
Since 1984

PROFILKATALOG 2022



2

Stabilotherms  
”Jägarstekpanna Original”
är ett genuint och svenskt  
hantverk sedan 1984. 

Art.nr. 811551Art.nr. 811550

Rek.pris 355 kr ink moms Rek.pris 365 kr ink moms

JÄGARSTEKPANNA ORIGINAL

Kolstålspanna. Fast rörhandtag  
längd 11 cm. Stekpannans diameter 
21 cm. Vikt 0,6 kg. 

JÄGARSTEKPANNA ORIGINAL

Kolstålspanna. Fällbart rörhandtag av kolstål 
Handtagets längd: 20 cm. 
Stekpannans diameter 21 cm. Vikt 0,63 kg.



Art.nr. 811543

Rek.pris 495 kr ink moms

JÄGARSTEKPANNA ORIGINAL

Kolstålspanna. Fällbart trähandtag av björk. 
Handtagets längd: 26 cm.  
Stekpannans totala diameter: 21 cm. Vikt 0,63 kg. 

Art.nr. 811552

Rek.pris 395 kr ink moms

Rek.pris 845 kr ink moms

Item.no. 811521

SKOGSPANNA

Kolstålspanna med fällbara handtag. 
Totala diametern: 46 cm. Vikt 3,1 kg. 

Rek.pris 89 kr ink moms

Item.no. 110061

GRILLSTEKSPADE

En stekspade särskilt fraktagen för 
Jägarstekpanna original. Handtaget är av 
bokträ och bladet är gjort av rostfritt stål. 
Längd 24cm, vikt 62 g.
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JÄGARSTEKPANNA ORIGINAL XL

Kolstålspanna. Fällbart trähandtag av björk. 
Handtagets längd: 33 cm.  
Stekpannans totala diameter: 28 cm. Vikt 1,1 kg. 



811005

811003

811001

Rek.pris 275 kr  

ink moms

Rek.pris 375 kr  

ink moms

Rek.pris 195 kr  

ink moms
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KAFFEPANNA I ROSTFRITT STÅL 

Kaffepannorna är tillverkade i rostfritt 
stål, helt i metall, för att fungera bra vid 
lägerelden. Det relativt tunna godset gör 
att vattnet kokar upp snabbt i kannan. 
Handtagets form är anpassat för att möjlig-
göra upphängning i stativ. 
Finns i volymerna 1 l, 2 l och 4 l.

Koka ditt kaffe 
över öppen eld
och njut av en 
stund i det fria



Art.nr. 811553 Art.nr. 811554

Rek.pris 70 kr ink moms Rek.pris 45 kr ink moms

Rek.pris 425 kr ink moms

Rek.pris 395 kr ink moms Rek.pris 395 kr ink moms
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FÖRVARINGSPÅSE XL 

Tillverkad i nylonväv. Dragskolåsning. 
Passar kaffepannorna 811001, 811003 och 
811005, samt stekpanna 811543. 
Storek: 45 x 35 cm.

FÖRVARINGSPÅSE  

Tillverkad i nylonväv. Dragskolåsning. 
Passar kaffepannorna 811001, 811003 samt  
stekpannorna 811550, 811551 och 811552. 
Storek: 38 x 26 cm.

Förvaringspåsar,
skyddar & bevarar 
din kaffepanna 
och stekpanna.
Vid lägerelden blir stekpannor och 
kaffepannor snabbt sotiga. Även om det finns 
möjlighet att skölja av pannorna så sitter 
sotet och fettet kvar. Då är det bra att ha 
förvaringspåsar för varje panna,  
så de inte smutsar ner övrig utrustning. Se till 
att det är torrt i förvaringspåsen när du lägger 
undan dem hemma, så håller sig produkterna 
länge!

