
ETT VARUMÄRKE 
SÅ STARKT ATT DET 
LYFTER DITT EGET!

VÅRA PREMIUMPRODUKTER PASSAR PERFEKT 
FÖR DINA KAMPANJER, FÖRETAGSGÅVOR, 
INCITAMENT OCH EVENEMANG



När du ger bort grillutrustning från 

Weber till dina samarbetspartners  visar 

du verkligen hur mycket du uppskattar 

dem, och det återspeglar dessutom ditt 

eget varumärke och värderingar.ÖVERSIKT ÖVER 
DINA FÖRDELAR

 Utomordentligt rykte

 En symbol för gemenskap

 Hållbara produkter, varaktig kvalitet

 Ett tecken på långvarig lojalitet

 Erkänt högt värde som gåva

 Ett brett produktsortiment

Eldstaden har varit en självklar mötesplats ända 

sedan människan tämjde elden. Därför passar 

det ju perfekt att bygga upp en gemenskap kring 

grillen. Och om vi ska dra idén ett steg längre så 

föreslår vi att du ger bort en present som blivit 

synonym med utomhusgrillning.

Oavsett om den delas ut som en bonus, motivation 

eller som ett vinstpris bygger en grill från Weber 

upp ditt varumärke. Varje gång de använder  

den så kommer de att få härliga minnen från när  

de fick den.

ALLA 
VILL 
HA EN 
WEBER!



 ORIGINALET SEDAN 1952
1952 konverterade Weber Bros.-svetsaren George Stephen 

en havsboj till världens första klotgrill, vilket i sin tur 

gjorde namnet Weber synonymt med grillning. 

Webers historia är en fantastisk berättelse om hur en 

medarbetares dröm om att optimera sin hobby kan 

förändra framtiden för ett helt företag. Under 1952 

var Weber Bros. Metal Works i Chicago en tillverkare 

av havsbojar. En av deras svetsare, George Stephen 

Sr., älskade att grilla, men han var frustrerad över den 

öppna tegelbrännaren han hade i sin trädgård. Elden 

släcktes nämligen vid minsta regnskur. Det räckte 

med bara några få regndroppar för att temperaturen 

skulle ändras, vilket förstörde köttet. Och minsta lilla 

vindpust fick het aska att blåsa överallt. Stephen 

letade efter ett sätt att täcka grillen utan att kväva 

värmen, och skapade världens första klotgrill från 

två halvor av en havsboj. Några hål borrade i botten 

gav den lite välbehövlig luftcirkulation. Uppfinningen 

möttes av stor entusiasm från Stephens grannar 

och försäljningen av den nya enheten gick nästan 

omedelbart genom taket. Men på den tiden hade 

ingen räknat med att Weber skulle bli synonymt 

med grillning över hela världen. Sedan den dagen 

har varumärket kommit långt: Weber är nu en 

ledande tillverkare av brikettgrillar, samt gasol- och 

elgrillar. Den klassiska klotgrillen är dock fortfarande 

varumärkets ikon – och den har i princip fulländats. 

Vi på Weber kommer aldrig att sluta sträva 

efter förbättring.

E N  O M ÄT T L I G  A P T I T  F Ö R I N N O VAT I O N

george stephen
Uppfinnare och grundare



GÖR INTRYCK 
ÅRET RUNT

Grillsäsongen tar aldrig slut. 

Gör ett bestående intryck 

med Webers produkter. 

Upptäck ett brett utbud av 

premiumgrillar och tillbehör 

som garanterat imponerar, 

året runt. Unna dina medarbetare en bärbar Weber-grill 

som de kan ta med sig varma sommarkvällar. Eller gör 

din Weber-julklapp till julens snackis. Deras glädjefyllda 

grillstunder kommer alltid att ha en koppling till ditt 

varumärke. Det är en gåva som fortsätter att ge. 

FÖR ALLA BUDGETAR

Våra prisvärda tillbehör passar perfekt som presenter, 

tillbehör eller vinstpriser. Och de innehåller dessutom 

allt från snygga förkläden till lyxiga verktygsset.

