
OPDAG DIN KALAYO ®

Spartherm har udvidet sin portefølje med det nye 
livsstilsmærke GRDN®udvidet til at omfatte 
produkter relateret til brand og havestemning. 
Designet i Tyskland, KALAYO forbinder®

den særlige atmosfære ved et brændefyr med 
sikker, røgfri forbrænding. Det er lykkedes os at 
kombinere adskillige særlige fordele for dig. Fordi 
vi har KALAYO®

bevidstrustfrit stålogaluminiumudviklet, så du i 
mange år kan nyde et eksklusivt ildshow på din 
altan, i din have eller på terrassen. Så næste 
grillfest, sommeraftenen med vennerne, mødet 
om at drikke gløgg eller lidt tid for to kan komme – 
med den rette lysstemning på ingen tid.

Det tidløse design af KALAYO®

i rundt eller firkantet design, i 
forskellige størrelser - som 
brandsøjle eller til montering - 
passer til ethvert udendørsareal.

5



LET
GENNEMTÆNKT
Din KALAYO tubo imponerer med sin unikke 
æstetik og førsteklasses funktionalitet. Vi vil 
gerne imponere dig med den 
umiskendelige atmosfære af en brændeovn 
i to til tre timer uden røg, sod eller gnister. 
Du har valget: Fordi vi har designet KALAYO 
tubo til dig i tre størrelser (S, M og L) og i 
farvevarianterne rustfrit stål, nero, hvid og 
antracit - udtryksfuldt og med fornemmelse 
for det specielle.
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KALAYO tubo

EN RUND SAG!
Med sit unikke flammemønster 
skaber KALAYO tubo en hyggelig 
atmosfære: Slap af og nyd 
bålstemningen på din altan, 
terrasse eller i haven.
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MED STIL OG 
FIRKANT STIL
Hvis du kan lide klare kanter, er KALAYO tubo-Q 
det helt rigtige valg for dig. Som en ildsøjle, 
KALAYO®et ægte design statement.
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KALAYO tubo-Q

Vinder af German Design Award 2021, vores 
forskellige varianter af KALAYO tubo-Q sæt 
accenter, selv når de ikke brænder. Vi 
præsenterer det umiskendelige design i de tre 
størrelser S, M og L samt farvevarianterne 
rustfrit stål, nero, hvid og antracit.

9



VÆR KREATIV MED
KALAYO®

Lad dine ideer flyve og blive til 
virkelighed. Du har en præcis ide om din 
KALAYO®og vil du hellere integrere det 
individuelt i dit havelandskab? Intet 
problem. Du kan lade det ind i borde, 
montere det på kroppen efter eget valg 
eller endda gøre det til en integreret del 
af vægge og stier. 
Indbygningsvarianterne KALAYO terreno 
og terreno-Q er lavet til dette. Bliv 
designer til din personlige 
brandoplevelse!
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STILSIGT
OG NEMT
UUNDVÆRLIG

TIDSLØS OG
ELEGANT
Med sit fremragende design, KALAYO®særlige 
accenter i ethvert miljø og passer til alle 
indretningsstile takket være dens subtile elegance 
- perfektion af højeste kvalitet.
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FOR DEN
SÆRLIG
ØJEBLIKKE
KALAYO®skaber den feel-good-atmosfære af 
en brændeovn med sine op til 50 cm høje, 
blidt dansende flammer - varme, behagelige 
og med stearinlysets beroligende effekt.

