
Vi feirer 20 årVi kan grill & utekjøkken 

Premium 
leverandør i Norge

siden 1997

Bull Outdoor Products sine prisbelønte griller er designet, 
konstruert og produsert for å vare i mange år. Alle grillene 
er CSA gass sertifisert og NSF (National Sanitation Found- 
ation) godkjent, noe som gir privatpersoner tilgang til å 
lage mat på en profesjonell grill, på lik linje med gourmet- 
kokker. Bull så behovet for et profesjonelt grillmiljø til 
grillentusiaster, og var de første på markedet for over  
20 år siden med  ferdigproduserte utekjøkken.
 
Kvalitetsgriller
Både gassgrillene og kullgrillen fra Bull er laget av rustfritt 
stål (304 – 16 gauge/1,59mm rustfritt stål). Det benyttes 
kun høykvalitetskomponenter og kraftig gods, noe som 
gjør grillene robuste og holdbare år etter år. 

De fleste grillene har støpte rustfrie brennere på 4.400 W 
(15.000 BTU) pr. brenner, samt integrert keramisk rotisseri- 
brenner med tilhørende rotisseri og motor. Grillene har 
solide, rustfrie grillrister som enkelt kan «brennes av». 
Dette gir minimalt vedlikehold. Grillristene har dessuten 
livstidsgaranti. Alle gassgrillene har også robust innebygd 
termometer, dobbelt avrundet lokk i 14 gauge/1,98 mm  
rustfritt stål med sømløs sveiset skjøt. De har også fett- 
oppsamlersskuff i rustfritt stål i full bredde.

Med Bull kan du grille hele året. Grillene tåler å stå ute i 
all slags vær. For å sitere produsenten: «Disse grillene er 
bygd for at du ikke skal behøve å kjøpe mer enn denne 
ene grillen».

Matglede
Bull er drevet av dedikerte grillentusiaster som ønsker å 
dele sin kunnskap og matglede med sine kunder. Denne 
entusiasmen er tydelig i Bulls kvalitetsprodukter. Opplev 
og skap den samme matgleden med din egen Bull grill. 
Grilloppskrifter laget av Bull, bl.a. deres egen kokk, finner 
du på våre nettsider. Her finner du alt fra de enkleste til 
mer avanserte måltider.  Som eier av en Bull grill kan du 
skape den ultimate grillopplevelsen for dine nærmeste,  
i din egen hage.

Markedsledende garantier
-  Grillboks med lokk: Livstidsgaranti.
-  Grillrister: Livstidsgaranti.
-  Støpte rustfrie brennere: Livstidsgaranti  
 (Diablo, Brahma, Longhorn og Angus).
-  Rustfrie platebrennere: 5 år (Lonestar, Steer og Plancha).
-  Øvrige komponenter: Følger kjøpsloven.

Ta en nærmere titt på den siste grillen 
du noen gang kommer til å kjøpe

Så sikre er Bull på kvaliteten i sin fantastiske serie 
av premium griller at livstidsgaranti kommer som 

standard til alle deres grillbokser, grillrister, lokk og 
støpte, rustfrie brennere*. Med åtte fantastiske  
griller å velge mellom – har Bull grillen for deg.

Bull Outdoor Products sine flammetemmere gir jevn varme på grillen og forbedrer varmefordelingen med 150 %. 
Med denne nye teknologien har Bull redusert forskjellen på de kaldeste og varmeste sonene i grillen til et minimum. 
På denne måten har de gjort hele grillflaten tilgjengelig for fullverdig grilling.

Rustfritt stål – Dobbelt lokk

Dobbelt lyssystem

Støpte, rustfrie stålbrennere med
ReliaBull varmeteknologi

LED-lys bryter, Piezo-tennere og 
zink-brytere til hver enkelt brenner

Dobbelt avrundet lokk i  
304-rustfritt stål 14 gauge/1,98 mm  

rustfritt stål med sømløs sveiset skjøt

304-rustfritt stål
solide grillrister

ReliaBull flammetemmere
for jevn varmefordeling

Rotisserie og rotisseriebrenner
med 304-rustfritt stål rotisseriestang

LIVSTIDSGARANTI

Grillglede med Bull

*Brennerne til Lonestar, Steer og Plancha er ikke støpte. De er rustfrie og kommer med fem års garanti. 60  | Sundance Norge
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Angus Gassgrill
• Totalt fem brennere – 22.000 watt/75.000 BTU.
• Fire støpte rustfrie brennere og en infrarød
 brenner med effekt på 4.400 watt/15.000 BTU   
 pr. brenner.
• Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
• Laget av 304-rustfritt stål.
• Rotisserimotor og grillspyd.
• Robust innebygd termometer.
• Integrert lys.
• CSA-sertifisert.
• Understell: dobbelt skap.
• Livstidsgaranti på grillboks, lokk, grillrister  
 og brennere.

