
Kvalitet über alles

DEN ENDA
DETALJ

SOM VI INTE
TAGIT HÄNSYN TILL

ÄR VÄDRET



RÖSLE NO.1 KLOTGRILL 
är gedigen tysk kvalitet när 

den är som bäst. Utvecklad till 
dig som ställer högre krav och 

förväntar dig att grillen fungerar 
minst lika bra som du kan grilla.

INGA KOMPROMISSER. 
BARA DET BÄSTA.
I VARJE DETALJ.



RÖSLES KLOTGRILL
EN KLASSIKER SÄTTER NYA STANDARDER

Redan 1888 började Rösle framställa 
köksredskap. Ända sedan dess har denna 
tyska firma varit känd för design och 
funktion med kompromisslös kvalitet.
Nu har Rösles ingenjörer tagit den 
klassiska klotgrillen till nya höjder. Nu får 
du genomtänkta egenskaper med fokus 
både på detaljer och helhet.

Så välkommen till en helt ny 
grillupplevelse med Rösle No.1 klotgrill. 
Den är fylld med smarta lösningar 
som är genomtänkta hela vägen. Inga 
kompromisser. Bara det bästa. I varje 
detalj. 

Rösles No.1 F50/F60 AIR är en mycket 
gedigen grill med massor av intelligenta 
funktioner. Det nya och patenterade AIR 
CONTROL SYSTEM gör det enklare än 
någonsin att reglera temperaturen snabbt 
och exakt – och inte minst tvätta bort 
aska från grillen. Rösles karakteristiska 
gedigna kvalitetsstål, dess extra höga 
lock och dess komfortabla arbetshöjd är 
ytterligare egenskaper som du kommer 
att älska.
 
 
 
 

Kvalitet über alles



RÖSLE

NO.1 F50/F60 AIR

RÖSLE NO.1 F50/F60 AIR DIMENSIONER: 
NO.1 F50 AIR: (LxBxH) 73x83x110 CM – 26 KG
NO.1 F60 AIR: (LxBxH) 73x83x115 CM – 29 KG

PERFEKT TEMPERATUR 
Med en termometer som är inbyggd 
i locket kan du enkelt kontrollera 

temperaturen i grillen.

BEKVÄM ARBETSHÖJD
84 cm hög – nu behöver du inte  

stå böjd över grillen längre.

EXTRA HÖGT LOCK
En praktisk detalj som gör det möjligt 
att grilla till och med stora fåglar som 
kalkon eller ”American style Beer Can 

Chicken”.

STOR GRILLYTA
Upp till 15 % större än 
motsvarande klotgrillar.

Här finns det plats för hela  
den stora grillmenyn!

EXAKT LUFTREGLERING 
Med det nya, patenterade 
AIR CONTROL SYSTEM

regleras lufttillförseln enklare 
än någonsin förr.

OPTIMAL SÄKERHET
Inga brända underarmar.

Det praktiska locket med gångjärn 
öppnas bort från dig i en 45º 
vinkel och ger dig de bästa 

arbetsförhållandena vid grillen.

ETT SMART VIKBART 
GRILLGALLER 

Kan vikas på mitten så att det 
enkelt får plats i diskmaskinen. 

Kan också öppnas på sidorna om 
du behöver lägga in fler briketter.

ROBUST RAM 
Kraftig ram i galvaniserat och 

pulverlackerat stål med gedigna hjul 
så att grillen är enkel att flytta.

PRAKTISK RENGÖRING
Genom den stora öppningen 

i botten faller askan ner i 
den rymliga och enkelt 

uttagbara asklådan.



Innovativt och patenterat 
AIR CONTROL SYSTEM.

Gedigna gummihjul klarar 
alla underlag.

Det vikbara gallret gör det 
enkelt att lägga in extra 
briketter. 

Robust ram där du kan 
hänga dina grillredskap.

TOPPKVALITET, 
STILREN DESIGN  

OCH FUNKTIONELLA 

DETALJER



Praktiskt lock med gångjärn.

