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Den nya Primus Trekking Stove serien
Det ultimata friluftsköket – kompakt – användarvänligt –
kraftfullt
Primus "genväg till förträfflighet" innebär att göra avbrott från en fullproppad kalender och
bara njuta av natur, klättring, fiske, skidåkning eller vandring. Vi anser att mat är en stor del
av varje äventyr och att en tallrik soppa, eller en kopp varm choklad, kan göra underverk av
hela upplevelsen. Primus är välkända för sina högst effektiva friluftskök och har nu utvecklat
en ny, bred serie av friluftskök som är enklare att använda än någonsin förut. Serien sträcker
sig från de prisvärda Essential Stove Sets, framtagna för att inspirera fler människor att
laga mat utomhus, till de högst effektiva PrimeTech Stove Sets avsedda för
prestationsinriktade vandrare.
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PrimeTech Stove Set
För alla prestationsinriktade vandrare
PrimeTech Stove Set uppvisar en ny standardnivå, av synnerligen högeffektiv matlagning,
för prestationsinriktade vandrare. Tack vare ett effektivt vindskydd och en kastrull med
integrerad värmeväxlare, halveras bränsleförbrukningen jämfört med den hos ett
konventionellt friluftskök (beroende på vind- och väderförhållanden). En reglerbar ventil ger
en konstant tillagningseffekt och förbättrar prestandan när gasolflaskan börjar bli tom eller,
om köket används under kalla väderförhållanden. Den nya gasbrännaren och vindskyddets
nya utförande, minskar den totala höjden avsevärt jämfört med tidigare versioner, vilket gör
detta friluftskök mycket kompakt och stabilt.
För ytterligare säkerhet har den patenterade gasbrännaren designats för att förhindra
oavsiktlig antändning om gasolflaskan skulle falla omkull. Köket kommer i två versioner: 1.3
l och 2.3 l. Köket består av vindskydd med integrerad gasbrännare, två kastruller - en
keramikbelagd och en i aluminium utan beläggning - lock med integrerat durkslag och ett
smart, låsbart kastrullgrepp.
Med Primus typiska fokus på detaljer, har de svenska ingenjörerna också utvecklat en
praktisk, isolerad förvaringsväska. Ställ din upphettade mat i väskan för att hålla den varm,
eller använd väskan för att sjuda mat, t.ex. ris - och spar på så sätt energi.
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Essential Stove Set
Prisvärt och användarvänligt nybörjarkök
Essetial Stove Set är den perfekta lösningen för den som är ute efter ett prisvärt och
användarvänligt nybörjarkök. Den enkla designen erbjuder maximal tillagningskapacitet på
ett bekvämt sätt.
Med gasbrännaren integrerad i vindskyddet, monterar man upp Essential Stove Set lika lätt
som man räknar till tre. Ta helt enkelt bort vindskyddet från kastrullen, koppla på
gasolflaskan och tänd på. För ytterligare säkerhet har den patenterade gasbrännaren
utvecklats för att förhindra oavsiktlig antändning om gasolflaskan skulle falla omkull.
Vindskyddet utgör en kompakt och stabil bas och skyddar lågan från vinden.
Köket finns i en 1.3 l version, lämpad för 1-3 personer eller i en större, 2.3 l version lämpad
för 2-5 personer. Köket består av vindskydd med integrerad gasbrännare, två
aluminiumkastruller som packas ihop smidigt utan att skramla under transport, en
stekpanna med non-stick beläggning, som också fungerar som lock och ett patenterat
kastrullgrepp.

Om PRIMUS:
Det svenska företaget Primus har tillverkat produkter för utomhusbruk sedan 1892. De har använts under expeditioner av sådana pionjärer som
Roald Amundsen, Sir Edmund Hillary and Reinhold Messner. Idag är Primus kända för sina pålitliga, säkra och innovativa produkter huvudsakligen tillverkade i Europa - som gör att människor trivs med sina små, såväl som stora, utomhusäventyr. Man fokuserar på att utveckla
miljövänliga, lättanvända och lätta (vikt) produkter. Primus AB, baserade i Solna, Sverige, är en självständig del av Fenix Outdoor AB. 90 % av
Primus produktsortiment säljs i mer än 70 länder världen över.
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