Yttermål med understell: 150 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 81,9 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill inkl. rotisserimotor og grillspyd: 112 cm. 

Med understell

kr 42 000,–

For innbygging  

kr 31 800,–

Brahma Gassgrill
• Totalt seks brennere – 26.400 watt/90.000 BTU.
• Fem støpte rustfrie brennere og en infrarød brenner  
 med effekt på 4.400 watt/15.000 BTU pr. brenner.
• Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
• Laget av 304-rustfritt stål.
• Rotisserimotor og grillspyd.
• Robust innebygd termometer.
• Integrert lys.
• CSA-sertifisert.
• Understell: dobbelt skap.
• Livstidsgaranti på grillboks, lokk, grillrister  
og brennere.

Yttermål med understell: 170 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 101 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill inkl. rotisserimotor og grillspyd: 130 cm. 

Med understell

kr 52 400,–

For innbygging  

kr 41 700,–

Diablo Gassgrill
• Totalt syv brennere – 30.800 watt/105.000 BTU.
• Seks støpte rustfrie brennere og en infrarød  
 brenner med effekt på 4.400 watt/15.000 BTU  
 pr. brenner. 
• Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
• Laget av 304-rustfritt stål.
• Rotisserimotor og grillspyd.
• Robust innebygd termometer.
• Integrert lys.
• CSA-sertifisert.
• Understell: 2 skap og 2 skuffer.
• Livstidsgaranti på grillboks, lokk, grillrister  
 og brennere.

Yttermål med understell: 196,2 x 63 cm.  
Yttermål innbyggingsgrill: 120 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill inkl. rotisserimotor og grillspyd: 150 cm. 

Longhorn Gassgrill
• Totalt syv brennere – 30.800 watt/105.000 BTU.
• Fire støpte rustfrie brennere, to sidebrennere  
 og en infrarød brenner med effekt på  
 4.400 watt/15.000 BTU pr. brenner. 
• Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
• Laget av 304-rustfritt stål.
• Rotisserimotor og grillspyd.
• Robust innebygd termometer.
• Integrert lys.
• CSA-sertifisert.
• Understell: 2 skap og 2 skuffer.
• Livstidsgaranti på grillboks, lokk, grillrister  
 og brennere.

Yttermål med understell:  183,2 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 126,1 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill inkl. rotisserimotor og grillspyd:  
+ 15 cm på venstre side.

Med understell

Kr 63 900,–

For innbygging   

Kr 47 800,–

Med understell

Kr 63 900,–

For innbygging   

Kr 47 800,–
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Bison Kullgrill
• Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
• Laget av 304-rustfritt stål.
• Robust innebygd termometer.
• Regulerbar kullrist.
• Avtagbar askeboks.
• Understell i rustfritt stål, med hylle.
• Livstidsgaranti på grillboks, lokk, og grillrister.

Yttermål med understell: 134,6 x 58 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 81,6 x 58 cm.

Med understell

kr 25 700,–

For innbygging  

kr 19 300,–

Steer Gassgrill
• Totalt tre brennere – 13.200 watt/45.000 BTU.
• Tre rustfrie platebrennere med effekt på  
 4.400 watt/15.000 BTU pr. brenner.
• Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
• Laget av 304-rustfritt stål.
• Robust innebygd termometer.
• CSA-sertifisert.
• Understell: dobbelt skap.
• Livstidsgaranti på grillboks, lokk, og grillrister.
• 5 års garanti på platebrennere.

Yttermål med understell: 136 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 67,3 x 63 cm.

Med understell

kr 25 000,–

For innbygging  

kr 17 800,–

Lonestar Gassgrill
• Totalt fire brennere – 17.600 watt/60.000 BTU.
• Fire rustfrie platebrennere med effekt på  
 4.400 watt/15.000 BTU pr. brenner.
• Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
• Laget av 304-rustfritt stål.
• Robust innebygd termometer.
• Integrert lys.
• CSA-sertifisert.
• Understell: dobbelt skap.
• Livstidsgaranti på grillboks, lokk, og grillrister.
• 5 års garanti på platebrennere.

Yttermål med understell: 150 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 81,9 x 63 cm.

Med understell

kr 35 900,–

For innbygging  

kr 25 700,–

Plancha Flatgrill
• Totalt tre brennere – 13.200 watt/45.000 BTU.
• Tre  støpte rustfrie brennere med effekt på  
 4.400 watt/15.000 BTU pr. brenner.
• Lokk med sømløs sveiset skjøt.
• Laget av 304-rustfritt stål.
• CSA-sertifisert.
• Understell: dobbelt skap.
• Livstidsgaranti på grillboks og lokk.
• 5 års garanti på platebrennere.

