
OUTDOOR

GRDN®- Din have. Din stil.



En meddelelse:

Farveafvigelser er mulige på grund af trykprocessen. Der tages 
forbehold for farve- og tekniske ændringer og fejl.
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FUORA
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SIDE SIDE

Enestående i design og sofistikeret i 
kvalitet: De imponerende udendørs 
gaspejse i Fuora-serien tilbyder en 
førsteklasses brandoplevelse. Som 
imponerende kabaler satte de med 
deres
Spil af flammer accenter i 
haven design. Alle udendørs 
pejse i Fuora-serien er udstyret 
med hjul; deres position kan 
ændres fleksibelt.

GRDN tilbyder ægte blikfang til 
haven, altanen eller terrassen. 
Kalayo tubo og Kalayo tubo-Q 
brandsøjler eller Kalayo terreno 
indbyggede versioner er 
tilgængelige for sofistikerede 
designideer. Brændstof er en pind 
baseret på naturlige ingredienser. 
Alle modeller imponerer med deres 
kvalitet, design og atmosfære af en 
naturlig ild og kræver hverken røg, 
sod eller gnister!

GRDN® - Din have. Din stil.
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KALAYO



GRDN® - den nye stjerne på 
havehimlen.
elsker din have Bruger du meget tid udendørs – uanset vejr? Med 
havens flammer og udendørspejse fra vores GRDN-kollektioner er livet 
på terrassen, altanen osv. nu endnu smukkere. Uanset om det er en 
kompakt Circle bordpejs, en fritstående Kalayo brandsøjle eller en 
imponerende Fuora gaspejs: Når det kommer til udendørs pejse, 
tilbyder GRDN dig en række højkvalitetsløsninger, der passer perfekt til 
designet af din have. Og uanset om det er forår, sommer, efterår eller 
vinter: GRDN scorer med den magiske atmosfære og varmen fra et 
rigtigt bål. Så du kan slappe af og nyde alle fire årstider under åben 
himmel!

skabe noget nyt.
Bliv overrasket og bliv altid overrasket. 
Som din specialist for højkvalitets 
havebrande og stilfuld udendørs 
stemning udvikler vi altid nye ting til 
din værdifulde tid udendørs. Vores 
produktinnovationer har allerede 
modtaget adskillige priser og anses for 
at være stildefinerende for vores 
branche.

Oplev mulighederne omkring emnet 
brand og havestemning, og lær alt 
om innovationerne fra vores 
livsstilsmærke GRDN®.

4



Bedste kvalitet og
højeste sikkerhed.
Med alle GRDN kollektioner har vi lagt stor vægt 
på godt design. Du kan altid stole på GRDN, når 
det kommer til sikkerhed og kvalitet. Fordi GRDN 
er det tyske familiefirma Spartherm 
Feuerungstechniks udendørsmærke. Det særlige: 
årtiers knowhow hos vores erfarne eksperter 
inden for forbrændingsteknologi er strømmet ind 
i udviklingen af   vores udendørskollektioner. Med 
GRDN kan vi garantere dig særlig høj kvalitet, 
holdbare og testede kvaliteter!

5



KALAYO
Flairen af   en
naturligt brænde.
Vores smukke Kalayo kollektion omfatter 
attraktive ildsøjler og haveflammer i 
forskellige størrelser og farver, hvormed du 
kan sætte stilfulde accenter i 
udendørsområdet. Alle modeller er lavet af 
højkvalitets rustfrit stål og aluminium. De 
overbeviser med klart design og bedste 
kvalitet. En praktisk pind lavet af en naturlig 
træ-voksblanding bruges som brændstof. 
Forbrænding af Kalayo Stick i et lukket 
forbrændingskammer garanterer en sikker 
brandoplevelse. Alle Kalayo-modeller scorer 
med det livlige flammespil og den magiske 
atmosfære ved en brændeild, men de 
producerer ingen røg, sod eller flyvende 
gnister!
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KALAYO TUBO

Kalayo tubo S

Cirkulære former for 
harmonisk havedesign.
Runde søjler har været brugt som bærende og dekorative elementer i arkitekturen 
siden oldtiden. De moderne Kalayo-ildsøjler fra GRDN er også elegante og 
funktionelle på samme tid: I haven, under åben himmel, spreder de fritstående 
genstande varmen, dynamikken og lyset fra en naturlig brændeild. Dens varme 
flammespil sætter livlige accenter i dit udendørsdesign. Med deres runde, slanke 
form passer Kalayo tubo-modellerne særligt harmonisk ind i dit havedesign. 
Fremstillet af slidstærkt rustfrit stål og aluminium, er de robuste og vejrbestandige. 
Beskyttet af en stabil glascylinder brænder dens flammer altid pålideligt og sikkert - 
selv i regn, sne eller vind.