Item No. 811601

Item No. 811602Item No. 811603

LÄDERPÅSE FÖR STEKPANNA

Förvaringspåse för Stabilotherms stekpannor 
(ø 21 cm). Tillverkat av koskinn. Kromfritt, inga 
Azofärger. Mått: 24x29 cm 

KAFFEPANNEFODRAL I LÄDER

Förvaringspåse för Stabilotherms 
kaffepanna (1 liter). Tillverkat av koskinn. 
Kromfritt, inga Azofärger. 
Mått: 15x20 cm

FÖRVARINGSPÅSE FÖR KAFFE I LÄDER

Förvaringspåse för kaffe, med utanpålig-
gande ficka för socker. Tillverkat av koskinn. 
Kromfritt, inga Azofärger. 
Mått: 13x27,5 cm



Art.nr. G-90T

Rek.pris 100 kr ink moms

ELDSTÅL 75 MM 

Kraftigt eldstål med  
hög tändsäkerhet. 
Ca 5000 tändningar.

ELDSTÅL 90 MM 

Kraftigt eldstål med  
hög tändsäkerhet. 
Ca 15 000 tändningar.

Art.nr. El-05
Art.nr. El-08

Rek.pris 129 kr ink moms
Rek.pris 185 kr ink moms
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GRILLPINNE NATUR 

Teleskopisk grillpinne med gaffel. Handtag i ljust trä. 
Lädersnodd i änden. Längd 80 cm.

Mat smakar bättre 
utomhus. Oavsett om 
du grillar korv eller 
gör en varm macka. 

Art.nr. G-95

Rek.pris 115 kr ink moms

GRILLPINNE STABILOTHERM 

Teleskopisk grillpinne med gaffel. Handtag i ljust trä. 
Lädersnodd i änden. Längd 80 cm.



Art.nr. 819901

MACKJÄRN MED ÄLGMOTIV

Ett rejält mackjärn med älgmotiv, tillverkat i gjutjärn. 
Järnet är försett med handtag av trä och långa skaft för 
att du ska kunna laga mat över öppen eld på ett säkert 
avstånd. Vikt: ca 1,8 kg. Längd: ca 56 cm. 
Storlek på grillytan: ca 12x12 cm

Rek.pris 350 kr ink moms

Art.nr. 819917

GRILLJÄRN

Ett rejält och allsidigt grilljärn tillverkat i gjutjärn. Järnet är 
försett med handtag av trä och långa skaft för att du ska kunna 
laga mat över öppen eld på ett säkert avstånd. 
Perfekt för mackor, hamburgare, kött, korv och liknande.
Vikt: ca 2,4 kg. Längd: ca 59 cm. Storlek på grillytan: 17x19,5 cm.

Rek.pris 425 kr ink moms

Art.nr. 819902

VÅFFELJÄRN

Ett rejält våffeljärn tillverkat i gjutjärn. Järnet är försett med 
handtag av trä och långa skaft för att du ska kunna göra dina 
våfflor över öppen eld på ett säkert avstånd. 
Järnet gräddar normalstora våfflor som kan delas upp i fem
mindre hjärtan.

Vikt: ca 2 kg. Längd: ca 60 cm. Diameter på grillytan: 17 cm.

Rek.pris 395 kr ink moms
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Art.nr. 11057

Rek.pris 169 kr ink moms

SKÄRBRÄDA I EK

En nätt skärbräda av massiv helstavslimmad ek 
som är lämplig att ta med på utflykten och för 
matlagning utomhus. Självklart passar denna 
även att användas i ditt kök.
Mått skäryta: 296 x 196 mm

Art.nr. 11050

Rek.pris 325 kr ink moms

MATKÅSA I EK

En rejäl matkåsa som rymmer både pastarätter 
och soppor. Med ett litet handtag med hål och 
läderrem, för att möjliggöra upphängning på 
exempelvis ryggsäcken. Volym: 0,7 l

Art.nr. 11056

Rek.pris 55 kr ink moms

TRÄSPORK

Träbestick i bokträ, som kombinerar funktionen av en 
sked och en gaffel. Ett praktiskt redskap som tar lite 
plats i packningen.
Längd: 19,5 cm.

