Grillring med avlastningsbord
Här har ni ett alternativt till er grillplats.
Grillring med avlastningsbord och grilltillbehör.
Man väljer själv vad som ska ingå av det finns som tillbehör till grillen.
Ett bra sätt att förlänga livslängden på grillen är att sätta en skiva som lock uppe på grillen när man
inte använder den.
OBS! Brunnsringen på bilderna är målad grå med betongfärg.
Välj en storlek på brunnsringen och placera tillhörande bordsskiva i betong på brunnsringen som
avlastningsyta när ni ska elda/grilla.
Detta är väldigt snabbt monterat genom att det är en fals på undersidan i bordskivan som passar till
motsvarande fals på brunnsringen, dvs det är bara att lyfta upp skivan på ringen så att den placeras i
falsen på ringen så fixeras den i rätt läge och samtidigt låses skivan från att kunna flytta sig i sidled på
ringen.
Fyll sedan upp i ringen med lämpligt material, vanligtvis med grus av något slag tills man uppnår en
höjd som täcker minst halva höjden av ringen invändigt på grund av att betong är inte eldfast d.v.s att
allt för kraftig värme kan komma att orsakar sprickor i ringen eller bordsskivan med tiden.
Brunnsringen och bordsskivan i betong är armerade så att vid en eventuell sprickbildning är dom
fortfarande intakta d.v.s att dom inte faller isär.
Vill man så kan man mura in eldfast tegel i botten på ringen och runt kanten i ringen för att eliminera
värmeangreppet på betongen och därmed förlängs livslängden på grillen ytterligare.
Vajerslingorna som finns på bordsskivan är ett hjälpmedel för att kunna lyfta upp bordskivan på ett
säkert sätt vid montering med hjullastare eller liknande, vajerslingorna är bara att skruva ut från
bordskivan efter monteringen och trycka dit medföljande plastpluggar.

Prisexempel enligt bild.
Br-ring dia invändigt 900mm, höjd 600mm.
Bordsskiva dia utvändigt 1380mm.
Pris 3000:-.
Grillgaller med arm och handtag för att kunna vrida den i sidled.
Grillgaller har mått dia 500x500mm.
Galler sticker ut 600mm från centrumrör.
Pris 1088:-/st.
Cirkulär ram dia 350mm för att placera tex en muurikka på med arm och handtag för att kunna vrida
den i sidled.
Cirkulära ramen sticker ut 520mm från centrumrör.
Pris 1088:-/st.

Rörfäste för att borra fast i grillringen med medföljande expanderbultar.
Rörfästet har 7st borrade hål för att kunna variera höjden på grillgaller eller fäste för muurika.
Rörfästet är 1000mm lång
Pris 675:-/st
Lock av 12mm vädertålig formplywood med lackerade kanter för att inte väta eller fukt ska tränga in i
skivan.
Locket är utsågat cirkulärt med en dia på 1200mm.
Ska man ha fäste för tex grillgaller så kommer det vara utsågat färdigt som på bilden.
Pris 500:-/st
OBS! Alla tillbehör i metall är tillverkade i kraftiga och hållbara material för att uppnå en längre
livslängd.
Priserna är inklusive moms.
Det finns både mindre och större storlekar på ringar och bordskivor, vid frågor ring eller maila er fråga
till oss.
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