
Grilla 2015 
med professionell utrustning för matlagning utomhus. 





Grilla 2015 
Hendi har utvecklat och producerat grillar i över 35 år. Dessa år av erfarenhet 

resulterar i grillar som är robusta, effektiva och enkla att använda. Alla våra gasolgrillar har brännare 

som uppfyller de strängaste kraven och är därför mycket säkra att använda. 

Målet är att skapa en produkt som håller under många år och som alltid ger ett bra resultat 
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GREEN FIRE PROFI LINE GRILL 
Den senaste generationen gasolgrillar 

. 

Massivt gjutjärnsgaller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galler kan lätt tas bort 

Borttagbar spillåda Snabb koppling 

Varje brännare har egen piëzo tändare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borttagbara brännare 

Med vindskydd, förbättrade 

luftflöden och 

gjutjärnsgaller har Green 

fire grillarna en fantastisk 

prestanda oavsett säsong. 

Grillen kan dessutom enkelt 

demonteras vid rengöring 

och transport.  

Egenskaper: 

Bra vindmotstånd på grund av 

det förbättrade vindskyddet. 

Levereras komplett med 

grillgaller/stekhäll i gjutjärn. 

Lätt att rengöra då grillen har 

borttagbara brännare och 

spillåda.  

 

Gasolslang anslutes med 

snabbkoppling på grillens 

framsida. Regulator anslutes 

sedan till gasoltuben. 

Förbättrad brännarteknologi 

ger 90% grillyta! Samtliga 

tekniska installationer är 

monterade utom synhåll. 

Extremt ren förbränning med 

lågt CO utsläpp. 

 

Levereras komplett med 

vindskydd, avtagbara ben 

samt avlastningsgaller. 

 



GREEN FIRE PROFI LINE 

2 BRÄNNARE 
11,6 KwH 
740x612x(H)825 mm 

Item: 149508 

ROLL TOP LOCK 
Med integrerad termometer 

706x685x(H)239 mm 

Item: 149515 

HYLLA SIDA 
480x298x(H)160 mm 

Item: 149522 

HYLLA BAK 
650x298x(H)160 mm 

Item: 149539 
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GREEN FIRE PROFI LINE 

4 BRÄNNARE 
På ställning med hjul | 22 KwH 
1400x612x(H)825 mm 

Item: 149614 

HYLLA SIDA 
480x298x(H)160 mm 

Item: 149522 

HYLLA BAK 
650x298x(H)160 mm 

Item: 149539 



GREEN FIRE PROFI LINE 

3 Brännare 
På ställning med hjul | 17,4 KwH 
1078x612x(H)825 mm 

Item: 149591 

HYLLA SIDA 
480x298x(H)160 mm 

Item: 149522 
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GREEN FIRE KITCHEN LINE GRILL 
Den bästa standard grillen 

 Green Fire Kitchen Line grillen 

Är standard modelllen i Green Fire 

serien. Den har samma teknik som 

Green Fire Profi Line. Det breda 

urvalet av tillbehör gör den här 

 grillen mångsidig och användbar. 
 
Egenskaper 

Bra vindmotstånd med förbättrat 

luftflöde. Levereras komplett med  2st grillgaller. 

 Lätt att rengöra då grillen har borttagbara  

brännare och spillåda.  

 

Förbättrad brännarteknologi ger 90% grillyta! 

Samtliga tekniska installationer är monterade utom synhåll. 

Extremt ren förbränning med lågt CO utsläpp. 

. 