Den runde ildsøjle Kalayo tubo fra GRDN fås i tre størrelser (S, M og L) og i 
farverne rustfrit stål, nero, hvid og antracit.
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Kalayos tidløse design i 
forskellige størrelser passer til 
ethvert udendørsområde.

Kalayo tubo S & L
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KALAYO TUBO-Q

Med sit fremragende design sætter Kalayo særlige 
accenter i ethvert miljø og passer til alle 
indretningsstile takket være sin subtile elegance - 
perfektion af højeste kvalitet.
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Firkantet design.
Leder du efter en særlig elegant udendørs flamme - der matcher 
stilen i dit havedesign? Så er Kalayo-linjen fra GRDN lige noget for 
dig: Ud over de runde Kalayo tubo-ildsøjler har den moderne 
kollektion også en velskabt firkantet variation: Kalayo tubo-Q-
ildsøjlen. Tydeligt:   Bogstavet Q i deres navn står for den 
firkantede form. Vi synes, det reducerede design af vores smarte 
haveflammer virkelig kommer til sin ret takket være de klare 
kanter!

Den firkantede brandsøjle Kalayo tubo-Q fra GRDN fås i tre 
størrelser (S, M og L) og i farverne rustfrit stål, nero, hvid og 
antracit.

Kalayo tubo-Q L

STILSIGT OG ENKELT
UUNDVÆRLIG.

Kalayo tubo-Q M & L
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KALAYO TERRENO

Til kreative accenter i udendørs design.

Med udendørslinjen Kalayo terreno kan du lade din kreativitet få frit løb. De holdbare 
haveflammer kan integreres permanent i udendørsarealernes arkitektur. Med deres 
flammespil giver de imponerende effekter ved siden af   indgange, porte og indkørsler 
eller som atmosfærisk stibelysning. Hvordan det virker? Uanset om det er på 
græsplæner eller terrassegulve: Kalayo terreno pejse er fast og dermed sikkert 
indlejret i den respektive undergrund. Deres flammer, som er op til 50 centimeter høje, 
skaber en magisk atmosfære på ethvert tidspunkt af året.

Fås som en rund indbygningsvariant Kalayo terreno eller alternativt som en firkantet version Kalayo 
terreno-Q.

Kalayo terreno Kalayo terreno - Q
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Et ægte mirakel af en stemning: 

Takket være deres praktiske størrelse 
er Kalayo terreno og terreno-Q

alsidige, uden at optage

meget plads.
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KALAYO STIK

Din eksklusive brandoplevelse - sikker og ren.
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Det perfekte brændstof.
Det særlige ved vores Kalayo-kollektion: En 
miljøvenlig, let genopfyldelig pind lavet af en træ-
voksblanding baseret på naturlige ingredienser 
bruges som brændstof. Forbrænding i et lukket 
forbrændingskammer garanterer dig altid en 
sikker brandoplevelse med flair af en brændeild - 
dog uden røg, sod og grimme flyvende gnister.

Når du bestiller en Kalayo for første gang, 
modtager du også en Kalayo Stick. Så du kan 
komme i gang med det samme. Du kan nemt 
bestille flere pinde senere i vores webshop eller 
gennem en specialforhandler.
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FUORA
Imponerende
Gas pejse til
udendørs område.

Leder du efter et blikfang til din have? 
Kunne du tænke dig at nyde varmen og 
atmosfæren fra en pejs udenfor? Så er de 
imponerende udendørs gaspejse i Fuora-
serien lige noget for dig: De 2,20 m høje 
Fuora G- og Fuora K-modeller med runde 
visningspaneler er usædvanlige. Den 
firkantede Fuora Q og den rektangulære 
Fuora Q-XL scorer med deres klare design.

Den runde Fuora R-version tilbyder en 
360° udsigt over ilden.
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SLAP AF OG GLEM TIDEN MED EN 
TIMELANG ILDNYDELSE.
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FUORA G&K

Bedste udsigt til bålet og et 
absolut blikfang til din terrasse.
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Enestående udendørs design.
Eksklusive pejse til haven: Med deres usædvanlige form og den 
imponerende højde på 2,20 m vil vores Fuora G og Fuora K gaspejse 
med garanti tiltrække alles opmærksomhed. Fokus i designet er 
flammernes spil, som er perfekt iscenesat af de valgfrie lige eller runde 
synsruder.