Yttermål med understell: 136 x 65 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 61 x 65 cm.

Med understell

kr 31 300,–

For innbygging  

kr 20 200,–
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Grill-
oppskrifter

finner du på:
sundance.no

Grillklype

Blend grillkull

Grilling Plank

Digitalt steketermomenter

Chilipepper grillsett

Wokpanne

Grillpanne

Pizzakutter

Stekespade

Grilltrekk

Smoker box

Pizza Peel Wood

Grillhanske

Bull Outdoor Products leverer et bredt sortiment med utstyr som hjelper deg til en vellykket grillsesong.  
Med riktig redskap er det morsommere å lage mat og veien til å bli den ultimate grillmesteren blir kortere.  
Spør oss så hjelper vi deg gjerne med å finne det utstyret du trenger. Alle produktene finner du i vår nettbutikk:
webshop.sundance.no. 

Tilbehør fra Bull
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Vi feirer 20 årVi kan grill & utekjøkken 

Premium 
leverandør i Norge

siden 1997

Finnes det en bedre lukt enn nystekt gjærdeig rett ut ifra ovnen? Hva med en nystekt pizza i din egen hage? Den  
tradisjonelle pizzaen ble utviklet i Italia på 1800-tallet. Den moderne pizzaen derimot – den starter i din egen hage 
med pizzaovner fra Bull Outdoor Products.

Italiensk kvalitet
Pizzaovnene fra Bull er produsert i Italia med en solid  
sveiset konstruksjon i 441 rustfritt stål, som gjør at 
ovnene er av ypperste kvalitet. Pizzaovnene er lette  
å operere. Med hjul og slide-out håndtak er de også  
lette å flytte rundt i hagen.

Vedfyrt eller gass
Ikke alle ønsker seg en pizzaovn som produserer den 
naturlige røyken som oppstår ved vedfyring. Vi tilbyr  
pizzaovner med ved eller med gass som fyringskilde.  
Begge modellene er tilgjengelig i 2 størrelser:  
60 x 60 cm og 80 x 60 cm.

Pizzaovnene med gass er utformet slik at de har den 
samme ytelsen som vedfyrt og utstyrt med regulerings-
bryter slik at du kan justere flammen. Alle de fire ovnene 
kan leveres med understell. Ovnene for vedfyring leveres  
i tillegg med knagg og askeklo.

Ikke bare en pizzaovn – la deg inspirere
En pizzaovn kan brukes til mer enn å steke pizza. Her 
kan du steke det meste – det er kun fantasien som setter 
grensene. Selv kan vi anbefale å prøve både foccacia, 
boller og andre typer gjærbakst. Det er dessuten enkelt 
å steke kjøtt, fisk og grønnsaker i pizzaovnene. Hva med 
helstekt kylling, lasagne eller kanskje en pai? Bon appetit.

• Italiensk pizzaovn/bakerovn/steinovn.
• Stekekammer: 60 x 60 x 34 cm / 80 x 60 x 34 cm.
• Slide-Out håndtak og hjul for enkel flytting av ovner med understell.
• Kun 15–20 minutter forvarming før ovnen er klar til bruk.
• Solid buet, sveiset konstruksjon ved bruk av 2,5 mm 441 rustfritt stål forsterket med et 5mm Cortenstål panel i kammeret.
• Formen på kammeret sikrer jevn varmefordeling.
• Lakkerte utvendige flater er elektrogalvanisert før pulverlakkering, og gir ypperlig beskyttelse mot korrosjon.
• Pipe av 316 syrefast stål.
• Maksimal temperatur i steinen på 482° C skal være den høyeste på markedet. 
• Termometer som måler temperaturer opp til 500° C.
• Askeklo og knagg følger med ovner med understell (bygger 4 cm ekstra ut i bredden).

Pizzaovn Vedfyrt – 60 x 60 cm
Med understell 

kr 31 000,–

For innbygging 

kr 23 800,–

Pizzaovn Vedfyrt – 80 x 60 cm
Med understell  

kr 44 200,–

For innbygging  

kr 35 600,–

For innbygging. For innbygging.

Med understell.

Med understell.

Pizzaovner
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Grill-
oppskrifter

finner du på:
sundance.no

Italiensk pizzabunn
8 porsjoner

Ingredienser
8 dl mel (helst pizzamel)
3 dl lunket vann
1 ts sukker eller honning
1 pk gjær (tørr eller fersk)
2 ts salt
6 ss olivenolje

Slik gjør du
1. Dersom du bruker fersk gjær røres denne ut med honning/sukker i lunket vann.  
Ved bruk av tørrgjær blander du sammen vann og honning/sukker før du drysser 
gjæren over. La dette stå til det skummer – ca. 5–10 min.

