en Weber-kulgrill.

STYRKEN VED AUTENTICITET

Foretrækker du også ægthed? Brug Webers 

originale trækulsgrill som en afspejling af 

dit brands autenticitet. En Weber-kulgrill er 

ikke kun et overbevisende incitament, men 

vil også øge loyaliteten over for dit brand. 

Den vil skabe en sammenhæng mellem 

ægte og glade grillstunder og dit brand. Skål 

for originaliteten!

klassisk kettle 
Ø 47 cm, sort
Ø 57 cm, sort



Se de uendelige muligheder, og tag dine kunder med 

på en kulinarisk rejse verden rundt: WEBER CRAFTED – 

Gourmet BBQ System garanterer fantastiske asiatiske 

wokretter, italienske pizza, en fantastisk kyllingeholder til 

lækker kylling samt kager. Og meget, meget mere. 

Fjern den ene del af risten, og udskift den med en af 

de mange indsatser. Velegnet til mange af vores kul-, 

træpille- og gasgrill!

WEBER

CRAFTED – 
GOURMET 
BBQ SYSTEM



UBEGRÆNSET 
KOGEKUNST

dobbeltsidet 
stegerist

glaseret 
bagesten

stegekurv

stegeplade

kYllingeholder 

2-i-1 
stegegrYde

stegeplade

stegerist

woksæt



FYR OP UNDER 
DIT BRAND
BRUG KRAFTEN FRA DE REVOLUTIONERENDE 
WEBER-TRÆPILLEGRILL



HVOR DER ER RØG,  
ER DER SMOKEFIRE
FYLDT MED SPÆNDENDE FUNKTIONER

SVITSNING, RØGNING OG ALT DERIMELLEM

SmokeFire-serien er spækket med spændende funktioner. Den kombinerer banebrydende 

hi-tech grillteknologi med fantastiske nye tilberedningsfunktioner, der giver en utrolig 

smag. Den revolutionerende grill er den ultimative hovedpræmie i din lodtrækning. 

Eller den perfekte bonus til at motivere dine medarbejdere til at gøre en ekstra indsats.

smokefire epx4

smokefire epx6

Er du klar til at fyre op under dit brand? Vores 

alt i en-træpillegrill er den nyeste tilføjelse 

til Webers grillkategorier. Grillen leverer 

den autentiske smag af grillet mad med 

røgsmag og har integreret Weber Connect 

Smart Grilling-teknologi. 

SÆT ALLE SEJL TIL

Vil du sætte alle sejl til? Så vil Weber 

SmokeFire med garanti imponere. Dens 

temperaturområde på 93 °C til 315 °C giver 

den alsidigheden til at svitse, røge, bage – og 

alt derimellem. Det er den eneste grill, du 

skal bruge til at lave det hele. 



HOLD GANG 
I DINE 
RELATIONER
WEBERS GASGRILL OPFYLDER ETHVERT BEHOV



genesis® e-335 genesis® ex-335

genesis® e-435 genesis® ex-435

spirit i i  e-210 gbs spirit i i  e-310 gbs

spirit e-325 gbs spirit ep-335 
premium gbs

FRA KOMPAKT TIL AVANCERET
DER ER EN TIL ETHVERT BEHOV

Gasgrill er perfekt til at holde gang i dine 

relationer. Forkæl dine kunder, medarbejdere 

eller partnere med nemheden og 

bekvemmeligheden ved en gasgrill. Med en 

Weber-gasgrill kan du justere temperaturen 

perfekt og præcist med et enkelt tryk på 

en knap. Det har aldrig været nemmere at 

lave velsmagende mad. Med størrelser, der 

spænder fra små til luksuriøst store, opfylder 

den imponerende Weber-kollektion med 

gasgrill ethvert behov.

GENESIS-SERIEN 

Den ultimative gasgrill: Storebror til 

Spirit-serien med uovertruffen ydeevne 

og førsteklasses funktioner.

SPIRIT-SERIEN 

Gør din grilloplevelse endnu bedre med 

Spirit: Fyldt med fantastiske funktioner, 

der giver den perfekte grilloplevelse.

