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Gå aldrig ned  
på udstyr
Inspiration og førsteklasses tilbehør  
til grillmesteren og vennerne.

Kvalitet über alles
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RÖSLE er tysk kvalitet,  
når det er bedst!

Med RÖSLE får du tidløst, stilrent design, der holder resten af livet.
Kompromisløs tysk kvalitet, med fokus på detalje og funktionalitet.
I lige linje fra de første robuste RÖSLE køkkenredskaber fra 1888

og frem til nutidens eftertragtede design. Produceret i 18/10 rustfrit
stål, innovativ og award-winning.

 
Vi byder dig indenfor til en unik verden af smarte grill-løsninger

med RÖSLE kulgrill og RÖSLE grilltilbehør.
Ingen kompromiser, kun det bedste, i hver detalje.



3

Topmodellen:
RÖSLE

NO. 1 AIR
Her er kræset for

kvalitet og funktionalitet.

Sportsmodellen
RÖSLE

NO. 1 SPORT
Fås i to størrelser; Ø50 og Ø60

Alle med patenteret,
vendbar kulrist til direkte
eller indirekte grillning.

Grilltilbehør  
i topkvalitet

Alt hvad du behøver til en perfekt 
grillaften - lige fra "must haves" til 

unikke redskaber designet til   
kylling, fisk, kød, pizza, burger, 

brød og grøntsager.

Mangler dette 
foto

Mangler det 
rigtige billede

"
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De hedder alle “No. 1” til minde om den første kuglegrill 
RÖSLE lancerede på markedet, og har også været 
nummer et for vores kunder i mange år.

RÖSLE No. 1 kuglegrill er udviklet til dig der stiller 
høje krav og forventer, at grillen fungerer mindst lige 
så godt, som du selv mestrer grillkunsten.
En RÖSLE kuglegrill er en top solid grill, der med sit 
karakteristiske kvalitetsstel med store gummihjul, det 

ekstra høje låg og komfortable arbejdshøjde, vil gøre 
grillerierne til en sand fornøjelse. 
 
Det praktiske fasthængslede låg, som åbnes væk fra 
dig i en 45 grader vinkel, giver god sikkerhed og 
arbejdsforhold foran grillen. Med det patenterede AIR 
CONTROL SYSTEM for RÖSLE No.1 AIR modellen, er 
det nemmere end nogensinde at regulere lufttilførslen 
og rengøre grillen for aske. 

RÖSLE kuglegrill
En klasse for sig!
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RÖSLE
 NO.1 F60 AIR

LÆS MERE OM 
VORES KUGLEGRILL

Den foldbare rist gør det nemt
at tilføre ekstra briketter.

Selv en kyllingeholder kan bruges 
takket være det høje grilllåg.

Robust ramme 
hvor du kan hænge dine  

grillredskaber.

Innovativt og patenteret
 AIR CONTROL SYSTEM

for præcis temperatur kontrol.

Solide gummihjul klarer ethvert underlag.

Stort grillareal giver rum for masser grillerier på en gang.
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STORT GRILLAREAL
Op til 15% større end en
tilsvarende kuglegrill.
Så her er der plads til den
helt store grillmenu.

OPTIMAL SIKKERHED
Ingen brændte underarme.

Det praktiske fasthængslede låg,
som åbnes væk fra dig i en 45º
vinkel, giver dig de allerbedste

arbejdsforhold ved grillen.

PRAKTISK RENGØRING
Gennem den store åbning
i bunden, falder asken let

ned i den rummelige og let
aftagelige askeopsamler.

NEM OG HURTIG AT SAMLE
Grillen er delvis samlet. 

KOMFORTABEL 
ARBEJDSHØJDE

80 cm høj  
– ikke noget med at stå
krumbøjet over grillen.

DIMENSIONER:
NO.1 AIR F50. 26 kg. 

(L×W×H) 73×83×110 cm
NO.1 AIR F60. 29 kg.

(L×W×H) 73×83×115 cm

EKSTRA HØJT LÅG
En praktisk detalje, der gør det
muligt at grille selv store fjerkræ
som kalkun eller ”American
style Beer Can Chicken”.

PRAKTISK RAMME
Idéel til at hænge grillredskaber 
eller sidebord. Sidebord og 
redskabskroge er tilgængelig  
som tilbehør.

SMART
FOLDBAR GRILLRIST
Kan foldes på midten,  

så den nemt kan komme  
i opvaskemaskinen.

Der er mulighed for at åbne 
siderne, hvis der er behov for at 

tilføre flere briketter.

PRÆCIS LUFTREGULERING
Med det nye, patenterede
AIR CONTROL SYSTEM
reguleres lufttilførslen nemmere
end nogensinde før.

KVALITETSMATERIALER
Grillen er lavet af 
porcelænsemaljeret stål. 
Kraftig ramme i galvaniseret og 
pulverlakeret stål med solide 
hjul (Ø20 cm), så den er nem at 
flytte rundt med.

PERFEKT TEMPERATUR
Med det integrerede  
termometer i låget, kan  
du nemt kontrollere  
temperaturen i grillen.

RÖSLE 
KUGLEGRILL
NO.1 F50 AIR
NO.1 F60 AIR
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GRILLOVERTRÆK 
Pas godt på din grill. Grillovertræk 
i polyester designet til at passe til 

RÖSLE No.1 grillerne.  
Sort, 100% vandtæt og med 

praktisk velcrolukning. 

KROGE TIL GRILLREDSKABER
Smarte RÖSLE redskabskroge 
i rustfrit stål med silikonegreb. 
Hæng dem direkte på grillens 
ramme, så du altid har dine 

grillredskaber lige ved hånden. 
Leveres i sæt med 5 stk. kroge. 
Passer til RÖSLE No.1 F50/F60 

AIR.