13



OPLEV ÅRET I STIL

De forskellige varianter af vores KALAYO er lavet af 
højkvalitets rustfrit stål og aluminium®

holdbare, vejrbestandige og imponerer med deres 
form alene, 365 dage om året i haven eller på 
terrassen. Den jævne, vejrbestandige flamme fanger 
altid øjet, selv i kraftig regn, sne eller blæst.
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MED SIKKERHED
GOD FORNØJELSE

Forbrænding i et lukket forbrændingskammer garanterer 
en sikker brandoplevelse uden røg, sod og gnister. Fordi 
KALAYO®kan oplyses sikkert og er ikke vindfølsom. Da der 
ikke er nogen flyvende gnister, KALAYO®kan bruges 
overalt - også på altaner, i sommerhuse og områder med 
risiko for skovbrande.
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DET PERFEKTE
BRÆNDSTOF
Hvis du har en KALAYO®Bestiller du 
for første gang, modtager du også 
en KALAYO pind. Så du kan starte 
med det samme og opleve et 
særligt ildspil.

Du kan købe andre KALAYO pinde i 
forskellige mængder hos din 
forhandler eller blot bestille dem på 
vores hjemmeside. Besøg blot 
vores online butik på www.grdn.de. 
Eller spar tid, gå aldrig glip af 
endnu en brandoplevelse og opret 
dit personlige KALAYO stick-
abonnement.
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EN REN
STOF
Det specialudviklede brændstof i form af KALAYO 
sticks efterlader næsten ingen rester. Dette 
holder rengøringsindsatsen ekstremt lav. Da der 
næsten ikke er nogen lugt, er KALAYO®ikke kun 
et visuelt højdepunkt til fester og fester. For tøjet 
lugter ikke længere af ild.
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KALAYO Stick

MILJØVENLIG
OG NEMT
KALAYO pindene består af en speciel, miljøvenlig træ-
voksblanding, der garanterer sikker og miljøvenlig 
forbrænding. Uden elektricitet og inden for fem 
minutter, det eksklusive brændstof fra GRDN®sætte 
ild. Efter ti minutter imponerer KALAYO®da allerede 
med en flot jævn flamme. Hvis du vil kigge længere 
ind i ilden, kan du nyde et nyt flammespil inden for 
fem minutter ved at tilføje flere.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

KALAYO tubo Størrelse S
form rundt om

samlet højde 665 mm

kropsbredde -230 mm

fod diameter -370 mm

Vægt 19 kg

rustfrit stål Nero hvid antracit Størrelse S: dr i syne forfra

KALAYO tubo Størrelse M
form rundt om

samlet højde 915 mm

kropsbredde -230 mm

fod diameter -370 mm

Vægt 23 kg

rustfrit stål Nero hvid antracit
Størrelse M: dr i syne forfra

KALAYO tubo Størrelse L
form rundt om

samlet højde 1.165 mm

kropsbredde -230 mm

fod diameter -370 mm

Vægt 28 kg

rustfrit stål Nero hvid antracit

Størrelse L: Ovenfra forfra
20



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

KALAYO tubo-Q Størrelse S
form firkant

6 5

230 mm

samlet højde 6 mm

kropsbredde

fod diameter 370 mm

Vægt 20 kg

rustfrit stål Nero hvid antracit Størrelse S: Drava cfsi Hej forfra

KALAYO tubo-Q Størrelse M
form firkant

samlet højde 915 mm

kropsbredde 230 mm

fod diameter 370 mm

Vægt 24 kg

rustfrit stål Nero hvid antracit
Størrelse M: Drava cfsi Hej forfra

KALAYO tubo-Q Størrelse L
form firkant

samlet højde 1.165 mm

kropsbredde 230 mm

fod diameter 370 mm

Vægt 29 kg

rustfrit stål Nero hvid antracit

Størrelse L: Ovenfra forfra
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

KALAYO terreno
form rundt om

samlet højde 484 mm

kropsbredde -255 mm

topplade -370 mm

Vægt 15 kg

På det udsigt forfra

KALAYO terreno—Q
Form firkant H

samlet højde 483 mm

kropsbredde 256 mm

topplade 370 mm

Vægt 15 kg

Ovenfra forfra
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TILBEHØR

KALAYO erstatningsglas KALAYO startadapter

KALAYO pind forhøjning KALAYO Tool (betjeningsværktøj)
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