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Prisjustering på Primus produkter sker den 1.1.2020

Termosar

C&H Termos är en vakuumtermos i rostfritt stål. C&H står för ”cold and hot” och innebär att termosen fungerar lika
bra för både varm som kall dryck. Termosen är dubbelväggig med en god vakuumisolering som håller dryckens
temperatur länge vilket oberoende test bekräftar. Kombinerat lock och mugg, smidig design och låg vikt ihop
med ”quick-stop” förslutningen gör termosen enkel att hantera och bära med sig i ryggsäcken.
0,20L
Höjd:210 mm • Diameter: 55 mm
Vikt: 230 g
0,35L
Höjd: 210 mm • Diameter: 68 mm
Vikt: 286 g
0,75L
Höjd: 260 mm • Diameter: 86 mm
Vikt: 506 g
1,0L
Höjd: 297 mm • Diameter: 86 mm
Vikt: 563 g

ART. NR
5732351
5732361
5732371
5732381

ARTIKEL

PRIS/ST

C&H termos 0,35l
C&H termos 0,50l
C&H termos 0,75l
C&H termos 1,00l

FÖRP.
6st.
6st.
6st.
6st.

ART. NR ARTIKEL
5733830 C&H Resemugg 0,4l

PRIS/ST

ART. NR

ARTIKEL

5732353

C & H Termos - rostfritt stål 0,35L

PRIS/ST

FÖRP.
1st.
1st.

C&H Mattermos är en vakuumtermos i pulverlackat rostfritt stål med
vid öppning som gör den enkel att fylla, äta ur och rengöra. C&H står
för ”cold and hot” och innebär att termosen fungerar lika bra för både
kall och varm mat. Termosen är dubbelväggig med god vakuumisolering som bevarar matens temperatur länge. Locket går att använda som
mugg. Smidig design och låg vikt ihop med läckagesäker förslutning
gör termosen enkel att bära med sig i ryggsäcken. Vår C&H mattermos
håller din soppa varm på fjällturen eller på kontoret!!
1,2L
Höjd: 260 mm• Diameter: 110 mm• Vikt : 835 g
1,5L
Höjd: 288 mm• Diameter: 110 mm• Vikt : 885 g

Termosmugg i rostfritt stål. Muggen håller din dryck kall såväl som varm.
Silikonförpackningar garanterar att muggen inte läcker.Med ett ”klick”
öppnar eller försluter du muggen. Passar de flesta bilmugghållare.
Vikt: 350g Ø 81x197mm.

ART. NR ARTIKEL
PRIS/ST
5737180 PRIMUS Salt & Pepparkvarn
(2-pack)

FÖRP.
6st.

PRIS/ST

FÖRP.
1st.

C&H Lunch Jug är en vakuumtermos i rostfritt stål. C&H står för ”cold
and hot” och innebär att termosen fungerar lika bra för både kall
och varm mat. Termosen är dubbelväggig med god vakuumisolering
som bevarar matens temperatur länge. Med praktisk vid öppning är
termosen lätt att fylla, äta ur och rengöra. Smidig design och låg vikt
ihop med läckagesäker förslutning gör termosen enkel att bära med sig
i ryggsäcken på fjället eller på väg till kontoret.
0,35L
Höjd: 130 mm • Diameter: 85 mm • Vikt: 265 g

Praktisk salt- och pepparkvarn tillverkad i slagtålig aluminium. Den
unika konstruktionen gör att du enkelt hanterar kvarnen med ett
enhandsgrepp och den är enkel att fylla på.
Höjd: 152 mm • Diameter: 27 mm • Vikt: 84 g

ART. NR ARTIKEL
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6st.

FÖRP.
1st.

ART. NR ARTIKEL
5733772 C&H Lunch Jug 0,35L

ART. NR ARTIKEL
5732781 C&H mattermos 1,2l
5732791 C&H mattermos 1,5l

PRIS/ST FÖRP.

5734000
5734001

Mealset - röd
Mealset - svart

PRIS/ST

FÖRP.
6st.
6st.

