
LA VÅRT BRAND 
BYGGE OPPUNDER 
DITT BRAND!

BRUK VÅRE KVALITETSPRODUKTER TIL DINE 
KAMPANJER, FIRMAGAVER, BONUSER OG 
EVENT TIL DINE KAMPANJER, FIRMAGAVER, 
INSENTIVER OG ARRANGEMENTER



Å forære grillutstyr fra Weber til dine 

partnere, er et tegn på varig anerkjennelse, 

og gjenspeiler de høye standardene 

og verdiene til ditt eget merke.

KORT OM 
FORDELENE

 Populært brand, som alle kjenner

 Produkter som kan bygge felelsskap

 Bærekraftige produkter, robust kvalitet

 Varig tegn på lojalitet

 Stor gaveverdi

 Stort utvalg av produkter

Helt siden mennesket temmet ilden, har ildstedet 

vært sentralt i samfunnet. Så hva er mer opplagt 

enn å samle folk og skape hygge og fellesskap rundt 

grillen? Ta den ideen ett skritt videre: Gi bort det som 

er blitt synonymt for grilling og utendørs matlaging.

Enten Weber grillen deles ut som en premie, som 

en bonus eller i en loddtrekning, vil den i lang tid 

bidra til ditt brandimage - hver gang noen tenner 

grillen, vil de med glede huske tilbake på hvem 

de fikk den av.

ALLE 
VIL HA 
WEBER!



 ORIGINALEN SIDEN 1952
I 1952 bygget George Stephen som jobbet som sveiser hos 

Weber Bros., en havbøye om til den første kulegrillen, og 

skapte det som skulle gjøre Weber til synonymet for grilling. 

Webers historie er en fantastisk fortelling om 

hvordan en enkelt medarbeiders ønske om 

hyggelige weekender, kan føre til en forvandling av 

et helt selskap. I 1952 var Weber Bros.’ Metal Works 

en Chicago- basert produsent av havbøyer. En av 

deres sveisere, George Stephen senior, var en ivrig 

grillmester. Han ble imidlertid mer og mer frustrert 

over den åpne murstensgrillen han hadde i hagen sin. 

Enhver passerende regnbyge kunne slukke ilden. Selv 

noen få dråper regn kunne endre på temperaturen i 

grillen og ødelegge biffene. Og det minste vindkast 

blåste varm aske overalt. Stephen ønsket å finne en 

måte å dekke til grillen uten å kvele varmen, dermed 

skapte han verdens første kulegrill fra to halvdeler av 

en havbøye. Noen få hull boret inn i bunnen på bøyen 

sikret nødvendig luftsirkulasjon. Oppfinnelsen ble 

møtt med stor entusiasme fra Stephens naboer, og 

salget av den nye oppfinnelsen eksploderte nærmest 

øyeblikkelig. Men på den tiden kunne ingen forutse 

at Weber skulle bli selve synonymet for grilling over 

hele verden. Siden den gang har varemerket oppnådd 

stor suksess: Weber er nå en ledende produsent, 

ikke bare innen kullgriller, men også av gass- og 

elektriske griller. Men den Originale Kettle.grillen er 

stadig brandets ikon – forbedret til nesten perfeksjon. 

Hos Weber slutter vi aldri å strebe etter forbedring.

E N  PA S J O N  F O R E N D E L Ø S  I N N O VA S J O N

george stephen
Oppfinner og grunnlegger



GJØR INNTRYKK 
ÅRET RUNDT

Grillsesongen tar aldri 

slutt. Gjør et varig inntrykk 

med Webers viktigste 

tilbehør. Oppdag et bredt 

utvalg av førsteklasses 

griller og tilbehør som 

garantert vil imponere året rundt. Forær dine 

ansatte en bærbar Weber-grill som de kan ta 

med seg på varme sommerkvelder. Eller gjør din 

Weber-julegave til julens store samtaleemne. De 

gode grillstundene vil for alltid være knyttet til 

varemerket ditt. Dette er gaven som bare gir og gir. 