HÄR ÄR LILLEBROR 
TILL RÖSLE NO.1 
AIR-MODELLEN

Smart, vändbart kolgaller till 
både direkt och indirekt värme.



RÖSLE NO.1 F50/F60 SPORT DIMENSIONER: 
NO.1 F50 SPORT: (LxBxH) 68x68x99 CM – 19 KG

NO.1 F60 SPORT: (LxBxH) 75x76x105 CM – 24 KG

RÖSLE

NO.1 F50/F60 SPORT

PERFEKT TEMPERATUR 
Inbyggd termometer 

i locket som är 
enkel att läsa av.

BEKVÄM ARBETSHÖJD
Den ergonomiska arbetshöjden på 80 cm ger dig 

en bekväm arbetsställning.

EXTRA HÖGT LOCK
Ger mycket plats för praktiska 

redskap som hållare för 
revbensspjäll/stekhållare och 

kycklinghållare.

EXTRA STOR 
GRILLYTA

F50: Ø 50 cm = 1.885 cm2 
F60: Ø 60 cm = 2.733 cm2

EXAKT LUFTREGLERING 
Temperaturen regleras enkelt med 

ventilationssystemet genom 
att du vrider på handtaget.

OPTIMAL SÄKERHET
Det praktiska locket med gångjärn 

öppnas bort från dig i en 
45º vinkel och ger dig de bästa
arbetsförhållandena vid grillen.

ENKEL UPPSAMLING AV ASKA
Ger ren och rökfri grillning.

MATERIAL I TOPPKVALITET
Klotgrillen är tillverkad av stål 

med svart porslinsemalj. 
Den har en stabil och robust 
rörformad ram av aluminium.

VÄNDBART KOLGALLER
Patenterat till direkt och  

indirekt grillning.

ENKEL OCH SNABB 
MONTERING

Grillen levereras delvis 
hopmonterad och är snabbt 

klar för användning.



RÖSLE ACCESSORIES

SIDOBORD
Få extra plats vid grillen med detta praktiska sidobord till
F50/F60 AIR samt G60. Kan enkelt och stabilt hängas direkt 
på grillramen. Efter användning hänger du det bara på sidan 
av grillen – det är enkelt och sparar plats. Sidobordet är  
lackerat bokträ och har en skåra för avrinning.

GRILLÖVERDRAG
Passar bra till din grill. Grillöverdrag i polyester designat till
att passa Rösle No.1-grillarna. Svart, 100 % vattentätt och
med en praktisk stängning med kardborrband.

KROKAR TILL GRILLREDSKAP
Smart redskapskrok från Rösle i rostfritt stål med 
silikongrepp. Häng den direkt på grillens ram så att du alltid 
har grillredskapen nära till hands. Består av 5 st. krokar. 
Passar till Rösle No.1 F50/F60 AIR samt G60.



KYCKLINGHÅLLARE
Oumbärlig för den perfekta tillagningen av kyckling
oavsett om du föredrar att laga den på grillen eller i ugnen. 
Perfekt till ”American style Beer Can Chicken”. Behållaren  
för öl eller annan marinad rymmer 250 ml. Det avtagbara
handtaget ser till att du kan hantera kycklingen på ett enkelt 
och säkert vis. Av rostfritt stål.

HÅLLARE TILL GRILLSPETT
Hållaren håller grillspetten borta från grillgallret så att maten 
inte kommer i kontakt med och fastnar på grillgallret. De sex 
grillspetten kan roteras och hålls samtidigt på plats med hjälp 
av fördjupningar på hållaren. Det dubbla spettet säkerställer 
att maten inte faller av när spetten vänds. 
Alla delar är av 18/10 rostfritt stål och tål maskindisk.

GRILLTÅNG
Grilltången med genomtänkta detaljer. Den ergonomiska
designen ger dig optimal komfort och ett bra grepp.  
Med det intelligenta låssystemet kan du med en enda rörelse
låsa tången så att den tar upp den minsta möjliga plats i lådan
eller på kroken. Och med en längd på 40 cm är du på
ett säkert avstånd från glöden.