LED GRILL-LAMPE
Et must for dig som griller hele året 
rundt – eller når mørket falder på. 

Med metalclippen sættes den nemt 
og sikkert på rammen. Og den 

fleksible metalhals gør, at du kan 
rette lyset direkte på grillområdet. 

SIDEBORD
Få ekstra plads ved grillen med 

det praktiske sidebord til RÖSLE 
No.1 F50/F60 AIR. Hænges nemt 
og stabilt direkte på grillrammen. 
Sidebordet er i lakeret bøgetræ og 

med saftrille.

Grillmesterens
MUST HAVE 
til RÖSLE No. 1 AIR
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OPTIMAL SIKKERHED
Det praktiske fasthængslede låg, 

som åbnes væk fra dig i en
45º vinkel, giver dig perfekte

arbejdsforhold ved grillen.

LET ASKEOPSAMLING
Giver en ren og støvfri 

grillning.

MATERIALE I 
TOPKVALITET

Grillen er lavet af 
porcelænsemaljeret stål.

Stabil og robust rørformet
stel af aluminium.

KOMFORTABEL 
ARBEJDSHØJDE
Den ergonomiske  

arbejdshøjde på 80 cm
giver gode arbejdsforhold.

HØJT LÅG
Giver god plads til  
praktiskeredskaber  
som spareribs-/stegholder 
og kyllingeholder.

EKSTRA STORT
GRILLAREAL
F50: Ø 50 cm = 1.885 cm2

F60: Ø 60 cm = 2.733 cm2

PRÆCIS LUFTREGULERING
Temperaturen kontrolleres
let med ventilationssystemet
ved at dreje håndtaget.

VENDBAR KULRIST
Patenteret til direkte
og indirekte grill.

PERFEKT TEMPERATUR
Integreret læsevenligt
termometer i låget.

NEM OG HURTIG AT SAMLE
Grillen er delvis samlet.

DIMENSIONER:
No.1 Sport F50. 19 kg.  

(L×W×H) 68×68×99 cm
No.1 Sport F60. 24 kg.

 (L×W×H) 75×76×105 cm

NEM TRANSPORT
Store stabile hjul som gør det 
nemt at flytte rundt med grillen  
– selv på ujævne underlag.

RÖSLE 
KUGLEGRILL
NO.1 SPORT F50
NO.1 SPORT F60
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GRILLTANG
Grilltangen, hvor der er tænkt på 
detaljerne. Med det intelligente 

låsesystem kan du med én 
bevægelse låse og åbne tangen. 

REDSKABSHOLDER 
SPORT/BELLY F60

Består af 4 kroge. Monteres på 
grillen med skruer.

GRILLSPATEL
Et must når du har bøffer, 

grøntsager eller lignende på grillen. 
Med en længde på 46 cm er du i 

sikker afstand fra de varme gløder.

REDSKABSHOLDER 
SPORT/BELLY F50

Består af 4 kroge. Monteres på 
grillen med skruer.

MARINADEPENSEL
Denne langskaftede grillpensel i 
silikone, er specielt egnet til at 

påføre kødet marinade under selve 
grillningen.

GRILLHANDSKER
Beskyt dine hænder og arme mod 
varme og flammer. 100% læder og 

ekstra lange.

Grillmesterens  
MUST HAVE  
til RÖSLE No. 1 SPORT

MUST HAVE  
grillredskaber
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Tools for the grillmeister
Grillmesterens direkte vej til succes går gennem  

forberedelse og ordenligt grej. Med fokus på design og funktionalitet har  
RÖSLE udviklet grillredskaber med gennemførte features.  

Uanset om aftenens grillmenu står på bøffer, burger, kylling,  
fisk, steg eller grøntsager, har RÖSLE grillværktøjerne til at gøre grillaftenen  

både nemmere, bedre og sjovere.
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TIL
FJERKRÆ

Ideel til  
“American Style Beer Can Chicken”

Perfekt grillede kyllingelår.

KYLLINGE-/LÅRHOLDER
Mulighed for at tilberede op til  

12 stk. ad gangen. Kyllingestykkerne  
grilles jævnt uden at blive vendt.

Digitalt grilltermometer
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TIL
KØDET

Saftigt, sprødt og lækkert kød med RÖSLE rotisserie.

Spareribs-/stegholder
Et uundværligt værktøj til spareribs eller hele stege.

Pulled pork gafler. 

Få styr på  
kernetemperaturen.

Grilltangen med de gennemtænkte 
detaljer. 40 cm lang.
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TIL
PIZZAEN

Pizzaskærer. Innovativt design med rund,  
fritkørende klinge og ergonomisk greb.

Gourmetring til F60
Til pizzabagning og når der er behov for ekstra plads.

PIZZASPADE
Ekstra langt skæfte.

PIZZASTEN
Incl. holder. Ø 41 cm.
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TIL
FISKEN OG 
BURGEREN

Burgerpresser.

Fiskeholder.

FISKEHOLDER
Det idéelle grilltilbehør, når du skal grille fisk  

som ørred og guldbrasen.  
Den minimale kontakt mellem  

fisk og holder betyder, at fiskeskindet  
forbliver intakt.
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TIL
BRØD OG 

GRØNTSAGER

Emaljeret grillpande.

Brød- og varmehylde.Grillspydholder
incl. grillspyd (6 stk.)

GARNITURE-SYSTEM, 2 STK.
Perfekt form til kuglegrillen.
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