2. Bland sammen mel og salt før du lager en grop i melet og tilsetter oljen og gjær-
blandingen og blander til en jevn deig. Deigen skal føles litt klebrig når du setter den 
til heving. Er deigen litt tørr kan du tilsette en spiseskje med vann som blandes inn og 
er den litt for klissete tilsetter du en spiseskje mel ekstra. 

3. Sett deigen til heving. Dekk til med plastfolie, sett den et lunt sted og la den heve til 
dobbel størrelse (1–2 timer).

4. Når deigen har hevet, slå den sammen og kna den i 1–2 min. på en benk med mel  
til den er jevn og fin. Deigen deles i passende emner og kjevles ut. La den etterheve  
i ca. 20 min.

5. Kjevle en gang til, før du har på fyll etter eget ønske, så blir deigen enda sprøere  
og luftigere.

6. Stek pizzaen på ovnens høyeste varme for best resultat.

Pizzaovn Gass – 60 x 60 cm
Med understell 

kr 42 900,–

For innbygging 

kr 35 700,–

Pizzaovn Gass – 80 x 60 cm
Med understell  

kr 62 300,–

For innbygging  

kr 53 700,–

• Italiensk pizzaovn/bakerovn/steinovn.
• Stekekammer: 60 x 60 x 34 cm / 80 x 60 x 34 cm.
• Slide-Out håndtak og hjul for enkel flytting av ovner med understell.
• Kun 15–20 minutter forvarming før ovnen er klar til bruk.
• Solid buet sveiset konstruksjon ved bruk av 2,5mm 441 rustfritt stål forsterket med et 5mm Cortenstål panel i kammeret.
• Formen på kammeret sikrer jevn varmefordeling.
• Utsiden av grillen er i 304 rustfritt stål. 
• Pipe av 316 syrefast stål.
• Maksimal temperatur i steinen på 482° C skal være den høyeste på markedet. 
• Termometer som måler temperaturer opp til 500° C.

For innbygging. For innbygging.Med understell. Med understell.
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Vi har stort utvalg av utekjøkken og kan skreddersy løsninger etter dine behov. Vi representerer to store amerikanske 
leverandører av utekjøkken: Bull og Brown Jordan. Velg mellom komplette utekjøkken fra Bull som kan spesialtilpasses, 
bygg eget med utekjøkkenkomponenter fra Bull, eller sett sammen et modulbasert utekjøkken fra Brown Jordan.  

Utekjøkken fra Bull
Du kan velge en av Bull sine standard utekjøkkenmodeller, 
eller vi kan få Bull til å bygge etter dine ønsker og spesi-
fikasjoner. Mange kjøkken vi leverer i dag er levert etter 
kundens egne mål og spesifikasjoner. Det er flere farger 
og materialvalg å velge mellom på overflatene. Det mest 
populære er utekjøkken med heldekkende porselensfliser 
som kan leveres i størrelser opptil 1 x 3 meter. Porselens- 
flisene er så og si vedlikeholdsfrie. Kjøkkenet leveres 
komplett, så du kan ha grillfesten samme dag som det blir 
levert. Se side 70–71 for mer informasjon.

Utekjøkkenkomponenter fra Bull
Ønsker du å bygge kjøkken selv, har vi stort utvalg  
av utekjøkkenkomponenter du kan bygge inn. Vi har  
griller, pizzaovner, skap, skuffer, sidebrennere,  

kjøleskap, osv. Utekjøkkenkomponentene fra Bull er  
laget av 304-rustfritt stål – kvalitet som er bygd for å  
vare. Alle grillene fra Bull har livstidsgaranti på grillboks og 
grillrist. Dette gjelder også for brennere, der disse er støpt 
i rustfritt stål. Se utvalget fra side 56–65. 

Modulbaserte fra Brown Jordan
Utekjøkken fra Brown Jordan bygger du som vanlige 
kjøkken. Forskjellen fra vanlige kjøkken er at skrog og 
dører er i 304-rustfritt stål. Dette kan også oppgraderes til 
316-syrefast hvis det skal plasseres tett på salt sjø. Du kan 
sette sammen moduler med skap og skuffer til et kjøkken 
som dekker dine behov. Frontene kan leveres i åtte ulike 
design og kan pulverlakkeres i 24 ulike farger. Grill og 
sidebrenner leveres selvfølgelig i vår kjente Bull-kvalitet. 
Se side 56 for mer informasjon.

Utekjøkken – akkurat slik du ønsker det
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1. Dine ønsker og spesifikasjoner 
Du gir oss mål, ønsker rundt valg av overflate og hvilke komponenter du ønsker i ditt utekjøkken. 

