
Låt hemmet växa och ta värmen med dig 
ut i trädgården med Vulx



LÅNGA DAGAR  
& LJUSA NÄTTER   

Inget drar igång den varma årstiden som ett glas välkylt vitt vin medan du 
njuter av dagens sista solstrålar. Förläng de ljumma kvällarna med levande 
ljus, en brasa, vackra blommor, läcker grillmat och praktiska och snygga 
vedförvaringar. Vi har satt ihop ett utomhussortiment som inbjuder till härliga 
stunder i din alldeles egna oas utomhus. 

Kollektionen består av ett eldfat, en utomhuskamin, två typer av grillbord 
och vedförvaringar, högbäddar och planteringslådor i olika storlekar. 

Kollektionen är skapad i cortenstål som när det utsätts för väder och vind 
får ett vackert och helt unikt rostliknande utseende. De två grillborden finns 
även med svartlackerat stål. 
 

Cortenstål 



CUBIS utomhuskamin



MYSIGA STUNDER I TRÄDGÅRDEN 

MAGMA grillbord til grillkol och gasol

Älskar du också unika matupplevelser utomhus? Med 
ett VULX MAGMA eller FUSION grillbord spelar själva 
matlagningen en central roll i måltiden. Oavsett om du 
 föredrar mat som lagats över öppen eld/kolgrill eller vill ha 
bekvämligheten som en gasolgrill erbjuder är det upplagt 
för härliga matupplevelser då alla kan delta.

Grillborden finns i olika höjder och det går att välja  mellan 
insats för grillkol eller gasol. Dessa köps separat.  Det 
är lätt att konvertera grillborden från den ena typen av 
bränsle till den andra.

 
FUSION grillbord

Höjd   Finns i 3 höjder: 40 cm, 80 cm, 110 cm 
Diameter  Ø 130 cm
4-i-1  Bord, kolgrill, eldfat och gasolgrill 
Bränsle   Grillkol, ved och gasol - konverteras på 2 minutter 
Färger  Finns i cortenstål och svartlackerat stål
Toppskiva  Högtryckslaminat som är beständigt mot vatten, UV-strålar, slag   
  och stötar



MYSIGA STUNDER I TRÄDGÅRDEN 

MAGMA grillbord. Cortenstål

MAGMA grillbord. Svartlakerat stål

FUSION grillbord. Höjd 40 cm

MAGMA grillbord

Höjd   110 cm 
Diameter  Ø 100 cm
3-i-1  Bord, kolgrill och gasolgrill 
Bränsle   Grillkol och gasol - konverteras på 1 minut 
Färger  Finns i cortenstål och svartlackerat stål
Toppskiva  Högtryckslaminat som är beständigt mot vatten, UV-strålar, slag  
  och stötar



Den perfekta platsen att värma sig när temperaturen 
 faller är framför en utomhuskamin eller vid ett eldfat. 
Luta dig tillbaka och njut av värmen och åsynen av de 
 fascinerande lågorna i din CUBIS utomhuskamin. Det 
finns hjul att köpa till så du lätt kan flytta den dit du vill. 

Njut av lågornas dans medan du grillar pinnbröd eller 
marshmallows eller poppar popcorn. S’mores är den 
äkta smaken av mysiga stunder kring FUEGO eldfadet. 
De är så lätta att göra och bidrar med något alldeles 
 särskilt till stämningen.  

Sätt ihop MULTIFLEX vedförvaringarna så att de 
 uppfyller just dina behov. Välj till exempel en låg modell 
och lägg en tjock träskiva ovanpå så har du den perfekta 
platsen att ställa mat och dryck.  

Rumskänsla skapas inte alltid av fasta väggar. Sätt färg 
på utomhuslivet och skapa mysiga rum på terrassen 
med naturen som kuliss genom att plantera blommor i 
regnbågens alla färger. Plantera dem i MULTIFLEX hög-
bäddar och planteringslådor – det är både praktiskt och 
snyggt. Vill du ha flexibilitet går det att montera hjul på 
några av planteringslådorna.