OCH MÅNGA FLER 
ÅR FRAMÖVER

precision 
verktygsset

förkläde

igrill 2 
termometer

grönsakskorg

smokey Joe® 
bärbar grill

weber 
presentkort





VÅGA VARA 
PERSONLIG
ANPASSA PRESENTERNA 
MED DIN EGEN MÄRKNING

Se till att dina kunder, medarbetare och 

samarbetspartners aldrig glömmer dig. Med din 

logotyp på en Weber-present kommer varje tugga att 

påminna dem om dig. Och vet du vad det bästa är? Jo, 

att alla kommer att tänka på dig nästa gång de grillar!

Kontakta din lokala 
representant för 
minimikvantiteter 
och ledtider.



FÖRESTÄLL DIG ATT DET  

HÄR ÄR DIN LOGOTYP

Du kan smaksätta allt från tillbehör till 

grillar med din egen märkning. Föreställ dig 

din logotyp fastetsad på locket på en Weber-

brikettgrill eller tryckt på handtaget till en 

Weber Q-gasolgrill. Märket kommer aldrig 

att blekna eller flagna.



HÅLL GNISTAN 
VID LIV
STÄRK RELATIONEN MED WEBERS ELGRILLAR



GRILLA UTAN GRÄNSER
KOPPLA IN DEN OCH BÖRJA GRILLA.

weber® q 1400 
med stativ

pulse 2000pulse 1000

weber® q 2400 
med stativ

weber® q 2400

pulse 2000 
med vagn

Det är viktigt att bygga relationer, men att få dem 

att hålla länge är det som verkligen räknas. Håll 

gnistan vid liv med Webers elektriska grillar.

Våra elgrillar passar enkelt på balkongen 

eller terrassen. Och vet du vad det bästa är? 

Eventuella bränslebegränsningar i stadsmiljön 

är nu ett minne blott.

STÄRK BANDEN

Vill du stärka banden till storstadskonsu-

menter? Vi har hittat vägen till deras hjärta!

De kommer verkligen att uppskatta om du 

ger dem en elgrill. Nu behöver de bara öppna 

balkongdörren och koppla in grillen för att 

komma igång. Drömmen om en grillfest mitt i 

stan kan äntligen förverkligas!

ELGRILLSERIEN WEBER Q

Koppla in din Weber Q-elgrill så går det hur enkelt som helst att laga middag.

PULSE 

Kombinerar hög prestanda med bekvämlighet – den heliga graalen för elgrillare. 



AUTENTICITET 
ÄR NYCKELN 
TILL FRAMGÅNG
OCH WEBERS BEPRÖVADE BRIKETTGRILLAR 
GÖR ALLTID FOLK ENTUSIASTISKA



FRÅN KOMPAKT TILL STOR
DET FINNS EN KOLGRILL FÖR ALLA

SERIERNA MASTER-TOUCH, CLASSIC & KOMPAKT KETTLE

Det finns ingen bättre introduktion till brikettgrillning 

än Kompakt- eller Master-Touch-serierna.

RANCH KETTLE

Många munnar att mätta? Ranch Kettle är 

tillräckligt stor för att kunna mätta en stor grupp 

människor eller till och med en stor (företags)fest.

Ø 94 cm, svart

summit®
kamado e6

Ø 61 cm, svart

kompakt
Ø 47 cm, svart
Ø 57 cm, svart

master-touch® 
gbs e-5750

Ø 57 cm, svart

master-touch®
gbs premium e-5770

Ø 57 cm, svart

Lita på originalets styrka. Alla älskar 

det sprakande ljudet och den lugnande, 

nostalgiska doften av kolgrillning. Och inget 

kan jämföra sig den unika röksmaken du 

får när du lagar mat med en högkvalitativ 

kolgrill. Den passar perfekt för alla som 

uppskattar den där primitiva känslan av att 

själva få tända briketterna och ta hand om 

glöden. Ge dina kunder, medarbetare och 

partners en autentisk grillupplevelse med  

en Weber-brikettgrill.

