
BeefEater 
Produkt Program

Danmark - 2016



Kvaliteten er selvfølgelig i top. Modellerne er la-
vet i rustfrit stål og/eller porcelænsemalje. Var-
meeffekten i de enkelte brændere er meget høj, 
og brændernes placering i forhold til den tunge 
varmebevarende støbejernsrist sikrer, at råvarer-
ne ikke bliver kogt; men grillet til den konsistens 
man ønsker.  Varmen justeres let og præcist i 
hver enkelt brænder.

 Beefeater bliver hurtigt et samlingspunkt når der 
er gæster, fordi det er hyggeligt at se grillmeste-
ren/værten kokkerere på den åbne grill modsat 
andre gasgrills, hvor man bare sidder og ven-
ter.   På en Beefeater griller man på den sociale 
/ australske måde, det vil sige altid med åbent 
låg.  Dette lader sig gøre på grund af effekten i 
brænderne, som er langt højere, end andre gas-
grills.  En god grillmiddag handler om at kunne 
nyde at se bøffen få de karakteristiske striber, se 
røgen og dufte fremskridtet. Låget bruges kun, 
når grillen bruges som ovn.  Der er således man-
ge muligheder. 

Designet er lækkert, og der er mange model-
ler at vælge imellem.  Mindste model er BUGG 
med 2 brændere, og derefter følger de populæ-
re Discovery 1000 og 1100 serier med 3, 4 og 
5 brændere. Signature serien fås med 4 og 5 
brændere, og henvender sig til dem der vil have 
professionelt grej i rustfrit stål.  Signature seriens 
flagskib er den store SL 4000.   
    
 Australien har godt kød, som fortjener at blive 
tilberedt på en god måde.  Derfor er Beefeater 
den mest solgte gasgrill down under. Høj kva-
litet, driftsikkerhed, effektivt quartzsystem til 
tænding, nem rengøring og et væld af tilvalgs-
muligheder og en varme, du kan styre præcist. 
Beefeater er et effektivt værktøj, der kan skabe 
sublime resultater hver eneste gang. Derfor er 
Beefeater en favorit i restauranter verden over. 
Og nu kan den også blive din. 

    

Der er mange grunde til at 
Beefeater BarBecues er Det førende 
mærke inDenfor gasgrills.
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Nu er verdeNs bedste grill 
blevet lettere at traNs portere 
ruNdt. beefeaters Nye grill i 
kompaktklasseN overgår alt 
hvad maN hidtil har set.

Høj effekt. 2 kraftige rustfrie brændere, 
der kan justeres separat, gør det muligt 
at kontrollere grillen nøjagtigt, som du 
ønsker det. Beefeaters meget effektive  
quartz start tændingssystem sikrer dig, 
at den tænder hver gang.

Grillen er super kompakt, men stadig 
stor nok til at kunne rumme en stor steg. 
Grillen er fantastisk at grille på, og den 
høje varmeeffekt gør den ideel til at lave 
pizza i. Som tilbehør fås pizzasten-sæt, 
som giver pizzabunden den helt rette 
konsistens. Den medfølgende grillrist og 
stegeplade giver mange muligheder.

BUGG
Beefeater Universal gas grill

› 2 kraftige rustfri brændere 5,86 KW
›  Rustfri porcelæns emaljeret støbejernsrist  

samt stegeplade
› Quartz start tændingssystem
›  Porcelæns emaljeret grilllåg  

med termometer
› Aftagelige sidehylder 
› Super kompakt og robust
› 3 års begrænset garanti

 Pris kr. 4.070,-

    Grill -  Pris kr. 2.925,-

    Trolley -  Pris kr. 1.145,-

Beskrivelse
Højde 1035 mm

Bredde 1088 mm

Dybde 702 mm

Stegeareal 1860 cm2

Vægt 31 kg



Discovery 47432  /  Discovery 47442
3 BrænDer - 1000 r serien 4 BrænDer - 1000 r serien

Beskrivelse
Højde 1141 mm

Bredde 1337 1495 mm

Dybde 620/625 mm

Stegeareal 480 x 640/790 mm

Vægt 73/80 kg

›  Porcelæns emaljeret BBQ ramme
›  Kraftige 5,3 KW støbejernsbrændere
›  Rustfri stål vaporizer
›   Rustfri porcelænsemaljeret  

støbejernsrist samt stegeplade
›  Quartz start tændingssystem
›  Porcelæns emaljeret grilllåg med alumini-

umssider 

›  Rude i låg og termometer
›  Stor aftagelig varmehylde 
›  Pulverlakeret metal trolley
›  Side brænder (4,2 KW) med låg
›  5 års begrænset garanti 

Pris kr.    
7.790,-  / 8.470



Discovery 47542
4 BrænDer - 1000 r serien

›  Porcelæns emaljeret BBQ ramme
›  Kraftige 5,3 KW støbejernsbrændere
›  Rustfri stål vaporizers
›  Rustfri porcelænsemaljeret støbejernsrist  

samt stegeplade
›  Quartz start tændingssystem 
›  Porcelæns emaljeret grilllåg  

med aluminiumssider
›  Stor aftagelig varmehylde 
›  Rude i låg og termometer
›  Pulverlakeret kabinet trolley
›  Side brænder (4,2 KW) med låg
›  5 års begrænset garanti