FOR ALLE BUDSJETTER

Fra stilfulle forklær til førsteklasses redskapssett 

– vårt rimelige tilbehør passer perfekt som gaver, 

tilleggsprodukter eller som premier i lotterier.

OG I  ÅRENE 
SOM KOMMER

precision 
grill‑sett

forkle

igrill 
2‑termometer

grønnsakskurv

smokeY Joe® 
bærbar grill

weber‑gavekort





LA OSS BLI 
PERSONLIGE
SETT SPISS PÅ GAVENE MED DIN 
EGEN VAREMERKEPROFILERING

Sørg for at dine kunder, medarbeidere og partnere aldri 

glemmer deg. Med din egen logo på en Weber-gave vil 

de huske deg for hver smakfulle bit. Og det beste av alt: 

Det blir ditt brand alle snakker ompå grillfesten!

Kontakt oss for å 
få informasjons om 
minimumsordre 
og leveringstider.



DETTE KAN VÆRE DIN LOGO

Fra tilbehør til grill: Mange av produktene 

kan preges med din varemerkeprofilering. 

Forestill deg logoen din brent inn i lokket til 

en Weber kullgrill, eller trykket på håndtaket 

til en Weber Q gassgrill. Dette varemerket vil 

aldri blekne eller flasse av.



BEVAR 
GNISTEN
STYRK DINE RELASJONER MED 
WEBERS ELEKTRISKE GRILLER



GRILLING UTEN BEGRENSNINGER
KOBLE TIL OG GRILL I VEI

weber® q 1400 
med stativ

pulse 2000pulse 1000

weber® q 2400 
med stativ

weber® q 2400

pulse 2000 med vogn

Relasjonsbygging er viktig, men å få dem til å 

vare er det som virkelig teller. Bevar gnisten i 

live med Webers elektriske griller.

Våre elektriske griller passer enkelt på alle 

balkonger eller terrasser. Og det beste av 

alt:Begrensninger på bruk av kullgrill vil ikke 

lengre være et problem.

STYRK BÅNDET MELLOM DERE

Vil du styrke båndet til dine urbane forbrukere? 

Vi har funnet veien til deres hjerte! Appeller 

til dem ved å gi dem en elektrisk grill i gave. 

Da kan de bare åpne balkongdøren, koble til 

grillen og nyte stemningen. Grilling i urbane 

områder er ikke lenger ønsketenkning!

WEBER Q ELEKTRISKE GRILLER

Koble til en elektrisk Weber Q-grill og start middagslagingen – enklere kan det nesten ikke bli.

PULSE 

Den hellige gral for den som sverger til elektriske griller –  

en kombinasjon av høy ytelse og bekvemmelighet. 



AUTENTISITET 
ER KJERNEN 
I SUKSESS
DE VELPRØVDE WEBER-KULLGRILLENE 
SKAPER ALLTID ENTUSIASME



FRA KOMPAKT TIL STOR
DET FINNES EN KULLGRILL FOR ALLE

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

Det finnes ingen bedre introduksjon til kullgrilling enn Compact 

Kettle- og Master-Touch-serien.

RANCH KETTLE

Mange munner å mette? Webers Ranch 

Kettle er stor nok til å mette en større 

menneskemengde eller en større (firma-)fest.

Ø 94 cm, svart

summit®
kamado e6

Ø 61 cm, svart

kompact
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

Stol på kraften til originalen. Alle elsker den 

knitrende lyden og beroligende, nostalgiske 

lukten av kullgrilling. Og ingenting matcher 

helt den unike røyksmaken når du lager mat 

på en kullgrill av høy kvalitet. Den er perfekt for 

alle som liker den praktiske og opprinngelige 

opplevelsen av å tenne kull og holde ilden 

ved like. Forær kundene, medarbeiderne eller 

samarbeidspartnerne dine den autentiske 

grillopplevelsen til en Weber-kullgrill.