Den høje, slanke silhuet af Fuora-modellerne understreger ildens 
dynamik og sætter accenter udendørs. Et rigtigt højdepunkt til din 
terrasse- eller havedesign!

Fuora G

IMPONERENDE iscenesættelse 
af ild.Fuora K
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FUORA Q & Q-XL

Blikfang til enhver have.
Sikre glasruder omslutter flammerne i vores Fuora Q gaspejs som et værdifuldt 
kunstværk. I hver sæson giver Fuora Q din have varmen og atmosfæren som et 
levende bål.

Et andet plus: Alle gaspejse i Fuora-serien er udstyret med stabile hjul. Så du kan 
selv vælge det perfekte sted til din pejseoplevelse og ændre det hurtigt og nemt, 
hvis du ønsker det.

Ny farve: Fuora Q- og Q-XL-modellerne fås nu i elegant antracit ud over sort og 
hvid.

FUORA Q-XL - 
OPLEV ILDEN
I BREDFORMAT.

Fuora Q-XL
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Fuora Q
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FUORA R

En fredfyldt stemning til ethvert 
udendørsrum, muliggjort af slanke 
linjer og flammende flammer.
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Den slanke ildfornøjelse til 
enhver atmosfære.
Den runde udendørs gaspejs Fuora R imponerer med sin store 
panoramarude, som giver et 360° udsyn til flammerne. 
Praktisk: Fuora R sikrer ikke kun en følelse af velvære, men 
udsender også behagelig varme jævnt – hele aftenen.

Du kan regulere størrelsen på flammerne individuelt, som du 
ønsker: En drejeknap giver dig kontrol, så du enten kan nyde et 
roligt flammespil eller en imponerende båloplevelse i din have.

Nyhed: Udover sort og hvid fås Fuora R nu også i elegant 
antracit.

EN RUND FINESSE TIL 
ENHVER TERRASSE.Fuora R
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

KALAYO TUBO S

form Rund

samlet højde 665 mm

samlet bredde Ø 230 mm

fod diameter Ø 370 mm

Vægt 19 kg

KALAYO TUBO M

form Rund

samlet højde 915 mm

samlet bredde Ø 230 mm

fod diameter Ø 370 mm

Vægt 23 kg

KALAYO TUBO L

form Rund

samlet højde 1165 mm

samlet bredde Ø 230 mm

fod diameter Ø 370 mm

Vægt 28 kg
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KALAYO TUBO-Q S

form firkant

samlet højde 665 mm

samlet bredde 230 mm

fod diameter 370 mm

Vægt 20 kg

KALAYO TUBO-Q M

form firkant

samlet højde 915 mm

samlet bredde 230 mm

fod diameter 370 mm

Vægt 24 kg

KALAYO TUBO-Q L

form firkant

samlet højde 1165 mm

samlet bredde 230 mm

fod diameter 370 mm

Vægt 29 kg
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

KALAYO TERRENO

form rundt om

samlet højde 484 mm

samlet bredde Ø 255 mm

fod diameter Ø 370 mm

Vægt 15 kg

KALAYO TERRENO-Q

form firkant

samlet højde 483 mm

samlet bredde Ø 256 mm

fod diameter Ø 370 mm

Vægt 15 kg
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

FUORA G 838
209

form Rund

samlet højde 2210 mm

samlet bredde 1000 mm

samlet dybde 500 mm

Vægt 88 kg

352 356

FUORA K
838
209

form Rund

samlet højde 2210 mm

samlet bredde 1000 mm

samlet dybde 647 mm

Vægt 91 kg

353 356

FUORA Q

form Firkantet

samlet højde 1386 mm

samlet bredde 422mm

samlet dybde 424 mm

Vægt 42kG
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FUORA Q-XL

form Rektangel

samlet højde 1312mm

samlet bredde 703 mm

samlet dybde 422 mm

Vægt 38kg

FUORA R

Form Rund

Samlet højde 1390 mm

Samlet bredde Ø 400 mm

Total dybde - ø400

Vægt 31 kg
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FORHANDLERE

www.facebook.com/grdnhome 
www.instagram.com/grdnhome 
www.youtube.com/grdnhome

www.grdn.de

GRDN®- et mærke fra Spartherm Feuerungstechnik GmbH 

Maschweg 38 | 49324 Melle | Telefon: +49 5422 9441-0 D
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