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MATLAGNING UTAN GRÄNSER 

Smegs grillar är fristående och 
godkända för både naturgas och gasol. 

Grillarna kan användas separat eller 
placeras på en praktisk vagn helt utifrån 

användarens krav. 

 
 

Smegs grillar ur Top-serien har tre matlagnings- 
funktioner: grillgaller/platta, spett eller ugn. Detta tack 

vare den dubbelmantlade huven. 

 

 

 

 
 
 
På Smegs grillar kan du tillaga kött, fisk, 

grönsaker och grillspett av alla slag, 
även med infraröda strålar. Tack vare 

de specifika tillbehören går det att laga 
bröd, pizza och mycket annat. 

 
 
 
 

En jämt och effektiv tillagning garanteras av de hög- 
presterande Smeg-brännarna som är konstruerade för att 
inte lämna några kalla zoner. På så sätt blir maten färdig 

samtidigt över hela grillytan. 
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BQ61T + CA60TOP   TOP RANGE 

GRILL AV BORSTAT ROSTFRITT STÅL (AISI 304), 60 CM 

BQ61T  Pris   20 195 kr inkl moms 

 

 gasol eller naturgas 

 yttre mått; b 60 x d 63 x h 47,5 cm 
 grillyta; d 53,2 x h 46,5 cm 
 2 brännare av rostfritt stål, 4,2 kW  

 grillbrännare av keramik med infraröda strålar och 
säkerhetsventil, 3,8 kW 

 grillgaller i rostfritt stål, maskindisktåliga 

 värmegaller (för varmhållning) 
 värmespridare av kordierit med automatisk rengöring 
 brännare med elektronisk tändning som drivs med 1,5 V 

batteri (manuell tändning möjlig) 
 röklåda 
 2 lådor av rostfritt stål för uppsamling av fett 

 balanserad- och dubbelmantlad huv i rostfritt stål för 
ugnsfunktionsanvändning och med en ruta i tempererat glas 
samt termometer 

 roterande spett, 220 v - 50 hz, med ett spett i rostfritt stål 
 slang + tryckreglering 
 kan kombineras med följande vagnmodell; 

CA60TOP 
 

CA60TOP  Pris   8 095 kr inkl moms 

 

 yttre mått; b 60 x d 62 x h 71,5 cm 

 stor låda av rostfritt stål för tillbehör 
 2 uppfällbara arbetsytor av rostfritt stål; yta d 53 x h 

48 cm (x 2) 

 nertill flyttbar korg för gasbehållare 
 skydd för gasbehållaren av rostfritt stål 
 stora och stabila hjul 10 cm i diameter (främre hjul 

med broms) 
 kan kombineras med följande grillmodeller; BQ61T, BQ61S och BQ61 
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BQ6130T + CA90TOP   TOP RANGE 

GRILL AV BORSTAT ROSTFRITT STÅL (AISI 304), 90 CM 

BQ6130T Pris  23 395 kr inkl moms 

 

 gasol eller naturgas 

 yttre mått b 90 x d 63 x h 47,5 cm 
 grillyta; d 79,7 x h 46,5 cm 
 2 brännare av rostfritt stål, 4,2 kW  
 grillbrännare av keramik med infraröda strålar och 

säkerhetsventil, 3,8 kW 
 grillgaller i rostfritt stål, maskindisktåliga 
 värmegaller (för varmhållning) 

 värmespridare av kordierit med automatisk 
rengöring 

 sidobrännare med tre infattningar, 4 kW (BQ6030T) 

eller dubbelbrännare 3 + 1 kW (BQ6130T), med 
gjutjärnsgaller 

 brännare med elektronisk tändning som drivs med 

1,5 V batteri (manuell tändning möjlig) 
 röklåda 
 2 lådor av rostfritt stål för uppsamling av fett 

 balanserad- och dubbelmantlad huv i rostfritt stål 
för ugnsfunktionsanvändning och med en ruta i 
tempererat glas samt termometer 

 roterande spett, 220 v - 50 hz, med ett spett i 
rostfritt stål 

 slang + tryckregulator 

 kan kombineras med följande vagnmodell; 
CA90TOP 

 

CA90TOP  Pris  9 195 kr inkl moms 

yttre mått; b 90 x d 62 x h 71,5 cm 

 stor låda av rostfritt stål för tillbehör 
 2 uppfällbara arbetsytor av rostfritt stål. Yta d 53 x h 

48 cm (x 2) 

 nertill flyttbar korg för gasbehållare 
 skydd för gasbehållaren av rostfritt stål 
 stora och stabila hjul, 10 cm i diameter (främre hjul 

med broms) 
 kan kombineras med följande grillmodeller; BQ91T, BQ91S, BQ91, BQ6130T, BQ6130S 

och BQ6130 
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BQ91T + CA90TOP   TOP RANGE 

GRILL AV BORSTAT ROSTFRITT STÅL (AISI 304), 90 CM 

BQ91T Pris  25 395 kr inkl moms 

 

 gasol eller naturgas 
 yttre mått b 90 x d 63 x h 47,5 cm 
 grillyta; d 79,7 x h 46,5 cm 
 3 brännare av rostfritt stål, 4,2 kW  

 grillbrännare av keramik med infraröda strålar och 
säkerhetsventil, 4,5 kW 

 grillgaller i rostfritt stål, diskmaskinståligt 

 värmegaller (för varmhållning) 
 värmespridare av kordierit med automatisk rengöring 
 brännare med elektronisk tändning som drivs med 1,5 

V batteri (manuell tändning möjlig) 
 röklåda 
 3 lådor av rostfritt stål för uppsamling av fett 

 balanserad- och dubbelmantlad huv i rostfritt stål för 
ugnsfunktionsanvändning och med en ruta i tempererat 
glas samt termometer 

 roterande spett, 220 v - 50 hz, med ett spett i rostfritt 
stål 

 slang + tryckregulator 

 kan kombineras med följande vagnmodell; 
CA90TOP 

 

 

CA90TOP Pris  9 195 kr inkl moms 

 

 yttre mått; b 90 x d 62 x h 71,5 cm 
 stor låda av rostfritt stål för tillbehör 
 2 uppfällbara arbetsytor av rostfritt stål. Yta d 53 x h 

48 cm (x 2) 
 nertill flyttbar korg för gasbehållare 
 skydd för gasbehållaren av rostfritt stål 

 stora och stabila hjul; 10 cm i diameter (främre hjul med broms) 
 kan kombineras med följande grillmodeller; BQ91T, BQ91S, BQ91, BQ6130T, BQ6130S 

och BQ6130 
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KITBQLUS Grillväska med tillbehör 1300:- KITCOV60/90 Skyddsöverdrag:  

645:-/525:- 90cm/60cm 

 

 

    GRGLINXBQ/GRGLGHIBQ 
Grillgaller rostfritt/gjutjärn: 645:-st 

                COPBRUBQ 

          Lock för sidohäll: 765:- 

 
 

              SPIEDBQEU 
 

Uppsättning för grillspett: 645:- 

PIASACBQ/PIASGHIBQ 

 

Stekbord rostfritt/gjutjärn: 1180:-/825:- 
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CESROTCOT 

Korg för spett: 945:- 

PAIX-1 

Rengöringsmedel:145:- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla priser är till slutkonsument, inklusive moms exklusive frakt. 