Drømmer du om et utekjøkken, men er litt usikker på hvor du skal begynne? Om du ønsker et plasstilpasset utekjøkken, 
men ikke har lyst til å bygge det selv, kan vi hjelpe deg. Hos oss kan du bestille utekjøkken etter dine ønsker og  
spesifikasjoner og få det ferdig levert, klart til grillfest.

Skreddersys etter dine ønsker 
Utekjøkken fra Bull bygges etter dine ønsker og  
spesifikasjoner. Du gir oss mål, hvilke komponenter du 
ønsker å ha i utekjøkkenet og hvilke overflater du ønsker. 
Vi tegner det slik at du kan få se en 3D tegning av det, før 
det bestilles. 

Materialvalg 
Det er flere materialer å velge mellom på overflatene.  
Det mest populære er våre nye heldekkende, 
vedlikeholdsfrie porselensfliser som kan leveres i 
størrelser opptil 1 x 3 meter. Flisene kommer i ulike  
farger, slik at du kan sette sammen et utekjøkken  
som passer inn i ditt uteområde. Se side 76 for utvalg.

Inspirasjon
I vår butikk i Holmestrand har vi til enhver tid utstilt 
en rekke ulike utekjøkken med ulike overflater og 
komponenter. Ta gjerne turen innom for å få inspirasjon  
til ditt utekjøkken. På side 72–74 viser vi også noen forslag 
til utekjøkken, med priseksempler.

Vi hjelper deg med planleggingen
Jobben med komplett utekjøkken ligger i planleggingen, 
dette hjelper vi deg med. Utekjøkkenet leveres komplett 
så du kan ha grillfesten samme dag som det blir levert. 4. Leveres klart til bruk  

Utekjøkkenet leveres på pall og det er bare noen 
komponenter som må settes på plass før det er klart for  
grillfest. Vi kan hjelpe til med det praktiske rundt levering.

3. Utekjøkkenet settes i produksjon 
Når du er fornøyd med tegningene av utekjøkkenet settes 
det i produksjon. Det tar normalt ca. 8 uker fra bestillingen 
er lagt inn til utekjøkkenet er klart.

2. Vi tegner opp etter dine ønsker og spesifikasjoner.
Du får tegningene og et tilbud og vi justerer ved behov. Dette er kostnadsfritt.

Utekjøkken fra Bull

Skreddersy ditt eget utekjøkken fra Bull
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3000

796

2436

790

Utekjøkken 3 meter

• Dobbel Slide-In sidebrenner. 
• Dør/skuff kombinasjon, bred.
• Enkel dør. 
• Premium kjøleskap.
• Benkeplate: Titan Antracita.
• Kabinettside: Tempo Antracita. 

Priseksempel  

Med Angus grill:  kr 242 000,–

Med Brahma grill: kr 252 000,–

Med Diablo grill:  kr 260 000,–

Komplett utekjøkken fra Bull, kan bygges etter dine ønsker og spesifikasjoner.  
Benkeplate og kabinett kan leveres i mange ulike overflater og uttrykk. Se side 76–77. 

Utekjøkken 2,44 meter

• Angus gassgrill. 
• Dobbel Slide-In sidebrenner. 
• Dør/skuff kombinasjon.
• Enkel dør.
• Premium kjøleskap
• Benkeplate: Titan Antracita.
• Kabinettside: Tempo Antracita. 

Priseksempel  

kr 202 000,–

Komplett utekjøkken fra Bull, kan bygges etter dine ønsker og spesifikasjoner.  
Benkeplate og kabinett kan leveres i mange ulike overflater og uttrykk. Se side 76–77. 
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1950

790

Utekjøkken 1,95 meter  

• Steer gassgrill.
• Dør/skuff kombinasjon.  
• Kjøleskap, med stålfront.
• Benkeplate: Titan Antracita.
• Kabinettside: Tempo Antracita. 

Priseksempel  

kr 136 000,–

Komplett utekjøkken fra Bull, kan bygges etter dine ønsker og spesifikasjoner.  
Benkeplate og kabinett kan leveres i mange ulike overflater og uttrykk. Se side 76–77. 
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Heldekkende porselensfliser til benkeplate og kabinett
Leveres i størrelser opptil 1 x 3 meter. 

Med struktur. Anbefalt kun til kabinett:

Supremo Pulido

Nogal Wood

Travertino Antracita 

Tempo Antracita 

Estatuario White 

Basic Tobaco

Bluestone Negro 

Travertino White 

Titan Antracita Oxido Negro 

Rock Stucco rock

Grey Stone

Få et moderne uttrykk på utekjøkkenet med nye, heldekkende og vedlikeholdsfrie porselensfliser.  
Bildet viser benkeplate i fargen Titan Antracita og kabinett i fargen Tempo Antracita.