AUTENTICITETENS OÖVERTRÄFFADE 

STYRKA

Gillar du när saker är äkta vara? Med 

originalkänslan hos Webers brikettgrillar 

kan du visa upp ditt varumärkes autenticitet. 

En brikettgrill från Weber är inte bara ett 

övertygande incitament, utan ökar dessutom 

varumärkeslojaliteten. Anledningen till 

detta är att den kopplar samman alla deras 

härliga grillstunder med just ditt varumärke.  

En hyllning till originalet!

classic kettle
Ø 47 cm, svart
Ø 57 cm, svart



Upplev obegränsade möjligheter och ta med dina kunder 

på en kulinarisk resa över hela världen: WEBER CRAFTED – 

Gourmet BBQ System garanterar fantastiska asiatiska 

wokrätter, italiensk pizza, kakor och en fenomenal 

kycklinghållare för utsökta kycklingrätter. Och mycket annat.

Byt ut en del av gallret mot en av de många insatserna. 

Passar många av våra brikett-, pellets- och gasolgrillar!

WEBER

CRAFTED – 
GOURMET 
BBQ SYSTEM



GRÄNSLÖS 
KULINARISK 

FANTASI

dubbelsidigt 
sear-galler

glaserad 
baksten

grillkorg

stekbord

kycklinghållare 

stekgryta duo

gJutJärnsfat

gJutJärnsgaller

wokset



ELDA PÅ DITT 
VARUMÄRKE
UTNYTTJA KRAFTEN HOS WEBERS 
REVOLUTIONERANDE TRÄPELLETSGRILLAR



DÄR DET FINNS RÖK 
FINNS SMOKEFIRE

FULLSPÄCKAD MED SPÄNNANDE FUNKTIONER

GRILLA, RÖKA OCH ALLT DÄREMELLAN

SmokeFire-serien är fullspäckad med spännande funktioner. Den kombinerar 

banbrytande smart grillteknik med fantastiska nya tillagningsfunktioner för att ge otroliga 

smaker. Denna revolutionerande grill är det ultimata förstapriset i ditt lotteri. Eller det 

perfekta incitamentet för att motivera dina medarbetare att göra det där lilla extra.

smokefire epx4

smokefire epx6

Är du redo att elda på ditt varumärke? 

Våra allt-i-ett-grillar för träpellets är det 

senaste tillskottet till Webers grillkategorier. 

Grillarna ger den autentiska smaken av 

vedeldad mat med den integrerade smarta  

Weber Connect-grilltekniken. 

GÅ ALL IN

Vill du gå all in? Weber SmokeFire kommer 

garanterat att imponera. Grillen har ett 

temperaturspann på 95–315 °C som ger 

stora möjligheter att grilla, röka, baka och allt 

därtill. Det är den enda grillen du behöver för 

att göra allt detta. 



HÅLL 
RELATIONERNA 
VARMA
WEBERS GASOLGRILLAR UPPFYLLER 
ALLA DINA ÖNSKEMÅL



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

ALLT FRÅN KOMPAKTA TILL FÖRSTKLASSIGA
HÄR FINNS GRILLAR FÖR ALLA BEHOV

Gasolgrillar passar perfekt när du vill hålla 

relationerna varma. Bjud dina kunder, 

medarbetare och samarbetspartners på enkel 

och bekväm gasolgrillning. En Weber-gasolgrill 

ger perfekt låga och exakt temperaturjustering 

med en knapptryckning. Det blir inte enklare än 

såhär att laga fantastisk mat. Den imponerande 

Weber-kollektionen med gasolgrillar passar 

alla önskemål, med allt från små smidigar 

grillar till rejäla lyxiga grillar.

GENESIS-SERIEN 

Den ultimata gasolgrillen: storebror till 

Spirit-serien med oöverträffad prestanda 

och förstklassiga funktioner.