GREEN FIRE KITCHEN LINE 
2 brännare| 11,6 KwH 

740x612x(H)825 mm 

Item: 149706 
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COVER 
till Green Fire Profi Line 149508 

745x615x(H)355 mm 

Item: 144930 

COVER 
till Green Fire Kitchen Line 149706 

745x615x(H)210 mm 

Item: 144947 
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GREEN FIRE GRILLAR 
Tillbehör 

GRILLGALLER GJUTJÄRN GN 1/1 
325x530 mm 

Item: 932018 

STEKHÄLL GJUTJÄRN GN 1/1 
325x530 mm 

Item: 932001 
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GREEN FIRE GRILLAR 
Tillbehör 

WOKPANNA MED HANDTAG 
Användes med 149546 

ø700x(H)235 mm 

Item: 626504 

WOKHÅLLARE 
650x530 mm 

Item: 149546 

GRILLGALLER RF GN 1/1 
325x530 mm 

Item: 933138 

STEKHÄLL EMALJERAT GJUTJÄRN 
650x530 mm 

Item: 932858 
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STEKHÄLL PANNKAKOR 
Massiv koppar 

650x530 mm 

Item: 149553 

LAVA STEN 
·   Box 3 kg  Item: 152706 

·   Box 5 kg 

 Item: 152805 

·   Påse 9 kilo 

 Item: 152904 

LAVA STEN GALLER 
Lava stenar ingår 

630x500 mm 

Item: 145531 



BAKE&GRILLMASTER 
Mångsidiga allround grillar 

Grillarna i Bake- och Grillmaster serien 

 tillverkas av rostfritt stål 

De avtagbara benen underlättar 

vid transport. 
 
 
Egenskaper 

Bake   &   Grill   Master   grillarna  är 

utrustade med elekronisk tändare och  

thermocouple. 

Till Bake-Masters ingår det en stekhäll , 

 och  till  Grill-Masters  ingår  det både 

Stekhäll och grillgaller.  Grill-Master Quattro är 

utrustad med  två grillgaller och en stekhäll. 

Grillarna levereras med gasolslang , 

tryckregulator,   elekronisk   tändning  och 

thermocouple. 

GRILL MASTER MAXI 
11,6 KwH 

650x540x(H)840 mm 

Item: 154717 

Stekhäll ingår! 
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COVER 
Till Grill Master Maxi 154717 

720x560x(H)360 mm 

Item: 144923 
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BAKE MASTER MINI 
5,8 KwH 

340x540x(H)300 mm 

Item: 154601 

BAKE MASTER MAXI 
11,6 KwH 

650x540x(H)300 mm 

Item: 154618 

GRILLMASTERQUATTRO 
22 KwH 

1270x525x(H)840 mm 

Item: 154908 

  Stekhäll 
                ingår! 

GRILL MASTER MINI 
5,8 KwH 

340x540x(H)840 mm 

Item: 154700 



XENONPROPOWERGRILL 
High-power mobil gasolgrill 

Xenon Pro powergrill är tillverkad 

helt i chrome stål. Ställningen med två 

hjul kan fällas ihop så att grillen blir  

ett platt, kompakt paket som är 

lätt att transportera. 
 
 
Egenskaper 

Den bekväma höjden i kombination med att den är lätt 

att transportera har gjort denna grill till en populär produkt  

för professionella användare  på events.. 

Den kraftfulla  brännaren skapar  en  hög 

temperatur  i det vindskyddade  chassiet,, vilket gör 

Xenon Pro powergrill mycket lämplig  när grillen  måste  vara  

grillklar på kort tid. 

Den  höga  temperaturen underlättar även rengöring inuti grillen. 

 

Xenon –Pro powergrill levereras med två grillgaller, 

elektronisk tändning, thermocouple, gasolslang och  

tryck regulator. 

 

HYLLA SIDA 
För Xenon Pro Powergrill 

870x180 mm 

Item: 148143 
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XENON PRO POWERGRILL 
7,5 KwH 

1120x410x(H)900 mm 

Item: 148105 
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GRILLSPETT 
·   Chrome pläterade 210 mm 

 100st i box 

 Item: 170038 

·   Rostfritt stål 250 mm 

 6 st /pinpack 

 Item: 170120 

·   Rostfritt stål 350 mm 

 6st/pinpack  

 Item: 170328 

TRÄKOLSGRILLAR 
För den äkta grillsmaken 

Träkolsgrillarna är tillverkade av 

chrome stål och har avtagbara ben. 