Ett komplett set i åtta delar som innehåller allt som behövs för
utemåltiden. Två djupa tallrikar, kryddburk med tre fack, liten
behållare för t.ex. diskmedel eller olja, tätslutande förvaringsburk,
kåsa, vikbar spork samt en kombinerad skärbräda, durkslag, rivjärn
och kniv. Meal set kan köras i både diskmaskin och microvågsugn.
Höjd: 60 mm • Längd: 230 mm • Bredd: 145 mm • Vikt: 360 g

ART. NR ARTIKEL
5734010 Fällbart bestick röd
5734012 Fällbart bestick grön

PRIS/ST

FÖRP.
1st.
1st.

ART. NR ARTIKEL
5735440 Primus Leisure Cutlery Kit

PRIS

FÖRP.
24st.

Leisure bestickset finns nu i nya glada färger! Besticksetet inkluderar en
sked, kniv och gaffel i högkvalitativt rostfritt stål. Besticken hålls samman med en hylsa i silikon som gör att det lätt att greppa och inte leder
värme.
Höjd: 16 mm • Längd: 182 mm • Bredd: 37 mm • Vikt: 80 g

Lättviktsbestick av PC-plast i vikbart utförande.

ART. NR ARTIKEL
5310020 PRIMUS Fire Starter

PRIS/ST
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FÖRP.
1st.

ART. NR ARTIKEL
5733307 Primus Power Ignitor III, svart
5733308 Primus Power Ignitor III, röd

Det lättaste sättet att göra upp eld är med hög värme och hög effekt
på samma gång. Då får man god förbränning från början och slipper
använda tändvätska eller andra kemiska substanser. Därför är Primus
FireStarter mer miljövänlig än de flesta andra sätt att göra upp eld
på. Lätt att använda tack vare piezotändaren. Primus FireStarter
passar alla Primus PowerGas-behållare. För bättre funktion vid låga
temperaturer kan den vändas upp och ner för att använda gasen i
flytande form.

PRIS/ST

FÖRP.
1st.
1st.

Med en spetslåga som gör det enkelt att tända ditt kök eller din
lägereld. Temperaturen är på hela 1300°C, vilket underlättar tändningen av flytande bränslen i dålig väderlek.

Höjd: 160 mm• Längd: 40 mm • Bredd: 60 mm • Vikt: 156 g • Effekt
(W): 2100 • Tändning :Piezo

ART. NR ARTIKEL
5721171 Fotstöd

PRIS/ST

FÖRP.
1st.

ART. NR ARTIKEL
5730800 Glödnät (3-pack)

PRIS/ST

FÖRP.
1st.

Thoriumfritt glödnät för Primus lyktor.

ART. NR ARTIKEL
5732391

PRIS

Tändstål röd - medium

FÖRP.
1st.

Det optimala sättet att göra upp eld eller tända ditt kök i alla väderlekar. Vattenresistent - fungerar i både regn och snö. Slitstarkt - räcker
till tusentals tändningar. Effektivt - gnistorna är ca 3000°C.
Höjd: 78 mm • Diameter: 24 mm • Vikt: 26 g

ART. NR
5208971

ART. NR ARTIKEL
5733870 Fyllningsadapter

PRIS/ST

FÖRP.
1st.

Kan enkelt anslutas till PRIMUS Power engångsbehållare. Kan även
användas för att fylla på PRIMUSlightner och andra påfyllningsbara
tändare.
Vikt: 19g • Mått: 15x40mm

ARTIKEL
Frigg med piezo

PRIS

FÖRP.
1st.

ART. NR ARTIKEL
5329083

Atle Stove med Primus 16*1,5 (CG)
connection

PRIS/ST

FÖRP.
1st.

Praktiskt och stadigt campingkök utrustat med rejält bärhandtag. Stadigt kärlstöd som tål stora och tunga grytor. Kärlstödet fungerar även Atle - en uppskattad och populär klassiker! Köket fälls enkelt ihop och är
som vindskydd och har dräneringshål som gör att lågan inte slocknar utrustat med lås och bärhandtag för att det ska vara lätt att bära med sig
varthelst man vill ha sin middag. Köket har två separata reglerbara lågor
om grytan kokar över. Passar Primus påfyllningsbara gasolflaskor.
där det finns plats för stora grytor och stekpannor. Effektivt vindskydd
Höjd: 225 mm • Bredd: 90 mm • Vikt: 726g
för att skydda lågan samt göra matlagningen både enkel och säker. Atle
Effekt (W):2 200 • Tändning : Piezo • Antal personer:
levereras med slang och anslutning för Primus påfyllningsbara gasflas1-6
kor.
Höjd: 95 mm • Längd: 550 mm • Bredd: 300 mm • Vikt: 5200 g
Effekt (W): 2 x 3360 • Koktid: 3 min • Tändning : Piezo •
Antal personer: 1-10
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Gasflaskor
ingår ej
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ART. NR ARTIKEL
5224543 Easy light Duo med piezotändare