SPIRIT-SERIEN 

Höj insatserna med Spirit: fullpackad 

med fantastiska funktioner för 

den perfekta grillupplevelsen.

RIKTIGT SMART!

Visste du att de flesta av våra Genesis-gasolgrillar är utrustade med inbyggd 

Weber Connect-teknik? Läs allt om denna smarta funktion på nästa sida.

weber® q 1200

GASOLGRILLSERIEN WEBER Q

En klassiker på nybörjarnivå: tillräckligt 

kompakt för att passa överallt och tillräckligt 

stor för att tillfredsställa alla önskemål.



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

STÄRKER
RELATIONERNA



Vill du stärka relationen med dina kunder, medarbetare 

och samarbetspartners? Weber Connect kommer att 

imponera på dem alla. Den här smarta prylen är den 

hemliga ingrediensen du behöver för perfekt grillad mat. 

Det är en grillassistent som skickar notiser direkt till din 

smartphone. Här finns allt, från nedräkningstimer för 

när maten är klar till information om när det är dags att 

vända maten och servera den.

GÅVAN SOM HAR ALLT

Weber Connect Smart Grilling Hub har djärva funktioner 

till ett blygsamt pris. Det gör den till den perfekta gåvan 

eller en utmärkt vinst i ett lotteri till ett förmånligt pris. 

Och vet du vad det bästa är? Tillbehöret är kompatibelt 

med alla grillar. Så nu kan alla njuta av fördelarna med 

Weber Connect.

SMARTA GRILLAR MED WEBER CONNECT INBYGGT

Visste du att en del av våra grillar redan är utrustade med 

Weber Connect-tekniken? Genesis EPX-335 har t.ex. en 

inbyggd smart grillassistent.W E B E R  C O N N E C T  I M P O N E R A R  P Å  A L L A 

genesis®
epx-335
smart 
gasolgrill

weber connect 
smart grilling hub



TA MED DEM 
ÖVERALLT
WEBERS BÄRBARA GRILLAR BJUDER PÅ SMAKRIKA UTFLYKTER

Jobba var du vill, grilla var du vill. Ge dina medarbetare och kunder 

möjligheten att fly från den hektiska vardagen tack vare mobiliteten hos 

Webers portabla grillar. Ger dig smaken av hemlagad mat, oavsett var du 

befinner dig. Sätt igång och börja grilla!

SMOKEY JOE-SERIEN

Ge dig ut på en smakfull resa 

med den här bärbara kolgrillen. 

Finns i många olika färger.

GO-ANYWHERE-SERIEN

Liten storlek men stora 

smaker. Ta med dig gasol- eller 

kolgrillen överallt.

TRAVELER-SERIEN 

Det senaste gasolgrillstillskottet i 

vår portabla serie tar den till nästa 

nivå. För alla som vill ha utsökt 

grillad mat när de inte är hemma.

smokey Joe-serien 
finns i  olika färger!

GRILLA PÅ SPRÅNG





TEAMBUILDING 
PÅ RÄTT SÄTT
MED WEBER GRILL ACADEMY

Letar du efter en teambuilding-aktivitet som dina medarbetare 

faktiskt uppskattar? Weber Grill Academy är svaret. Med hjälp av våra 

specialutbildade grillmästare kan ditt team laga en härlig flerrättersmeny 

direkt på grillen. Det blir en upplevelse de kommer att prata om länge. Det 

är också ett utmärkt sätt att träffa dina affärspartners i en avslappnad miljö.



ELDA PÅ 
FÖRETAGSFESTEN
MED EN WEBER-GRILLMÄSTARE

Grillning är anknytning. Gör företagsfesten helt oförglömlig med förstklassig mat lagad 

av en professionell Weber-grillmästare. Föreställ dig att dina medarbetare och partners 

samlas runt grillen och njuter av maten direkt från grillen.