Tempo Antracita med struktur og matt overflate. Golden Harvest Champagne Grey 16 

Rock og Stucco Rock  
kommer i flere farger.
Kontakt oss for mer  
informasjon.

Materialvalg

Andre valg for kabinett
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Måltegninger 
av alle 

komponentene 
finner du på

sundance.no

NYHET
2020

NYHET
2020

Bygg utekjøkken selv
Det har de seneste årene blitt veldig populært å bygge 
utekjøkken med griller og utekjøkkenkomponenter fra 
amerikanske Bull Outdoor Products. Er du litt fingernem 
og kreativ kan du skape ditt helt personlige uttrykk, og 
kanskje spare noen kroner, ved å bygge utekjøkkenet  
selv. Bull griller og komponenter er laget av 304-rustfritt 
stål, og av så høy kvalitet at du vil slippe å gjøre jobben en 
gang til om noen år. Et utekjøkken kan bygges av mange 
typer materialer og i forskjellige størrelser. Felles er at du 
med litt planlegging kan bygge et utekjøkken som du kan 

ha glede av i mange år fremover. Tenk derfor nøye  
igjennom hvilke komponenter som er viktig å gi plass  
til i ditt drømmekjøkken. Hos oss kan du velge mellom  
forskjellige skap og skuffeløsninger, sidebrennere, vask 
med kran, kjøleskap, dispenser for tørkerull og selvsagt  
de fantastiske grillene fra Bull. 

Mange håndverkere bruker Bull komponenter når de byg-
ger utekjøkken på oppdrag for kunder. Ta gjerne kontakt 
med oss dersom du ønsker tips til trygge materialvalg.

Bull utekjøkkenkomponenter

Kjøleskap
Front i rustfritt stål.
kr 6 400,–

Kjøleskap, premium 
Klassifisert for profesjonelt og utendørs bruk
kr 23 300,–

Dobbel kjøleskuff, premium 
Klassifisert for profesjonelt og utendørs bruk
kr 28 900,–

Premium vask med kran
Liten: kr 6 950,–  Medium: kr 7 900,– Stor: kr 9 100,–

Isboks
kr 8 300,–

Bar center med vask
kr 19 600,–
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Dobbel skuff og dør
Standard passer fint under Angus og Lonestar: kr 10 600,–  
Bred passer fint under Brahma og Diablo: kr 12 100,–

Dobbel dør
Standard passer fint under Angus og Lonestar: kr 6 600,–  
Bred passer fint under Brahma og Diablo: kr 7 700,–

Propan-/søppelskuff og dør
kr 10 500,–

Enkel dør, stående (høyre/venstre hengslet)
kr 4 900,–

Skapstamme med hylle, dobbel dør
Standard: kr 7 000,– Bred: kr 8 200,–

Passer til:
• Skapstammene passer til dobbel dør i tilsvarende størrelse.

Skapstamme med hylle, enkel dør
Standard: kr 4 800,– Bred: kr 5 300,– 

Standard passer til:
• Enkel stående dør. 
• Standard dobbel skuff og dør kombinasjon.
• Propan-/søppelskuff og dør kombinasjon.
Bred passer til:
• Bred dobbel skuff og dør kombinasjon.

Enkel dør med lås, liggende
kr 4 100,– 

Stående ventilert dør
kr 5 700,–

Søppelskuff
Med 45,5 liter søppelbøtte.
kr 8 200,– 

Enkel skuff, lav
kr 4 100,–

Dobbel skuff
kr 7 700,– 

Enkel skuff, høy
kr 5 900,–
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Power sidebrenner
kr 17 100,–

Enkel sidebrenner
kr 6 100,–

Slide-in sidebrenner
kr 9 900,–

Pynteramme for kjøleskap
Finnes til både standard og premium kjøleskap. 
kr 1 600,–

Pynteramme for innbyggingsgrill
Finnes til Steer, Angus, Lonestar, Brahma og Diablo. 
kr 1 600,– 

Pynteramme for Slide-in sidebrenner
kr 1 600,–

Innbyggingsboks
Standard, til Angus og Lonestar: kr 6 600,–  
Bred, til Brahma: kr 7 800,–

Tørkerulldispenser
kr 3 450,–

Ventilasjonsrist
kr 280,– Infrarød searing brenner

kr 4 100,–

Flaskeåpner og korkkurv
I rustfritt stål.
kr 1 350,–
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Grill for innbygging Bredde cm Høyde cm Dybde cm Nedsenk cm

Diablo 120 63 23,2
Longhorn gassgrill 126,0 63 21,9
Brahma gassgrill 101,0 63 23,5
Angus gassgrill 81,9 63 23,5
Lonestar gassgrill 81,9 63 23,5
Steer gassgrill 67,3 63 23,5
Plancha flatgrill 61 65 23,2
Bison kullgrill 81,8 58 34