PRIS/ST

FÖRP. ART. NR ARTIKEL
PRIS/ST
6st. 5226993 Mimer Lantern med piezotändare

FÖRP.
6st.

Easy Light är en kompakt, effektiv och värmande gaslykta med
En rejäl, tålig lykta designad i klassisk rostfritt stål. Lyktan ger ett tyst,
piezotändning. Med en patenterad, nästintill ljudlös brännare och sotfritt och justerbart sken motsvarande 120 W och värmer gott i tält,
justerbar ljusstyrka på maximalt 80 W lyser denna effektivt upp din båtar och andra kyliga utrymmen.
kväll i naturen eller när du är ute och reser. Easy Light är tillverkad i Höjd: 145 mm • Diameter: 120 mm • Vikt : 340 g • Effekt (W): 480
korrosions- och underhållsfria material och levereras med en slittålig Ljusstyrka (lumens): 330 • Tändning : Piezo
förvaringslåda.

ART. NR ARTIKEL
5221383

PRIS/ST

FÖRP.

Micron Lantern

6st.

MicronLantern är en kompakt, lätt och tålig lykta som sprider ljus och
värme vid alla aktiviteter som kräver låg vikt, litet format och hållbarhet.
Utrustad med en hållbar rostfri nätkorg istället för glas.
Vikt:124g • Effekt: 70g • Mått: 61x62x106mm • Brinntid: 5-40h •
Tändning: Piezotändning

Höjd: 141 mm • Längd: 73 mm • Bredd: 79 mm •Vikt : 203 g • Effekt
(W): 300 • Ljusstyrka (lumens): 490 • Tändning: Piezo

ART. NR ARTIKEL
5321451 PRIMUS Micron Trail Stove Piezo

PRIS/ST

FÖRP.
1st.

Superkompakt lättviktare
Micron Trail köket kombinerar låg vikt och kompakt format med
prestanda och robusthet. Detta kraftpaket är så litet att det ryms i din
bröstficka men lyckas ändå med en PrimeTech kastrull få en liter vatten
att stormkoka under tre minuter.

ART. NR ARTIKEL
5224394 MimerStove, manuell tändning

PRIS/ST

FÖRP.
1st.

Mimer är ett robust, enkelt och klassiskt kök för den som vill njuta av
god mat i naturen. Ett rejält kök för ett bra pris. Kärlstöden ger ett bra
vindskydd för lågan som gör matlagningen både snabbare och mer
pålitlig. Perfekt för familjeutflykten, bil- eller båtturen. Exkl. gas.
Höjd: 125 mm • Längd: 125 mm • Bredd: 55 mm • Vikt : 227 g
Effekt (W): 2800 W • Tändning : Manuell • Antal personer: 1-3

ART. NR ARTIKEL
5356006

PRIS/ST

Lite +

FÖRP.
1st.

Lite+ sätter en ny standard för kompakta allt-i-ett-kök. Den unika
låsmekanismen (patentsökt) gör köket väldigt stabilt och tack vare
modellens Laminar Flow Burner-teknologi (patentsökt) är brännaren
lägre än vad som annars vore möjligt, vilket möjliggör ett robustare, lättare och mindre kök. Locket reducerar koktiden och håller ihop delarna
i ryggsäcken och kan med fördel användas som mugg! Lite+ levereras
med ett fotstöd som gör att köket förblir stabilt även på ojämna underlag samt en upphängningsanordning med krok. Gas ingår ej.
Höjd: 150 mm• Diameter: 100 mm• Vikt: 390g• Effekt (W): 1500• Koktid:
2.45

Gasflaska
ingår ej

ART. NR ARTIKEL
5351032

ART. NR ARTIKEL
5353083

Express Stove set

PRIS/ST

FÖRP.
1st.