AUTENSITETENS MAKT

Liker du det ekte og jordnære? Bruk den 

originale effekten til Webers kullgriller 

for å gjenspeile varemerkets autentisitet. 

En Weber-kullgrill er ikke bare et 

overbevisende insentiv, men vil også øke 

merkevarelojaliteten. Den vil bidra til å 

forbinde alle de genuint gode grillstundene 

med varemerket ditt. La oss utbringe en skål 

for orginalitet!

klassisk kettle 
Ø 47 cm, svart
Ø 57 cm, svart



Oppdag de uendelige mulighetene og ta kundene dine 

med på en kulinarisk reise rundt om i verden: WEBER 

CRAFTED - Gourmet BBQ System sikrer deg fantastiske 

asiatiske wokretter, italiensk pizza, delikat grillet kylling i 

kyllingholder og til og med kaker. Og mye, mye mer. 

Fjern éden ene delen av risten og erstatt den med en av 

de mange innsatsene. Passer til mange av våre kull‑, 

pellets‑ og gassgriller!

WEBER

CRAFTED – 
GOURMET 
BBQ SYSTEM



UBEGRENSET 
KULINARISK 

FANTASI

dobbeltsidig 
stekerist

glasert 
bakestein

stekekurv

stekeplate

kYllingholder 

grYte 2‑i‑1

støpeJernspanne

støpeJernsrist

wok‑sett



GI VAREMERKET 
DITT ET LØFT
BRUK EFFEKTEN TIL DEN REVOLUSJONERENDE 
WEBER-PELLETSGRILLEN



SMOKEFIRE ÅPNER FOR EN NY 
VERDEN AV GRILLMULIGHETER

SPEKKET MED SPENNENDE FUNKSJONER

STEKING, RØKING OG ALT DERIMELLOM

SmokeFire-serien er spekket med spennende funksjoner. Den kombinerer banebrytende, 

smart grillteknologi med helt nye matlagingsfunksjoner som gir en fantastisk smak. 

Den revolusjonerende grillen er den ultimate hovedpremien i et lotteri. Eller det perfekte 

bonus for å motivere dine medarbeidere til å gjøre en ekstra innsats.

smokefire epx4

smokefire epx6

Er du klar for å fyre oppunder ditt varemerket? 

Våre alt-i-ett-pelletsgriller er det nyeste 

tilskuddet i Webers grillkategorier. Grillene 

gir den autentiske smaken av mat tilberedt 

med røksmak, og har integrert Weber 

Connect smart grill-teknologi. 

DET YPPERSTE AV DET YPPERSTE

Vil du virkelig imponere? Weber SmokeFire vil 

garantert imponere. Med et temperaturintervall 

på 95–315 °C er SmokeFire allsidig nok til 

å kunne brukes til både steking, røyking og 

baking og alt der imellom. Det er den eneste 

grillen du trenger for å lage alt. 



TA VARE PÅ 
RELASJONENE
WEBERS GASSGRILLER IMØTEKOMMER ALLE ØNSKER



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 EKSKLUSIV
DET FINNES EN FOR ETHVERT BEHOV

En gassgrill er perfekte for å opprettholde 

relasjoner. Gi dine kunder, medarbeidere og 

samarbeidspartnere muligheten til å nyte 

enkelheten og brukervennligheten i en gassgrill. 

Weber-gassgriller gir perfekt varme og presise 

temperaturtilpasninger med et tastetrykk. Det 

har aldri vært enklere å lage fantastisk mat. Med 

størrelser fra komfortabelt små til luksuriøst 

store – den imponerende kolleksjonen av 

Weber-gassgriller imøtekommer ethvert ønske.

GENESIS-SERIEN 

Den ultimate gassgrillen: Storebroren 

til Spirit-serien som tilbyr enestående 

ytelse og førsteklasses funksjoner.