STABILOTHERM SVAMPKNIV 

Handtag i gummiträ. Knivblad i rostfritt stål.
Bladlängd: 6 cm. Längd, ihopfälld ca 11 cm.

Art.nr. 55566

Rek.pris 130 kr ink moms
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Art.nr. 11052Art.nr. 11054

Art.nr. 11080 Art.nr. 11082Art.nr. 11081

Rek.pris 145 kr ink moms

Rek.pris 80 kr ink moms

Rek.pris 950 kr ink moms
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TRÄKÅSA

En vacker och praktisk träkåsa i skandinavisk design 
och utrustad med en lädersnodd för enkel upphängning. 
En trogen följeslagare i ryggsäcken eller bältet 
under jakten, vandringen eller utflykten.
Volym 1,2 dl.

TRÄKÅSA MINI MED LÄDERSNODD

Liten träkåsa. Använd den som kaffemått eller 
äggkopp men också starkare drycker lämpar 
den sig för. Endast fantasin sätter gränser. 
Volym 2 cl.

BJÖRKVRILSKÅSA LYNX

Handjord skaftkåsa av  björkvril.  
Med läderrem. Tillverkad i norra Sverige. 
Levereras styckevis i presentask.  
Volym 1,2 dl.

BJÖRKVRILSKÅSA TARANDUS

Handjord skaftkåsa av björkvril.  
Med renhornsinlägg och läderrem.  
Tillverkad i norra Sverige. Levereras 
styckevis i presentask. Volym ca 1,3 dl.

BJÖRKVIRLSKÅSA URSUS

Handjord tvåhålskåsa av björkvril.  
Med renhornsinlägg och läderrem.  
Tillverkad i norra Sverige. Levereras  
styckevis i presentask. Volym ca 1,8 dl.

Rek.pris 895 kr ink momsRek.pris 695 kr ink moms



Art.nr. 11022

Art.nr. 1101

Art.nr. 1100

Rek.pris 25 kr ink moms
Rek.pris 19 kr ink moms

Rek.pris 30 kr ink moms

Art.nr. 11030

Rek.pris 15 kr ink moms

RUND KÅSA 

Volym 2 dl. Lagom storlek för drycken.
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VIKMUGGEN

Volym 2 dl. Praktisk mugg, som kan bäras med i fickan.  
Tål tusentals ihopvikningar! 

OVAL KÅSA 

Volym 4 dl. En större kåsa för dryck och även exempelvis soppa. 

MATKÅSA 

Volym 8 d l.  Lagom för friluftsmaten.

Standardfärger 
för plastkåsor

Grön

Ljusgrön

Neongrön

Gul

Orange

Röd

Svart

Rosa

Lila

Blå



Kan även fås

med färgpigment

Rek.pris 45 kr ink moms Rek.pris 29 kr ink moms

11

Stabilotherms plast/ BIOplastkåsor tillverkas  
i Sverige. Plasten är fri från BPA och andra 
hälsofarliga ämnen. Godkänt för att komma i  
kontakt med livsmedel.

•	 Håller för hushållsdiskmaskin
•	 100 % återvinningsbar

BIOKÅSA

Kåsa tillverkad av sockerrör och träfiber.
Volym 4 dl. 

Art.nr. 1100/BIO

BIOMATKÅSA

Matkåsa tillverkad av sockerrör och träfiber. 
Volym 8  dl. 

Art.nr. 1101/BIO

Rek.pris 35 kr ink moms

BIOTALLRIK

Tallrik tillverkad av sockerrör och träfiber. 
Diameter 22,5 cm.

Art.nr. 1115/BIO

BioPlast är klimatneutralt 
men har samma hållbarhet 
& egenskaper som övrig 
plast. 



Pergite Outdoor AB, Maskinvägen 6 C, 523 38 Ulricehamn, Sverige