Express Stove Set med sin uppdaterade kastrull har ett effektivt
vindskydd som enkelt snäpps fast på köket med hjälp av kraftfulla
magneter. Den medföljande kastrullen på 1 liter med värmeväxlare
har ett vågmönster i botten som ökar friktionen mellan kastrull och
kök. Locket till kastrullen är i genomskinlig BPA-fri plast och är försett med durkslag och greppvänlig silikon. Brännare, medföljande
BPA-fri plastskål och en 100-grams gasbehållare går att packa i
kastrullen. Gas ingår ej.
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Höjd: 100 mm • Diameter: 150 mm • Vikt: 449 g • Effekt (W): 2600
Koktid: 85 min on 230 g • Tändning : Piezo • Antal personer: 1-2

Prime Tech Stove

PRIS/ST

FÖRP.
1st.

PrimeTech Stove Set är det ultimata friluftsköket för prestandainriktade vandrare. Ett gaskök med låg bränsleförbrukning och
jämn effekt, men med full prestanda. Ett kompakt matlagningsset
med integrerad brännare som gör det väldigt lätt att använda och
transportera.
PrimeTech Stove Set 1,3L kommer med två 1,3-liters kastruller,
varav en har värmeväxlare. Lock i transparent Tritan® med integrerat durkslag och handtag i värmetåligt silikon gör det lättare att
hälla av pastavatten exempelvis. Den smarta griptången är stadig
som ett fast handtag och flexibel som en traditionell griptång,
kan låsas fast i kastrullen för enkel och säker hantering.
Gas ingår ej.
Höjd: 105 mm • Diameter: 180 mm • Vikt: 903 g • Effekt (W): 2000
Koktid: 3,5min • Tändning : Piezo • Antal personer: 1-3

ART. NR ARTIKEL
5328485

Express Spider

PRIS/ST

FÖRP.
1st.

ExpressSpider är ett av de lättaste slangmonterade gasköken som
finns idag och ett utmärkt alternativ till toppmonterade gaskök.
ExpressSpider bygger på samma teknik som vårt toppmonterade
gaskök ExpressStove och är både extremt stabilt, tåligt och riktigt
lätt. Ett självklart val för den som behöver ett stryktåligt och
flexibelt kök. Köket levereras med värmereflektor och nylonpåse.
Gas ingår ej.
Höjd: 82 mm • Diameter: 50 mm • Vikt: 200 g • Effekt (W): 2000
Koktid: 4min • Tändning : Manuell • Antal personer: 1-4

ART. NR ARTIKEL
5731701
5733810

PRIS/ST

FÖRP.

Litech Coffe/Tea kettle 0,9l
Litech Coffe/Tea kettle 1,5l

1st.
1st.

Den här lätta tekannan tillverkad i hårdanodiserad aluminium är ett
härligt attribut till campingen. Vikbart handtag. Levereras i en praktisk
nätpåse.
0,9l
Höjd: 78 mm • Diameter: 152 mm • Vikt: 178 g
1,5l
Höjd: 102 mm • Diameter: 152 mm • Vikt: 210 g

ART. NR ARTIKEL
5732340

PRIS

Classic set

FÖRP.
1st.

Kokkärlsset i aluminium med två invändigt graderade kastruller, 1,7
respektive 2,1 liter samt stekpanna och griptång. Levereras i praktisk
nätpåse.
Höjd: 97 mm• Diameter: 202 mm • Vikt: 514 g

Nyh e t !

ARTIKEL
Bränsleflaska 1L
Bränsleflaska 0,6L
Bränsleflaska 0,35L

PRIS/ST FÖRP.
1st.
1st.
1st.

PRIS/ST FÖRP.
12st.

5220793 Power gas – engångs-

12st.

behållare 100gr

behållare 230gr
5220293 Power gas – engångsbehållare 450gr

12st.

ART. NR ARTIKEL
PRIS/ST
5220994 Power Fuel 1L

FÖRP.
1st.