BRASA I TRÄDGÅRDEN

CUBIS utomhuskamin 
B: 50 x H: 291 x D: 50 cm  

 



Så här gör du s’mores – marshmallowssnacks

MarshmallowsChokoladGrahamskex
(Grillspett för grillning av marshmallows)

1. Sätt en marshmallow på ett grillspett och håll den över elden

2. Lägg en bit choklad på ett grahamskex 

3. När marshmallowen är varm lägger du den ovanpå chokladen 

4. Avsluta genom att lägga ett gramhamskex ovanpå marshmallowen

Vips har du marshmallowssnacks – även kallade s’mores 

BRASA I TRÄDGÅRDEN

MULTIFLEX vedförvaring, djup 40 cm  
B: 60 x H: 120 cm
B: 60 x H: 160 cm 
B: 60  x H: 200 cm 

FUEGO eldfat 
B: 68 x H: 68 x D: 68 cmB: 80  x H: 120 cm 

B: 80 x H: 160 cm
B: 80 x H: 200 cm
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MAGMA grillbord 
Cortenstål eller svartlackerat stål  
för grillkol eller gasol   
H: 110 cm Ø: 100 cm  

FUSION grillbord 
Cortenstål eller svartlackerat stål 
för ved/grillkol eller gasol
H: 110 cm Ø: 130 cm  

CUBIS utomhuskamin
Cortenstål  
B: 50 x H: 288,5 x D: 50 cm

 

FUEGO eldfat 
Cortenstål 
B: 68 x H: 68 x D: 68 cm

FUSION grillbord 
Cortenstål eller svartlackerat stål  
för ved/grillkol eller gasol
H: 80 cm Ø: 130 cm 

FUSION grillbord 
Cortenstål eller svartlackerat stål  
för ved/grillkol eller gasol
H: 40 cm Ø: 130 cm

FUSION tillbehör
· Skyddslock för ved/grillkolsinsats 
· Vattentätt överdrag för grillbord höjd 110 cm 
· Vattentätt överdrag för toppskiva
· Justerbart grillgaller för eldning med ved
· Täckplatta för grillbord
· Etanolbrännare 
· Champagnekylare
· FUSION bas kan köpas separat i H: 110 cm, 80 cm och 40 cm
· Ved- och grillkolsinsats 
· Gasolinsats

MAGMA tillbehör
· Vattentätt överdrag för toppskiva
· Täckplatta för grillbord 
· Champagnekylare
· Grillkolsinsats   
· Gasolinsats  
 

MULTIFLEX vedförvaring, djup 40 cm 
Cortenstål    

VULX OUTDOOR KOLLEKTION

B: 60 x H: 120 cm
B: 60 x H: 160 cm 
B: 60 x H: 200 cm

B: 80 x H: 120 cm 
B: 80 x H: 160 cm
B: 80 x H: 200 cm

CUBIS tillbehör
· Base med hjul

MULTIFLEX tillbehör
· Gräskant til högbädd/planteringslåda  
· Fästbeslag för stapling av två högbäddar/planteringslådor
· Hjul Ø50 mm
· Fästbeslag for att skruva ihop 2 vedförvaringar 

MULTIFLEX högbädd/planteringslåda, höjd 40 cm 
Cortenstål    
D: 40 x B: 40 cm
D: 40 x B: 80 cm 
D: 40 x B: 120 cm
D: 40 x B: 160 cm  
D: 40 x B: 200 cm

D: 60 x B: 40 cm
D: 60 x B: 80 cm 
D: 60 x B: 120 cm
D: 60 x B: 160 cm  
D: 60 x B: 200 cm

D: 80 x B: 80 cm 
D: 80 x B: 120 cm
D: 80 x B: 160 cm  
D: 80 x B: 200 cm

DESIGN BY 
Sørig & Jacobsen