SPIRIT-SERIEN 

Oppgrader med Spirit: Spekket med 

flotte funksjoner for den perfekte 

grillopplevelsen.

DET ER SMART!

Visste du at de fleste av våre Genesis-gassgriller er utstyrt med innebygd 

Weber Connect-teknologi? Les alt om denne smarte funksjonen på neste side.

weber® q 1200

WEBER Q-GASSGRILL

En nybegynnerklassiker – kompakt nok 

til å passe inn hvor som helst, stor nok til 

å tilberede et helt måltid.



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  O G  E N H V E R

STYRK
DINE RELASJONER



Vil du styrke relasjonene med dine kunder, medarbeidere 

eller samarbeidspartnere? Weber Connect vil imponere 

alle. Denne smarte innretningen er den hemmelige 

ingrediensen til perfekt grillet mat. Det er en trinn-

for-trinn grillassistent som sender varsler direkte til 

smarttelefonen din om alt fra nedtelling til når maten er 

ferdiggrillet til når det er på tide å snu og servere den.

GAVEN SOM HAR ALT

Weber Connect Smart Grilling Hub kan skilte med både 

imponerende funksjoner og en rimelig pris. Dette gjør 

den til den perfekte gaven eller premien i et lotteri uten å 

utfordre budsjettet. Og det beste av alt: Den er kompatibel 

med alle griller. Slik at alle kan nyte effekten til Weber 

Connect.

SMARTE GRILLER MED INNEBYGD WEBER CONNECT

Visste du at noen av våre griller allerede er utstyrt med 

Weber Connect-teknologi? De fås med en innebygd, smart 

grillassistent, som bl.a. Genesis EPX-335.

genesis®
epx‑335
smart gass‑
grill

weber connect 
smart grilling hub



TA DEN MED DEG DIT 
DU SKAL
NYT SMAKFULL MAT PÅ TURENE DINE MED WEBERS BÆRBARE GRILLER

Jobb hvor du vil, grill hvor du vil. Gi dine medarbeidere eller kunder 

muligheten til en pause fra en hektisk hverdag ved å utnytte mobiliteten 

til Webers bærbare griller. Designet for å gi deg mulighet til å nyte lekker 

grillmat uansett hvor du drar. Nyt grillmat når du er ute på tur!

SMOKEY JOE-SERIEN

Med denne bærbare kullgrillen 

kan du nyte grillmat overalt. Fås i 

mange forskjellige farger.

GO-ANYWHERE-SERIEN

Liten i størrelse, men stor på 

smak. Dra hvor som helst med 

din gass- eller kullgrill.

TRAVELER-SERIEN 

Det nyeste tilskuddet til våre 

bærbare griller tar grillingen til 

neste nivå. For alle som ønsker 

smakfull grillmat også når de er 

på tur.

smokeY Joe‑serien 
finnes i  forskJellige 
farger!

GRILLING PÅ FARTEN





SUPER 
TEAMBUILDING
MED WEBER GRILL ACADEMY

Leter du etter en teambuildingsaktivitet som medarbeiderne dine 

faktisk vil sette pris på? Da er Weber Grill Academy svaret. Ved hjelp av 

våre spesialutdannede grillmestere vil teamet ditt tilberede en lekker 

meny med flere retter direkte på grillen. En opplevelse det vil bli snakket 

om i lang tid. Det er også en flott måte å møte forretningspartnere på i 

en avslappet atmosfære.



FYR OPP STEMNINGEN 
PÅ FIRMAFESTEN
MED EN WEBER-GRILLMESTER

Grilling er bonding. Gjør firmafesten uforglemmelig med førsteklasses mat tilberedt av 

en profesjonell Weber-grillmester. Tenk deg at dine ansatte eller samarbeidspartnere kan 

samles rundt grillen og nyter maten rett fra grillen.