Komponenter Bredde cm Høyde cm Dybde cm Nedsenk cm
Dobbel skuff og dør, standard 83,8 55,9 52,1
Dobbel skuff og dør, bred 102,9 55,9 52,1
Dobbel dør, standard 83,9 55,9 5,1
Dobbel dør, bred 102,9 55,9 5,1
Propan-/søppelskuff og dør 83,8 55,9 41
Enkel dør, stående 45,4 55,9 4,8
Enkel dør med lås, liggende 65,1 46 3,8
Ventilert dør, stående 45,2 77,5
Dobbel skuff 38,1 55,9 52,1
Søppelskuff 50,8 68,6 40,3
Enkel skuff, lav 64,8 15,2 52,1
Enkel skuff, høy 67,9 31,8 60,6
Innbyggingsboks for grill 30” 96,2 55,9 25,4
Innbyggingsboks for grill 38” 115,3 55,9 25,4
Kjøleskap 50,5 83,2 52,1

Kjøleskap, premium 60 82,6 60
Kjøleskuff, premium 59,3 82 66,5
Isboks 42,5 54,6 38,4
Tørkerulldispenser 27,9 40,6 28,6
Enkel sidebrenner 31,8 52,1 7,6
Slide-in sidebrenner 34 61,6 23,2
Power Sidebrenner 55,9 62,9 23,2
Bar center med vask 76,2 58,1 25,4
Vask med kran, liten 37,8 42,9 21
Vask med kran, medium 48,3 45 21

Vask med kran, stor 60 49,5 21

Yttermål Utskjæringsmål
Grill for innbygging Bredde cm Høyde cm Dybde cm Nedsenk cm
Diablo 116,8 53,3 24,1
Longhorn gassgrill 121,3 55,9 22,9
Brahma gassgrill 97,8 53,3 24,1
Angus gassgrill 78,7 53,3 24,1
Lonestar gassgrill 78,7 53,3 24,1
Steer gassgrill 65,4 53,3 24,1
Plancha flatgrill 58,4 53,3 24,1
Bison kullgrill 75,4 50,4 / 51* 35

Komponenter Bredde cm Høyde cm Dybde cm Nedsenk cm
Dobbel skuff og dør, standard 78,7 50,8 52,7
Dobbel skuff og dør, bred 97,8 50,8 52,7
Dobbel dør, standard 78,7 50,8 5,7
Dobbel dør, bred 97,8 50,8 5,7
Propan-/søppelskuff og dør 78,7 50,8 41,6
Enkel dør, stående 40 50,8 5,1
Enkel dør med lås, liggende 58,4 40 5,1
Ventilert dør, stående 40 71,5 5,1
Dobbel skuff 32,4 49,5 52,7
Søppelskuff 46,4 64,1 40,6
Enkel skuff, lav 59,1 10,2 52,7
Enkel skuff, høy 64,1 27,3 61
Innbyggingsboks for grill 30” 97,2 56,2 25,4
Innbyggingsboks for grill 38” 116,2 56,2 25,4
Kjøleskap 52,1 83,8 52,7
Kjøleskap, premium 61,6 83,8 60
Kjøleskuff, premium 62,5 84 54
Isboks 36,2 52,1
Tørkerulldispenser 22,9 35,6 29,2
Enkel sidebrenner 28,6 44,5
Slide-in sidebrenner 30,8 52,1 24,1
Power Sidebrenner 53 53,3 24,1
Bar center med vask 73,7 57,8 24,8
Vask med kran, liten 36 41 21
Vask med kran, medium 46 43,3 21

Vask med kran, stor 57,8 47,8 21

*51 cm der bakside kommer i kontakt med vegg.

Med forbehold om feil.Med forbehold om feil.
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Vi feirer 20 årVi kan grill & utekjøkken 

Premium 
leverandør i Norge

siden 1997

Våre utekjøkken fra Brown Jordan Outdoor Kitchens er 
en ny måte å tenke utekjøkken på. Denne serien viser 
hvordan man enkelt kan kombinere innovasjon med  
enkel installasjon. Utekjøkken fra Brown Jordan plan- 
legger du på samme måte som et tradisjonelt innendørs 
kjøkken. Det er en komplett linje av skap og skuffer, som 
gir deg muligheten til å bygge ditt helt unike utekjøkken.

Alle produktene består av rustfritt stål, noe som gir  
kjøkkenet høy kvalitet og funksjonalitet. Rustfritt stål 
trenger lite vedlikehold, og med pulverlakkerte overflater 
vil dette utekjøkkenet tåle vårt tøffe klima og værforhold  
i mange år fremover. 

