
Polar Grill utegrillar 
    - för en oförglömlig grillsäsong



Av kärlek till mat
Att grilla är förknippat med den fi nländska sommaren på samma 
sätt som bastubad och roddturer. Tillsammans med vännerna 
är det trevligt att samlas kring grillen för att kocka och äta 
gott – och njuta av eldens sken. Tillred rejäla biffar, rövarstek, 
grönsaker eller andra läckerheter som hör grillsäsongen till, 
den traditionella korven inte att förglömma. Inte ens den mest 
krävande fi nsmakare kan motstå en bra grill.
 Polar-utegrillarna eldas med ved eller kol. Att ha en 
hållbar och lättskött grill är lyx i vardagen. Utöver sätten att 
elda kan du dessutom välja hur du tillreder maten: grilla 
på vanligt sätt, röka eller fl amsteka. Du trollar enkelt fram 
grillade läckerheter för alla smakriktningar. 
 Polar Metalli är ledande tillverkare av högklassiga 
utegrillar i Finland. I fl era europeiska länder har 
man redan upptäckt den höga kvaliteten. Polar Grill 
-utegrillarna är tillverkade av elförzinkat stål som 
strukits med färg som tål hetta vilket ger grillarna en 
mycket lång användningstid. Polar-grillarna är enkla 
att montera och fås antingen med ett böjt rökrör eller 

komplett utrustade med huv/skorsten.
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Polar Grill  M6 M8  L8 XL8
A  61 56  61  82
B  63 63  63  63
C  57,5 57,5  87  104
D  91 91  118  133
E  121 100  140 166
F  70 50  74  100
G  30 30  30  30 

M6 M8/L8/XL8

Av kärlek till mat

Låter kockens drömmar 
bli verklighet
Polar Grill M8 passar grillstugor, grillkåtor, lusthus 
på cirka 10 m² eller ute på gården som sådan.

• 8-kantig
• eldskålens diameter 50 cm
• bordets diameter 100 cm
• höjd från marken till bordet 56 cm
• två lodräta rör med huv eller böjt rökrör

För en perfekt stund vid grillen 

Polar Grill M6 passar grillstugor, grillkåtor eller 

lusthus på cirka 10 m².

• 6-kantig
• eldskålens diameter 70 cm
• bordets diameter 121 cm
• höjd från marken till bordet 61 cm
• två lodräta rör med huv eller böjt rökrör 
 

Till grillarna fås som 
tilläggsutrustning en 

behändig ställning för en 
stekhäll eller wokpanna.

Lyx för grillfesten! 
Polar Grill L8 passar grillstugor, grillkåtor eller lusthus 
på mer än 15 m².

• 8-kantig
• eldskålens diameter 74 cm
• bordets diameter 140 cm
• höjd från marken till bordet 61 cm
• tre lodräta rör med huva eller böjt rökrör 
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Polar Metalli-kvalitet
Hållbarhet av genomtänkta detaljer 
som skapar en elegant helhet.