SPONTAN MATLAGING PÅ JOBB

Ingenting kan måle seg med spontan matlaging på jobb! Feir starten på sommeren eller en 

fantastisk arbeidsuke med en grilløkt. Vår Weber-grillmester kan tilberede perfekt grillet 

mat til teamet ditt. Kollegene dine kan delta i grillingen sammen med vår grillmester, eller 

bare lene seg tilbake og slappe av. Det vil samle teamet ditt rundt en felles kjærlighet for 

god mat. Grill, spis og bond.



TILBEHØR 
FOR ENHVER 
SMAK

UTVID GRILLREPERTOARET DITT

Pizza, pannekaker eller småkaker? Med vårt tilbehør kan 

alle utvide grillrepertoaret sitt. Alt som trengs for å gjøre 

hagen til et fullt fungerende utekjøkken er skikkelige 

redskaper. Vi tilbyr et bredt utvalg av førsteklasses 

tilbehør – fra pizzastein til Gryte 2-i-1. 

UTALLIGE MULIGHETER

Leter du etter den perfekte gaven? Vi har tilbehør for 

enhver smak. Gi dine medarbeidere eller kunder gaver 

som gir større variasjon i grillingen. Fortell oss hva du 

leter etter, så finner vi det tilbehøret du trenger.

pizzahJul

pizzaspade

keramisk 
pizzastein



skJærebrett 
med oppsam‑
lingsbeholder

precision 
grillsett i  3 deler grillkurv

rapidfire 
grillstarter

BØKER SOM FÅR 
TENNENE TIL 
Å LØPE I VANN

premium 
hansker

WEBERS KOKEBØKER

Visste du at Weber er kjent for å lage 

appetittvekkende og inspirerende kokebøker? 

Med vår lange erfaring innen grilling 

har vi instruert mange i hvordan de kan 

eksperimentere på grillen. Et lekkert tillegg 

til enhver boksamling!



Sørg for at dine kunder, medarbeidere, 

samarbeidspartnere og venner aldri glemmer 

deg. Med logoen din på dine gaver, vil de for 

hver bit huske hvem de fikk det eksklusive 

grillutstyret fra.

GI GAVER 
MED EN 
PERSONLIG 
TOUCH 

Deluxe T
ransJerin

gssett

Deluxe K
okkekniv

Deluxe G
rønnsakskniv

Deluxe B
rødknivDeluxe F

il
etkniv

Deluxe U
rtekniv

Deluxe B
if

fbestik
k

s p e s i e l t i l p a s s e t  t i l b e h ø r 
Skap branding for ditt firma med 

din logo på tilbehøret.

Spør etter minimum bestilling og leveringstid



Hos Weber har vi tiltro til kvaliteten og holdbarheten til 

produktene våre, og vi er glade for å kunne gå god for dette.

OPPTIL 10 ÅRS GARANTI 
PÅ ENKELTDELER TIL  

WEBER-GRILLER I SERIENE

Kullgriller

Spirit

Go-Anywhere gassgriller

Genesis II EX gassgrill

Summit kullgrill

Smokey Mountain Cooker Smoker

OPPTIL 12 ÅRS GARANTI 
PÅ ENKELTDELER TIL  

WEBER-GRILLER I SERIEN

Genesis (fra 2022)

10 ÅRS GARANTI PÅ ALLE DELER 
TIL WEBER-GASSGRILLENE 

I SERIENE

Spirit II

Genesis II

Summit-gassgriller (fra 01.10.2017)

5 ÅRS GARANTI PÅ ALLE DELER 
TIL WEBER PULSE-GRILLER

OPPTIL 5 ÅRS GARANTI 
PÅ ENKELTDELER TIL  

WEBER-GRILLER I SERIENE

Traveler

Weber Q

Summit Kamado

SmokeFire pelletsgrill

*Garantien gjelder ikke for normal slitasje. Se vilkår og betingelser for garantiene 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 Å FYRE 
OPP?
Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Weber-Stephen Nordic ApS
Pontoppidansgate 7

NO-0462 OSLO

Tlf. 21999799

E-mail: service-no@weber.com


