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PRIMUS – for a reason –
"Guldkant" - Felszerelések, egy kis extrával
A svéd “Guldkant” szó magyarul annyit tesz, “az a kis extra” – valami különleges, ami
örömteli pillanatokat hoz. Ez nem feltétlenül valami rendkívüli dologra vonatkozik. Lehet ez
egy csésze forró kávé, amit a kora reggeli kirándulás után a tájban gyönyörködve
kortyolgatunk.
A PRIMUS 128 éve fejleszt innovatív, jól használható, prémium termékeket szabadtéri
főzéshez. Kempingezéshez és túrázáshoz kialakított gázfőzőink már jól ismertek, de az új
kollekció sokkal szélesebb körű ennél. A PRIMUS gondosan megtervezett termékek széles
kínálatával rendelkezik, melyek kiválóak a szabadtéri főzéshez és étkezéshez egyaránt.
Termékeink fejlesztése során mindig is arra törekedtünk, hogy használatukkal a szabadtéri
kalandok még különlegesebbek és emlékezetesebbek legyenek. Nincs ez másként az új,
2021-es kollekciónk esetében sem, amelynek minden elemét korábban sosem látott dizájn
és funkcionalitás jellemzi: rozsdamentes acélból készülnek, tartósak, könnyen tisztíthatóak,
korrózióállóak, ízsemlegesek, formatervezésük elegánsan minimalista. Ennek köszönhetően
ez a kollekció egy hamisítatlan „Guldkant”!
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Klunken – A Kånken új barátja
A “Klunken” szó a svéd “klunka” igéből ered, amelynek jelentése, “kortyonként inni”. Ezt a
nevet kapták a Primus 2021-ben bemutatott, új, színes, rozsdamentes acélpalackjai. Mind a
név, mind a palack úgy lett kifejlesztve, hogy tökéletesen párost alkosson a Primus
testvérmárkájával, a Fjӓllrӓven híres Kånken hátizsákjaival. Hiszen maga a Kånken szó is a
svéd nyelvből ered – kånka, ami azt jelenti, “valamit körülvesz”.
Fenntartható, higiénikus és praktikus – akár utazol, sportolsz, a városban vagy a városon
kívül, az egyetemen, az iskolában, vagy épp a munkában – az új Klunken kulacsok
megkönnyítik a folyadékpótlást utad során. Széles nyakának köszönhetően nemcsak inni
egyszerű belőle, de könnyen megtölthető és tisztítható, így mindig nálad lehet kedvenc forró
vagy hideg italod.
A Klunken higiénikus és korrózióálló rozsdamentes acélból készült. Íz- és illatsemleges, így
garantáltan nem befolyásolja az italok ízét, ezzel fenntartható alternatívát jelent a műanyag
termékekkel szemben. A nyolc stílusos színben kapható palack porszórt felületének
köszönhetően sosem csúszik ki a kezünkből. A kupak természetes, jól záró parafából
készült, és a könnyű szállítás érdekében praktikus pánttal is rendelkezik. Ez a pánt nemcsak
a Klunken színéhez passzol, de tökéletesen illik a legnépszerűbb Kånken hátizsákokhoz is.
Hasonló célból alakították ki úgy a palackok formáját, hogy elférjenek a hátizsák
oldalzsebében.
A Klunken egyfalú, 0,7 literes és duplafalú 0,5 literes, vákuumszigeteléssel ellátott
kialakításban egyaránt elérhető, utóbbi biztosítja a hideg folyadékok hűvösen, illetve a forró
italok melegen tartását.
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Letisztult és minimalista, rozsdamentes acélból készült termékek – Kåsa bögre,
ivópohár, felespohár és Campfire tál
A Kåsa bögre praktikus, a skandináv országokban hagyományos merőkanalakéhoz hasonló
fogantyúval rendelkezik. Az eredetileg nyírfák kivágott törzsén nőtt gyökérgumókból készült
poharakat először durván formázták, kiszárították, majd finomra faragták és lecsiszolták.
Miután elkészültek, életre szóló társakká váltak.
2021-ben a PRIMUS bemutatja a tradicionális Kåsa modern változatát. Higiénikus,
korrózióálló és elpusztíthatatlan rozsdamentes acélból készül, amely nem változtatja meg az
ital ízét. Tartozik hozzá egy kis pánt, amellyel könnyen felcsatolható bármilyen hátizsákra. A
duplafalú kialakításnak köszönhetően a hideg vizet hűvösen, a forró kávét vagy teát pedig
kellemesen melegen tartja. Nem is beszélve arról, hogy az eredeti Kåsa-hoz hasonlóan ezt a
rozsdamentes acél terméket is egy életre tervezték.
Az új kollekció további elemei a Campfire tál, az ivópohár és a felespohár, ez utóbbi
egyaránt használható mérőpohárként vagy akár eszpresszós csészeként is. Formájuknál és
méretüknél fogva a termékek könnyen egymásba illeszthetőek, így egyszerűen szállíthatóak
anélkül, hogy összekoccanva csörögnének. További praktikus kiegészítő a Campfire tál.
Egyszerű kialakításának és méretének köszönhetően kiválóan alkalmas levesek, raguk vagy
egyéb finomságok fogyasztásához.