SPONTANA GRILLFESTER PÅ KONTORET

Det finns inget som går upp mot en spontan grillfest på kontoret! Kickstarta sommaren 

eller fira en fantastisk arbetsvecka med en grillkväll. Vår Weber Grill Master kommer 

till dig och skämmer bort ditt team med perfekt grillad mat. Kollegorna kan hänga 

med vår grillmästare bakom grillen eller bara luta sig tillbaka och koppla av. Låt hela 

teamet förenas med sin kärlek till god mat. Grilla, ät och knyt kontakter.



TILLBEHÖR 
FÖR ALLA 
SMAKER

UTÖKA DIN GRILLARSENAL

Pizza, pannkakor eller småkakor? Med våra tillbehör kan 

vem som helst utöka sin grillarsenal. Allt som krävs är 

rätt redskap för att förvandla ett hörn i din trädgård till 

ett fullt fungerande utekök. Vi erbjuder ett brett utbud av 

premiumtillbehör: från pizzastenar till stekgrytor. 

OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER

Letar du efter den perfekta presenten? Vi erbjuder 

tillbehör för alla smaker. Ge dina medarbetare och 

kunder mer variation på grillen. Berätta vad du letar efter 

så hittar vi ett passande tillbehör.

skärare

paddel

keramisk 
pizzasten



skärbräda med 
uppsamlingskorg

precisionsgrillset 
i tre delar

deluxe 
grillkorg

rapidfire 
skorstenständare

LÄSNING SOM FÅR 
DET ATT VATTNAS 
I MUNNEN

grillhandskar 
premium

WEBERS KOKBÖCKER

Visste du att Weber är kända för att skapa 

aptitretande och inspirerande kokböcker? Vår 

långa erfarenhet av grillning har hjälpt många 

människor att experimentera med grillen.  

Ett läckert tillskott till allas boksamling!



Se till att dina kunder, medarbetare, partners 

och vänner aldrig glömmer dig. Med din logga 

på företagsgåvan kommer de att tänka på 

varifrån de fick den snygga grillutrustningen 

varje gång de tar en tugga av maten.

PRESENTER 
MED EN 
PERSONLIG 
TOUCH 

Deluxe F
örskärarset

Deluxe K
ockkniv

Deluxe G
rönsakskniv

Deluxe B
rödknivDeluxe F

il
ékniv

Deluxe S
kalkniv

Deluxe K
öttbestic

k  

a n p a s s a d e  t i l l b e h ö r 
Anpassa vald utrustning 
med företagets logotyp.

Kontakta oss för minimikvantiteter och leveranstider



Vi på Weber tror på våra produkters kvalitet och 

hållbarhet, och vi står gärna bakom detta uttalande.

UPP TILL 10 ÅRS GARANTI 
PÅ ENSKILDA DELAR TILL 
WEBER-GRILLAR I SERIEN

Brikettgrillar

Spirit

Go-Anywhere-gasolgrillar

Genesis II EX-gasolgrill

Summit-brikettgrill

Smokey Mountain Cooker-rökgrill

UPP TILL 12 ÅRS GARANTI 
PÅ ENSKILDA DELAR TILL 
WEBER-GRILLAR I SERIEN

Genesis (från 2022)

10 ÅRS GARANTI PÅ ALLA  
DELAR TILL WEBERS 

GASOLGRILLAR I SERIEN

Spirit II

Genesis II

Summit-gasolgrillar (från 2017-10-01)

5 ÅRS GARANTI PÅ ALLA DELAR 
TILL WEBER PULSE-GRILLAR

UPP TILL 5 ÅRS GARANTI 
PÅ ENSKILDA DELAR TILL 
WEBER-GRILLAR I SERIEN

Traveler

Weber Q

Summit Kamado

SmokeFire-pelletsgrill

*Garantin gäller inte för normalt slitage. Se garantivillkoren 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



REDO ATT 
SÄTTA 
IGÅNG?
Kontakta oss om du vill ha mer information:

Weber-Stephen Nordic
Tulegatan 3

113 58 Stockholm

Sweden