DET ER SMART!

Vidste du, at de fleste af vores Genesis-gasgrill er udstyret med indbygget 

Weber Connect-teknologi? Læs alt om den smarte funktion på næste side.

weber® q 1200

WEBER Q-GASGRILL

En helt grundlæggende klassiker: Kompakt 

nok til at passe ind overalt, stor nok til at 

tilfredsstille enhver trang.



W E B E R  C O N N E C T  V I L  I M P O N E R E  A L L E 

STYRK
JERES FORBINDELSE



Vil du styrke din forbindelse med kunder, medarbejdere 

eller partnere? Weber Connect vil imponere alle. Den 

smarte gadget er den hemmelige ingrediens til perfekt 

grillet mad. Det er en grillguide, der sender notifikationer 

direkte til din smartphone om alt, fra hvornår maden 

skal vendes til nedtællinger til, hvornår maden er klar og 

kan serveres.

GAVEN, DER HAR DET HELE

Weber Connect Smart Grilling Hub har smarte funktioner 

til en beskeden pris. Det gør den til den perfekte gave eller 

præmie i en lodtrækning uden at sprænge budgettet. Og 

bedst af alt: Gadgetten passer til alle grillmodeller. Så 

alle kan nyde godt af Weber Connect.

SMART GRILL MED INDBYGGET WEBER CONNECT

Vidste du, at nogle af vores grill allerede er udstyret med 

Weber Connect-teknologi? De leveres med en indbygget 

smart grillassistent som Genesis EPX-335.W E B E R  C O N N E C T  V I L  I M P O N E R E  A L L E 

genesis®
epx-335
smart 
gasgrill

weber connect 
smart grilling hub



DE ER DER,  
HVOR DU ER
WEBERS TRANSPORTABLE GRILL SIKRER DIG SMAGFULDE REJSER

Arbejd, hvor du vil, og grill, hvor du vil. Giv dine medarbejdere eller 

kunder mulighed for en pause fra deres travle hverdag med en af Webers 

transportable grill. Designet til at give dig en smagfuld grilloplevelse, 

uanset hvor du er. Ud i det fri med gang i grillen!

SMOKEY JOE-SERIEN

Rejs smagfuldt med denne 

transportable kulgrill. Fås 

i mange forskellige farver.

GO-ANYWHERE-SERIEN

Lille i størrelse, men stor i smag. 

Tag lige derhen, du vil med din 

gas- eller kulgrill.

TRAVELER-SERIEN 

Den nyeste tilføjelse til vores 

transportable team af gasgrill 

tager det helt til næste niveau. 

Til alle, der ønsker lækker, grillet 

mad, også når de ikke er hjemme.

smokeY Joe-serien fås 
i  forskellige farver!

GRILLNING PÅ FARTEN





TEAMBUILDING 
WELL-DONE
MED WEBER GRILL ACADEMY

Leder du efter en teambuildingaktivitet, som dine medarbejdere faktisk 

vil nyde? Så er Weber Grill Academy svaret. Med hjælp fra vores særligt 

uddannede grillmestre tilbereder dit team en lækker menu med flere 

retter direkte på grillen. Det er en oplevelse, de vil tale om i lang tid.  

Det er også en fantastisk måde at møde dine forretningspartnere på  

i en afslappet atmosfære.



SÆT GANG 
I FIRMAFESTEN
MED EN WEBER-GRILLMESTER

Grillning skaber bånd. Gør din firmafest uforglemmelig med førsteklasses mad tilberedt 

af en professionel Weber-grillmester. Forestil dig, at dine medarbejdere eller partnere 

samles omkring grillen og nyder maden direkte fra den.

SPONTANE KONTORMÅLTIDER

Der er ikke noget som et spontant måltid på kontoret. Start sommeren, eller fejr 

en fantastisk arbejdsuge med en grillfest. Vores Weber-grillmester kommer for at 

forkæle dit team med mad, der er grillet til perfektion. Kollegerne kan slutte sig til 

vores grillmester bag grillen eller bare læne sig tilbage og slappe af. Det bringer dit 

team sammen over en fælles kærlighed til god mad. Grill, spis og skab bånd.