Beskrivelse
Højde 1141 mm

Bredde 1495 mm

Dybde 625 mm

Stegeareal 480 x 790 mm

Vægt 83 kg

Pris kr.   
9.300,-



Discovery 47832
3 BrænDer 1100e serien

›  Porcelæns emaljeret BBQ ramme
›  Kraftige 5,3 KW støbejernsbrændere
›  Rustfri stål vaporizer
›   Rustfri porcelænsemaljeret  

støbejernsrist samt stegeplade
›  Quartz start tændingssystem
›  Porcelæns emaljeret grilllåg 
›  Stor rude i låg og termometer
›  Stor aftagelig varmehylde 
›  Pulverlakeret metal kabinet trolley
›  Side brænder (4,2 KW) med låg
›  5 års begrænset garanti
 

Beskrivelse
Højde 1160 mm

Bredde 1409 mm

Dybde 591 mm

Stegeareal 480 x 640 mm

Vægt 81 kg

Pris kr.   
9.480,-



Discovery 47842
4 BrænDer - 1100e serien

›  Porcelæns emaljeret BBQ ramme
›  Kraftige 5,3 KW støbejernsbrændere
›  Rustfri stål vaporizers
›  Rustfri porcelænsemaljeret støbejernsrist  

samt stegeplade
›  Quartz start tændingssystem
›  Porcelæns emaljeret grilllåg 
›  Stor aftagelig varmehylde 
›  Stor rude i låg og termometer
›  Pulverlakeret metal kabinet trolley
›  Side brænder (4,2 KW) med låg
›  5 års begrænset garanti

Beskrivelse
Højde 1160 mm

Bredde 1569 mm

Dybde 591 mm

Stegeareal 480 x 790 mm

Vægt 89 kg

Pris kr.   
10.330,-



Discovery 47852
5 BrænDer 1100e serien

›  Porcelæns emaljeret BBQ ramme
›  Kraftige 5,3 KW støbejernsbrændere
›  Rustfri stål vaporizer
›  Rustfri porcelænsemaljeret  

støbejernsrist samt stegeplade
›  Quartz start tændingssystem
›  Porcelæns emaljeret grilllåg 
›  Stor aftagelig varmehylde 
›  Stor rude i låg og termometer
›  Pulverlakeret metal kabinet trolley
›  Side brænder (4,2 KW) med låg
›  5 års begrænset garanti
 

Beskrivelse
Højde 1160 mm

Bredde 1726 mm

Dybde 591 mm

Stegeareal 480 x 960 mm

Vægt 97 kg

Pris kr.   
11.180,-



Discovery 47940
4 BrænDer - 1100s serien

›  Rustfri stål BBQ ramme
›  Kraftige 5,3 KW støbejernsbrændere
›  Rustfrie stål vaporizere
›  Rustfri porcelænsemaljeret støbejernsrist  

samt stegeplade
›  Quartz start tændingssystem på hver brænder
›  Grill låg i rustfrit stål med rude og termometer
›  Stor aftagelig varmehylde 
›  Rustfri stål kabinet trolley med låger og  

sidehylder
›  Sidebrænder (4,2 KW) med låg
›  5 års begrænset garanti

Beskrivelse
Højde 1160 mm

Bredde 1569 mm

Dybde 591 mm

Stegeareal 480 x 790 mm

Vægt 89 kg

Pris kr.   
16.260,-



Beskrivelse
Højde 1160 mm

Bredde 1726 mm

Dybde 591 mm

Stegeareal 480 x 960 mm

Vægt 97 kg

Discovery 47950
5 BrænDer - 1100s serien

›  Rustfri stål BBQ ramme
›  Kraftige 5,3 KW støbejernsbrændere
›  Rustfrie stål vaporizere
›  Rustfri porcelænsemaljeret  

støbejernsrist samt stegeplade
›  Quartz start tændingssystem  

på hver brænder
›  Grill låg i rustfrit stål med rude  

og termometer
›  Stor aftagelig varmehylde 
›  Rustfri stål kabinet trolley med  

låger og sidehylder
›  Sidebrænder (4,2 KW) med låg
›  5 års begrænset garanti

Pris kr.   
17.780,-



Signature 19750
4 BrænDer s3000s PremiUm PlUs

›  Rustfri stål BBQ 
›  Høj effekt støbejernsbrændere (5,3 KW)
›  Anti opflamnings rustfrie stål vaporizere
›  Varme reflektorer i rustfrit stål
›  Rustfri porcelæns emaljerede riste  

samt stegeplade
›  Vendbar stegeplade
›  Quartz start tændingssystem på hver  

brænder
›  Ekstra stor rude i låget og termometer
›  Stor aftagelig varmehylde i rustfrit stål
›  Rustfri stål kabinet trolley samt sidehylder
›  Rustfri stål sidebrænder med låg (4,2KW) 
›  Sidekurve
›  Viskestykke holder
›  Livsvarig begrænset garanti
›  Heldækkende beskyttelsesovertræk inkluderet