“Patio” modellen har 2 grillgaller på 

345x345 mm och “Resto” modellen 

har 3 grillgaller. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRÄKOLSGRILL RESTO 
med 3 grillgaller 

1130x380x(H)840 mm 

Item: 150801 

TRÄKOLSGRILL PATIO 
med 2 grillgaller 

770x380x(H)840 mm 

Item: 150603 
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GASOLGRILLFIËSTA 
Perfekt för mässor och festivaler 

Fiësta gasolgrill med chrome 

stål chassi är perfekt för att tillaga 

 gyros, kebab, paëlla, shawarma och andra 

rätter  som är populära på festivaler och 

andra stora events. Grillen är också väldigt 

användbar som en extra enhet bredvid en 

traditionell grill, för tillagning av t.ex 

potatis och grönsaker. 
 
 
Egenskaper: 

Den  runda brännaren  har  thermocouple  och 

elekronisk tändning. Stativet har plats för en 5 

eller 11 kg gasolflaska,, färdig att använda med monterad  
gasolslang och tryck regulator. 

Fiësta  gasolgrill  levereras med borttagbar 

brännare  för lätt rengöring.  Grillen  är  utrustad med  

en måttanpassad stekpanna i stålplåt, gasolslang, 

tryck regulator och elektronisk tändning.  

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIËSTA 600 
4,8 KwH 

ø600x(H)870 mm 

Item: 146002 

 
PAËLLA PANNA 
Tillverkad av stålplåt, för Fiësta 600 

ø600x(H)40 mm 

Item: 622407 
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FIËSTA 800 
7,0 KwH 

ø800x(H)900 mm 

Item: 146804 

 
PAËLLA PANNA 
Tillverkad av stålplåt, för Fiësta 800 

ø800x(H)50 mm 

Item: 622605 
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272602 272701 

TERRASS VÄRMARE 
För skön värme under kalla dagar 

Terrass värmare som ger snabb och 

behaglig värme för annars kalla 

uteplatser. Båda modellerna är lätta att 

 flytta tack vare de 2 hjulen. Värmarna är 

också utrustade med tippskydd för att 

förebygga skador om dom oavsiktligt 

skulle välta. Två modeller finns tillgängliga: 

en version med fast höjd och en 

version med ställbar höjd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERRASS VÄRMARE 
·   Fast höjd 

 ø770x(H)2200 mm 
 Item: 272602 

·   Ställbar till  160 cm höjd 

 ø770x(H)1580 mm 
 Item: 272701 

COVER 
För 272602 och 272701 

720x560x(H)360 mm 

Item: 144916 
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TERRASS VÄRMARE PYRAMID 
Värme med atmosfär på terrassen. 

Pyramid terrass värmare ger 

värme och atmosfär genom en synlig 

flamma. Flamman skapas genom att gas  

brinner i ett quartz glasrör. 

 Med det lyxiga utseendet, den 

synliga flamman och läckra designen kommer 

Pyramid terrass värmare att pryda sin plats 

på uteplatsen. 
 
Egenskaper: 

Chassiet  är tillverkat av aluminum och sido- 

panelerna  är svartlackerade.  

Den elektroniska  tändningen  är  placerad inuti  värmaren 

där det också finns plats för gasolflaska. 

Quartz glasröret är tillverkat I ett stycke 

Och skyddas av galler för att undvika direktkontakt.. 

Pyramid terrassvärmare är utrustad med anti-tilt skydd och hjul. 

Terrassvärmaren levereras komplett med gasolslang  

och tryck regulator.  

 
 
 
 
TERRASS VÄRMARE PYRAMID 
420x420x(H)2220 mm 
Item: 272404 

 
 
 
 
 
 

COVER 
För 272404 

720x560x(H)360 mm 

Item: 144909 
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Smaky AB. 

Regulatorvägen 21 

SE-141 49 Huddinge 

Tel:  +46 8 657 94 90 

Email:  sales@smaky.se 
 
 
 
 
Smaky on the internet: 

www.smaky.se 

www.smakymixers.com 

 