PRIMUS PowerFuel är en mycket avancerad
petroleumblandning som ger en synnerligen ren
förbränning med överlägsen effekt, högre än
andra flytande bränslen, såsom fotogen, diesel
och lacknafta etc. Den har specialframställts för
maximal prestanda.

ART. NR ARTIKEL
PRIS/ST FÖRP.
5720060 Allroundgas
1st.
för gaständare,
135g
Butangas. Fem olika munstycken medföljer i locket.
Vikt: 214g • Mått: Ø52x182mm

Primus gasblandning - 4 Seasons innehåller 25 % propan, 25
% isobutan och 50 % butan. Den största behållaren motsvarar
Volym:1l • Vikt: 690g
ca 1 liter T-sprit, tillräckligt för att koka upp 30 liter vatten.
Behållarna är utrustade med självstängande säkerhetsventil och
internationell standardgänga.

ART. NR
5425010
ART. NR
5421002

ARTIKEL
BiFrost tält H4 1-4 personer

PRIS/ST

FÖRP.
1st.

Användbart och rymligt tält med sovplats för 4 personer och en ståhöjd för de flesta. Ventilationsöppningar
och myggnät håller fukten och insekterna borta. Yttertältet är av PU Coated Polyester och klarar 3000mm
vattenpelare. Innertältet är Oxford Polyester. och bottenväven klarar 7000mm vattenpelare. Tältet är försett
med stormlinor.

FÖRP.
3st.
3st.

PRIS/ST

FÖRP.
3st.

Tack vare vår nya Winter Gas kan du äntligen använda gas året om,
även när temperaturen kryper ned mot –22 °C.
Detta möjliggörs av en innovation inne i gaskartuschen: Vapour
Mesh, tillverkad av högabsorberande papper som ökar ytan för
avdunstningsprocessen. Detta gör att Winter Gas ändrar form från
flytande till gas mycket snabbare, vilket gör den optimal under
kalla förhållanden.
Under 60 minuters matlagning har Winter Gas cirka 9 % högre
verkningsgrad än gas utan Vapour Mesh. Under 120 minuters
matlagning stiger den siffran till 15 %.

0,35L
Höjd: 150 mm • Diameter: 65 mm • Vikt: 92 g
0,60L
Höjd: 200mm • Diameter: 75 mm • Vikt: 144 g
1,0L
Höjd: 240 mm • Diameter: 80 mm• Vikt: 213 g

ART. NR ARTIKEL
5220693 Power gas – engångs-

PRIS/ST

Primus Summar Gas är optimerad för sommarförhållanden och
temperaturer högre än 15 C och upp mot +40° C och effektiviserar
på så sätt köket trots riktigt varma förhållanden. En vanlig
gasblandning vid dessa temperaturer gör att de flesta kök kommer
vara mindre effektiva vilket leder till högre bränsleförbrukning än
nödvändigt.

ART. NR ARTIKEL
5220771 PRIMUS vinter gas 230gr

Ultralätt i extruderad aluminium utan skarvar och
lackerad insida för att ge flaskan ett bättre skydd.
Anslutningsgängan är standard och passar OmniFuel,
MultiFuel, Eta Power MF, Gravity VF & MF och VariFuel.
Flaskan kommer inte med bränsle.

ART. NR
5721960
5721950
5734120

ART. NR ARTIKEL
5220751 PRIMUS sommar gas 230gr
5220251 Primus sommargas 450gr
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ARTIKEL
Shelter sol-, regn och vindskydd

ART. NR ARTIKEL
PRIS/ST FÖRP.
5220893 Casette gas
3st.
220g
Innehåller 220g butan. Behållarna är utrustade
med självstängande säkerhetsventil och
bajonettfattning.
Vikt: 325g • Mått: Ø65x200mm

PRIS/ST

FÖRP.
1st.

Öppningen är försedd med myggnät som enkelt kan samlas upp i nederkant. Fastsydda “påsar”
runt om golvet kan fyllas med sand eller sten så att tältet står stadigt även när det blåser. Tältet
klarar 3000mm vattenpelare och golvväven klarar 7000mm vattenpelare. Levereras med färgkodade bågar, stormlinor och markpinnar.
Vikt: 1,5kg
Mått: Hopvikt Ø10x50cm/ Uppfällt 120x250x100cm
Antal personer: 1-3 personer
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