Beskrivelse
Højde 1230 mm

Bredde 1486 mm

Dybde 587 mm

Stegeareal 480 x 790 mm

Vægt 113 kg

Pris kr.   
31.320,-



Signature 19650
5 BrænDer s3000s PremiUm PlUs

›  Rustfri stål BBQ 
›  Høj effekt støbejernsbrændere (5,3 KW)
›  Anti opflamnings rustfrie stål vaporizere
›  Varme reflektorer i rustfrit stål
›  Rustfri porcelæns emaljerede riste samt  

stegeplade
›  Vendbar stegeplade
›  Quartz start tændingssystem  

på hver brænder
›  Ekstra stor rude i låget og termometer
›  Stor aftagelig varmehylde i rustfrit stål
›  Rustfri stål kabinet trolley samt sidehylder
›  Rustfri stål sidebrænder med låg (4,2 KW) 
›  Sidekurve
›  Viskestykke holder
›  Livsvarig begrænset garanti
›  Heldækkende beskyttelsesovertræk inkluderet

Pris kr.   
34.200,-

Beskrivelse
Højde 1230 mm

Bredde 1643 mm

Dybde 587 mm

Stegeareal 480 x 960 mm

Vægt 119 kg



Signature 30060
6 BrænDer sl4000s

›  5 brænder Signature rustfri stål BBQ 
›  Kraftige støbte rustfrie brændere  (5,3 KW)
›  Anti opflamnings rustfrie stål vaporizere
›  Varme reflektorer i rustfrit stål
›  Riste samt stegeplade i rustfrit stål
›  Quartz start tændingssystem på hver 

brænder
›  Stor rude i låget og termometer
›  Stor aftagelig varmehylde i rustfrit stål
›  Trolley indeholder: Skuffe til gasflaske, skuffe  

indeholdende affaldsspand samt skuffe til  

opbevaring af grilludstyr
›  Indbygget lys i grill og knapper
›  Integreret sidebrænder I rustfrit stål (4,2 KW)
›  Sidekurve 2 stk.
›  Udtrækkelig viskestykke holder
›  Livsvarig begrænset garanti
›  Heldækkende beskyttelsesovertræk inkluderet

Pris kr.   
47.240,-

Beskrivelse
Højde 1230 mm

Bredde 1970 mm

Dybde 587 mm

Stegeareal 480 x 960 mm

Vægt 161 kg



Clubman 16640
4 BrænDer ClUBman BBQ

›  Ideel for sportsklubber, udlejningsfirmaer  

og lignende
›  Solid stål konstruktion
›  Kraftige 5,3 KW støbejernsbrændere
›  5mm stål grillplade
›  Quartz start tændingssystem på  

hver brænder
›  Transportabel  
›  Kraftige hjul med låsefunktion
›  Sammenklappelige ben for  

nemmere transport
›  Aftagelige sidehylder
›  Aftagelig fedtopsamler
›  1 års begrænset garanti
›  Heldækkende låg inkluderet Pris kr.   

6.100,-

Beskrivelse
Højde 900 mm

Bredde 920 mm

Dybde 577 mm

Stegeareal 500 x 910 mm

Vægt 65 kg
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PIZZA PADDLE, 
PIZZA STONE AND 
CUTTING WHEEL
Product Code: 94935 

BEEFMATES PIZZA OVEN

In the mood for some stylish Italian? This good-looking 
pizza oven brings the fl avours of Italy to the fi nest 
Aussie backyards. Cook up gourmet pizza with minimal 
fuss while your friends soak up the atmosphere.
Fits conveniently on top of any BeefEater 4 or 5 burner 
barbecue. With its red-hot good looks, it’s ideal for cool 
backyard chefs. 

Product Code: 29710 
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Pizza Ovn 29710
Pizza ovn til 4 samt 5B moDeller

›  Porcelæns emaljeret Pizza Ovn 
›  Kraftige håndtag til at løfte ovnen i
›  Skorstens spjæld til regulering af varme 
›  Indbygget termometer
›  Passer til alle 4 og 5B beefEater modeller
›  Stor pizza spade inkluderet.
›  Pizza sten inkluderet
›  Pizza skærer inkluderet
›  1 års garanti

 

Beskrivelse
Vægt 16 kg

Pris kr.   
2.715,-



kircodan furniture a/s
Hørmarken 7

DK-3520 Farum
Tel.: +45 45 56 00 00
Fax: +45 45 56 00 01

E-mail: mail@kircodan.com
www.kircodan.com

wwww.beefeaterbbq.dk

93523 
rOtiSSEriE 3 B

BBq SPAtULA 
94969

KyLLinGEHOLDEr
94945

rOtiSSEriE 4 B
93524

KOBBEr  
rEnSEBørStE
94941

rOtiSSEriE 5 B
93525

PizzAStEn Sæt
94935

DiGitAL  
tErMOMEtEr
94982

TilBEhør
kr.  780,- kr.  850,- kr.  885,-

kr.  140,-

kr.  340,-

kr.  55,-

kr.  410,-

kr.  410,-

BBq  
rEDSKABSSæt
94923

kr.  310,-