Adatok
Űrtartalom:
Méret mm-ben:
Súly:

CampFire tál
125 x 33 mm
105 g
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Kåsa bögre
0,2 l
85 x 60
200 g
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Ivópohár
0,3 l
80 x 105
120 g

Kupica
0,1 l
60 x 45
150 g
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Lite Plus
Célunk a lehető legjobb szabadtéri főzőeszközök létrehozása, ennek érdekében
folyamatosan dolgozunk új fejlesztéseken, illetve meglévő termékeink további
tökéletesítésén. A teljesítmény és a tartósság a legfontosabb számunkra, de a
környezetbarát alapanyagok használatára is kiemelt figyelmet fordítunk termékeink
ökolábnyomának minimalizálása érdekében. Mostanában a népszerű Lite Plus gázfőzőink
továbbfejlesztésén dolgoztunk, így büszkén mutatjuk be a legújabb, 2021-es típust, amely a
korábbiaknál is tartósabb, hatékonyabb és környezetbarátabb.
A Lite Plus gázfőzők mindig is ideálisak voltak a többnapos, egyéni túrákhoz vagy egy gyors
szabadtéri kávéfőzéshez. 2021-re további fejlesztéseket hajtottunk végre ezen a modellen
annak érdekében, hogy a természetjárók és bolygónk számára egyaránt még előnyösebb
legyen. A kompakt tároláshoz és szállításhoz kifejlesztett égő a 100 g-os gázpalackkal és
kiegészítőivel tökéletesen illeszkedik az új eljárással, eloxált alumíniumból készült edényhez.
Az edény fedele környezetbarát bioműanyagból készült, amely új formájának köszönhetően
ivópohárként is használható. Az edényhez tartozó védőtok is megújult: tartós G-1000 Eco
Lite anyagból készült, parafa béléssel. Ezen kívül praktikus kiegészítőkkel is felszerelték,
mint például hosszú kanalak tárolására alkalmas zsebekkel vagy a Primus Coffee/Tea
Press-szel, amely kávé és tea főzéséhez egyaránt használható. Számos extra funkcióval
rendelkezik, ilyenek például a a szabadalmaztatott, változatlanul nagyteljesítményű és
hatékony Laminar Flow égőtechnológia, valamint a továbbfejlesztett fenntarthatósági
jellemzők. Ennek köszönhetően az új Lite+ kitűnő választás bármely hátizsákos kalandhoz.

Technikai adatok
Űrtartalom:
0,5 l
Energiaszükséglet: 1500 W
Méret: 100 x 130 mm
Súly: 402 g
A Primus-ról:
www.primus.eu
A svéd Primus 1892 óta készít túrafelszerelések. Olyan felfedezők expedícióin bizonyítottak már ezek az eszközök, mint Roald Amundsen, Sir
Edmund Hillary vagy Reinhold Messner. Napjainkban a Primus megbízható, biztonságos és innovatív termékeiről ismert, amelyeket nagyrészt
Európában gyártanak, s amelyek élvezetessé teszik a hosszabb és rövidebb túrákat egyaránt. A Primus elsődleges célja környezetbarát, könnyen
használható és könnyű súlyú túraeszközök előállítása. A svédországi székhelyű márka kínálatának 90%-a a világ több mint 70 országában kapható.
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