I kvalitetskjøkken fra Brown Jordan bruker vi gjerne en 
grill fra Bull Outdoor Products. Disse har kvaliteten og 
grillegenskapene som et slikt utekjøkken fortjener.  
Du kan selvsagt også benytte andre komponenter fra  
Bull som sidebrenner, kjøleskap eller bar center. 

Modulene leveres i bredder fra 22,9 cm til 121,9 cm med 
intervaller på 7,6 cm. Klikk deg inn på sundance.no for 
full oversikt.

Svært enkelt å installere
Alle modulene er svært enkle å installere. Vi vil til og  
med påstå at disse er enklere enn tradisjonelle innen- 
dørs kjøkken av treverk, da hvert skap kan stå alene og  
er enkle å koble sammen. Skapene leveres også med  
smarte løsninger for gjennomføring av rørlegging og  
elektriske tilkoblinger, noe som reduserer behovet for 
boring og skjæring ved installasjon.

Tegn ditt eget kjøkken
Ønsker du å tegne ditt eget drømmekjøkken? På vår  
nettside, sundance.no, kan du laste ned et enkelt 
Word-dokument som hjelper deg med å tegne  
kjøkkenet slik du ønsker det skal se ut.  
Kontakt oss gjerne for veiledning. 

Modulbasert utekjøkken fra Brown Jordan 
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Drift

Valg av farger og overflater

For å skape ditt helt eget uttrykk kan skapene pulverlakkeres i en av de ulike fargene eller leveres med en av de mange 
ulike treverk-finishene. De ulike finishene skaper et lunt miljø, som gjør at utekjøkkenet vil føles som et utendørs 
værelse og ikke som en standard grillplass. Noen av dørene kan leveres med strukturert midtdel. Denne kan enten ha 
samme farge som rammen på døren eller stå i kontrast.  

Pulverlakkering

Java II Mica Night Platinum Pompeiin Gold

Seafoam Metalic Titanium Versailles White Lite

Laurel

Dørdesign

Hampton
Hampton-dørene har 
en glatt profil, og 
leveres som standard.  
Velges andre dørstiler 
regnes dette som en  
oppgradering av skapet.

Rio
Rio-dørene er like i  
konstruksjonen som 
Hampton-dørene, men  
med en åpning for glass  
eller enn annen plate i 
midten. Obs: Glass er ikke 
inkludert.

Key West
Key West-dørene er satt 
sammen av ramme og 
midtdel. Midtdelen kan 
enten være lik eller stå i 
kontrast til rammen. Du kan 
også velge å sette inn glass. 
Rammen er 6,8 cm bred.

Bead board
Bead board-dørene er 
konstruert på samme måte 
som Key West-dørene, men 
midten av døren fylles av 
et panel hvor hvert “bord” 
er  3,8 cm bredt. Rammen 
er 6,8 cm bred.

Burlwood Cherry Flame Chestnut White Washed Wood Teak

Velg retningen av treverk finishen etter eget ønske:

Tradisjonell / Horisontal / Vertikal

Horizon

Treverk finish

Strukturert midtdel 

Weave Bark Sky Blue Seafoam Green Cloud White

Sea Glass – til Key West dører
Palm Beach
Palm Beach-dørene er satt 
sammen av ramme og midt-
del. Midtdelen kan være lik 
eller stå i kontrast til ramme. 
Rammen er 9,5 cm bred.

Louver
Louver-dørene har et meget 
tidløst, men karakteristisk 
utseende. 

Tecno
Les mer om Tecno og farge-
valg på side 90–91. (Fargene 
på side 89 gjelder ikke for 
Tecno)
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Vi er stolte av å kunne presentere nyheten Tecno, fra Brown Jordan. Dette er en stilren luksusserie inspirert av sofistikert, 
europeisk design. Tecno er, som resten av Brown Jordans produkter, perfekt for det norske klimaet. Pulverlakkert, rust-
fritt stål tåler alle de fire årstidene – enten det skulle være på fjellet eller ved sjøen. Tecno er designet med allsidighet  
og har plass til en rekke apparater og konfigurasjoner. Plasser Tecno ute eller inne.

Aura 15 Nilium Orix Trilium

Skuff i full høyde med 
to skjulte skuffer.

“Flytende” skap

Tecno er tilgjengelig i egen fargepalett. Velg mellom rene farger eller tre- og steinimitasjon.
Farge

Pompano White Jet Black Azzurro Boysenberry Creme 301 Highland

Anodized Silver Sandstone Ash Grey Truffle Pearl Dark Grey Shadow Grey

Argento 314 CherryFlame Drift Horizon Teak WhiteWashed Wood

Tecno-serien
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