GRILLPENSEL
Denna grillpensel med långt skaft i silikon är speciellt lämplig 
till att pensla marinad på köttet medan det grillas.  
Penseln är framställd av rostfritt stål och kan diskas i 
diskmaskin. Värmeresistent upp till 260 °C. Det går att byta 
silikonhuvudet. Total längd 44 cm. 



FISKHÅLLARE
Perfekt fisk varje gång! Det perfekta grilltillbehöret när du vill 
grilla fisk som öring och guldbrax. Smart design med
justerbara beslag som gör det möjligt att använda fiskhållaren 
på två vis – antingen med fisken placerad med buken nedåt 
eller tvärt om. Den minimala kontakten mellan fisk och hållare 
betyder att fiskens skinn förblir intakt och oskadat under hela 
grillningen. 18/10 rostfritt stål.

PIZZASKÄRARE
Rösle pizzaskärare i 18/10 rostfritt stål. Innovativ design med
ett runt och frigående blad och ett ergonomiskt grepp för 
säker användning. Perfekt till större pizzor.

GRILLBORSTE
Effektiv grillborste med fyra individuella robusta, spiralformade 
borsthuvuden av mässing. Borsthuvudena hålls på plats 
av en skruv som är enkelt att ta bort. Detta betyder att 
huvudena kan roteras vilket förlänger borstens livstid. De 
enkelt utbytbara borsthuvudena kan också köpas separat.

RUND GRILLPLATTA, 40 CM
Dubbelsidig grillplatta med en plan och en räfflad yta. 
Den räfflade ytan ger dina biffar ett perfekt karaktäristiskt 
grillmönster medan den plana ytan är perfekt för tillagning av 
mindre grillrätter som räkor, medaljonger och grönsaker.

De praktiska handtagen kan självklart justeras så att de kan 
användas på båda sidor.



GOURMETRING & PIZZASPADE
Om du älskar att baka pizza eller om du bara vill ha extra plats 
i klotgrillen så är gourmetringen det perfekta grillredskapet 
för dig. Placeras direkt på klotgrillen. Förhöjer grillområdet så 
att det finns plats till kalkonen eller andra större köttbitar. Den 
speciella öppningen gör gourmetringen perfekt till pizzabakning 
eftersom värmen bevaras precis som den görs i de traditionella 
stenugnarna. Rostfritt stål. Vi rekommenderar att du använder 
Rösles pizzaspade tillsammans med gourmetringen.
Passar till RÖSLE No. 1 F60 och G60.

KORVGALLER
Med ett korvgaller från Rösle har du bra koll på korvarna på 
grillen. Det avtagbara handtaget gör att du enkelt kan vända 
på upp till 5 korvar åt gången och är samtidigt praktiskt när 
gallrets ska lyftas av grillen igen.

Vi rekommenderar att du rengör korvgallret medan det är 
varmt.

HÅLLARE FÖR REVBENSSPJÄLL 
OCH STEKAR
Perfekt för tillagning av både revbensspjäll och hela stekar. 
Ett oumbärligt verktyg för grillentusiaster. Den ena sidan är till 
för perfekt tillagning av revbensspjäll och andra ben medan 
den andra är utmärkt för tillagning av hela stekar. Dessutom 
transporterar du enkelt och säkert hela steken i korgen med 
de praktiska sidohandtagen.

GRILLHANDSKAR
Skydda dina händer och armar mot grillens värme och flammor 
med grillhandskar från Rösle. Grillhandskarna är i 100 % läder 
och är extra långa för extra skydd. Färg grå/svart. One size.



Rösle distribueras under  
Nature of barbecuing

– en naturlig utgångspunkt för 
den autentiska grillsmaken och 
grillupplevelsen runt klotgrillen.

www.natureofbarbecuing.dk
www.roesle-bbq.dk

Fritz Schur Consumer Products A/S
Esplanaden 40

DK-1263 København K
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