TILBEHØR 
TIL ENHVER 
SMAG

UDVID DIT GRILLREPERTOIRE

Pizza, pandekager eller cookies? Med vores tilbehør kan 

alle udvide deres grillrepertoire. Med de rigtige værktøjer 

er det ingen sag at forvandle haven til et velfungerende 

udekøkken. Vi tilbyder et bredt udvalg af førsteklasses 

tilbehør: fra pizzasten til stegegryde. 

UTALLIGE MULIGHEDER

Leder du efter den perfekte gave? Vi tilbyder tilbehør 

til enhver smag. Giv dine medarbejdere eller kunder 

mere variation på grillen. Fortæl os, hvad du leder efter, 

så finder vi det helt rigtige tilbehør til dig.

pizzahJul

spade

keramisk 
pizzasten



skærebræt 
med opsamler

precision 
grillsæt i  3 dele grillbakke

rapidfire-
grillstarter

BØGER, DER FÅR 
DINE TÆNDER TIL 
AT LØBE I VAND

premium 
handskesæt

WEBERS KOGEBØGER

Vidste du, at Weber er kendt for at skabe 

lækre og inspirerende kogebøger? Med 

vores lange erfaring med grillning har 

vi lært mange mennesker, hvordan man 

eksperimenterer med grillen. En lækker 

tilføjelse til ethvert bibliotek!



Sørg for, at dine kunder, medarbejdere, partnere 

og venner aldrig glemmer dig. Med dit logo på 

dine gaver vil hver eneste bid minde dem om, 

hvem det elegante grilludstyr kom fra.

GIV GAVER 
MED ET 
PERSONLIGT 
PRÆG 

Deluxe F
orskæ

rersæ
t

Deluxe K
okkekniv

Deluxe G
røntsagskniv

Deluxe B
rødknivDeluxe F

il
etkniv

Deluxe U
rtekniv

Deluxe S
teaksæ

t

s k r æ d d e r s y e t  t i l b e h ø r 
Skab branding for din virksomhed 

med dit logo på tilbehøret.

Spørg om minimumsbestillinger og leveringstid



Hos Weber tror vi på kvaliteten og holdbarheden af vores 

produkter, og det er vi glade for at kunne stå inde for.

OP TIL 10 ÅRS GARANTI PÅ 
ENKELTDELE TIL WEBER-GRILL 

I SERIEN

Kulgrill

Spirit

Go-Anywhere-gasgrill

Genesis II EX-gasgrill

Summit-kulgrill

Smokey Mountain Cooker Smoker

OP TIL 12 ÅRS GARANTI PÅ 
ENKELTDELE TIL WEBER-GRILL 

I SERIEN

Genesis (fra 2022)

10 ÅRS GARANTI PÅ ALLE DELE 
TIL WEBER-GASGRILL I SERIEN

Spirit II

Genesis II

Summit-gasgrill (fra 01.10.2017)

5 ÅRS GARANTI PÅ ALLE DELE 
TIL WEBER PULSE-GRILL

OP TIL 5 ÅRS GARANTI PÅ 
ENKELTDELE TIL WEBER-GRILL 

I SERIEN

Traveler

Weber Q

Summit Kamado

SmokeFire-træpillegrill

*Garantien omfatter ikke normal slitage. Se garantibetingelserne på weber.com

Webers garanti

YE
AR

LIMITED WARRANTY*

YE
AR

LIMITED WARRANTY*

YE
AR

WARRANTY ON ALL PARTS*

YE
AR

LIMITED WARRANTY*

WARRANTY ON ALL PARTS*

YE
AR



ER DU KLAR 
TIL AT 
FYRE OP?
Få yderligere information ved at kontakte os:

Weber-Stephen Nordic ApS
Bøgildsmindevej 23, 

DK-9400 Nørresundby

Tlf. 99363010

ppoulsen@weberstephen.com


