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Keramiske grills & tilbehør

Made in USA



Til amatørgrillerne der ser udendørs madlavning 
som en unik og tilfredsstillende oplevelse, som 
anser deres have som stedet hvor de hører 
hjemme, et sted at slappe af og slippe for 
dagligdagens stress og jag. Til udendørskokken 
som elsker at tilberede mad over åben ild. Til 
weekendgrilleren, der mener at det at tilberede 
og dele et lækkert måltid med familie og 
venner er kvalitets tid. Til dem, der beundrer 
den amerikanske opfindsomhed, håndværk og 
den uafhængige ånd. Til personen, der arbejder 
hårdt og har fortjent at belønne sig selv.

Vi forstår Jer 



Da George Samaras havde afsluttet sin 
tjenestetid som farmaceut i det græske militær i 
1986, havde han brug for at finde en karriere, så 
han fokuserede på sin kærlighed til havet. Han 
begyndte på kapsejllas og blev skipper på en 
yacht for turistudflugter i det græske øhav.

I 1988 mødte han sin kommende kone Kelley, 
en amerikaner, der var på ferie med sin familie 
og havde chartret Samaras’ båd. George blev 
betaget af Kelley og de holdt kontakten ved lige 
efter hun vendte hjem. Hun flyttede sidenhen 
til Grækenland og de giftede sig. Syv år 
senere, besluttede parret at flytte til 
USA.

Georges svigerfar havde en Kamado 
og til Thanksgiving, 
smagte George grillet 
kalkun for første 
gang. Han var forbløffet 
over den saftighed og lækre smag 
kalkunen havde, der blev tilberedt 
på Kamado’en. Den præsterede 
og var ulig enhver anden grill han 
nogensinde havde brugt.

Han købte en Kamado til sig selv 
og grillede på den regelmæssigt. 
Han fortalte sine venner og 
familie om den og begyndte at fragte 
Kamado’en til Grækenland så de kunne 
prøve den. Til sidst var der over 80 mennesker  
der ønskede en Kamado, så han spurgte 
producenten om han kunne blive distributør i 
Grækenland, men de afslog.

Dette afskrækkede ham dog ikke, og George 
så en niche i markedet og besluttede, at han 
ville producere sine egne Kamado’er. Han fik at 
vide af mange mennesker, herunder ingeniører 
med viden om keramik, at det ikke kunne lade 
sig gøre, men han pressede på og tilbragte de 
næste mange år på at udvikle og teste sin egen 
formel for det ildfaste materiale.

I 1996 var han klar til at sælge sine keramiske 
grills. Samaras valgte navnet “Primo”, som 

betyder “den bedste” på italiensk. Hans første 
produktionslokaler, som han lejede, var på 65 
m2. På grund af den begrænsede plads, kunne 
han kun fremstille to grills ad gangen, og han 
blev nødt til at køre på tværs af byen til en ovn 
for at få dem brændt.

 Over de næste par år, voksede Primos Kamado 
inspirerede grill i popularitet i takt med at rygtet 
spredtes om dens kvalitet og at det samtidig 
var den eneste amerikansk producerede 

keramiske grill.

Samaras har en forkærlighed for at 
forbedre sine keramiske grills og 

innovative produkter, og i 2000 
præsenterede han Primo 

2000  - en kombination 
af gas og keramisk 
grill. Hans idé var 

at bruge den karakteristiske 
overlegne varme-  og fugtbevarelse 

for en keramisk grill samt 
bekvemmeligheden ved gas som 
varmekilde, som så mange udendørs 
kokke netop foretrækker.

Det var et uovertruffen produkt 
som branchen aldrig før havde 
set, og over 700 enheder blev 

solgt. Produktionen blev afbrudt et 
par år senere på grund af krav til 

forsendelse og samlingen af grillen.

George så også ud over den runde form på 
en traditionelle Kamado og opdagede, at en 
oval-form tillader en langt højere alsidighed og 
effektivitet i madlavningen. Det ændrede for 
altid retningen for Primo.

Indførelsen af den patenterede ovale grill i 2002 
etablerede Primo som en stor aktør på det 
keramiske grill marked.

I dag  er Primo’s hovedkvarter på 8.500 m2 
beliggende i Tucker, Georgia hvor man også 
fremstiller de keramiske grills. Primo forhandles 
i øjeblikket  i 24 lande rundt omkring i verden.

Historien for Primo



* Consumer Reports magazine February 2013

Fordelen ved Primo

Keramisk topkvalitet
Primo keramiske grills er sammensat af en patenteret blanding af naturlige materialer der 
giver en overlegen fastholdelse af varme og fugtighed. Kombineret med en høj kvalitetskontrol 
af produktionsprocesserne og en enestående temperatur ved brændingen, er vores keramik 
betydeligt mere effektiv end andre keramiske grills. En Primo bruger mindre brændsel, når den 
ønskede temperatur hurtigere og reducerer tilberedningstiden.

Fremstillet i USA med stolthed
78% af amerikanerne foretrækker 
produkter der er fremstillet i 
USA.* Primo er den eneste keramiske 
grill der er amerikansk fremstillet. Vi bruger 
lokale råmaterialer, og brændningen af 
keramikken og samlingen af grillen foregår ved 
hovedkvarteret  i Tucker, Georgia. Vi er utroligt 
stolte af den amerikanske opfindsomhed og 
kvalitetshåndværket ved hver af vores keramiske 
grills. Overraskende nok så outsourcer næsten 
alle de store keramiske grill producenter deres 
produktionen til udenlandske virksomheder. De 
har således meget lidt eller slet ingen kontrol 
over produktionsprocessen.

Den patenterede ovale form
Den patenterede ovale form, giver en mere 
fleksibel og effektiv grill end nogen anden 
keramisk grill på markedet. Få ægte to-zonet 
direkte og indirekte grilning på sammen tid. Lav 
steaks på den direkte varme, og tilbehøret på 
den indirekte varme.

Den ovale form skaber et effektiv 
tilberedningsområde hvor der er nem adgang til 
maden. Den rummer mere mad såsom steaks, 
pølser, store stege, spareribs og hele kyllinger. 
grill, bag, steg eller ryg forskellige madvarer på 
én gang.



Utrolig smag
Kombinationen af den høje kvalitet af keramikken og Primos 100% naturlige trækul giver maden 
en dejlig ægte grill smag. Den keramiske skal hjælper maden til at bevare sin naturlige fugtighed, i 
modsætning til en grill i stål der trækker fugten ud. Vores trækul er lavet af amerikansk “hardwood” 
og tilfører din mad en udpræget mild røget smag.

Uovertruffen alsidighed ved tilberedning
Vores keramiske grill kan bruges som en grill, 
ovn og en smoker. Grill lækre bøffer, bag en 
træfyret pizza, steg en kalkun eller ryg en 
brisket/oksebryst til perfektion. Mulighederne 
er uendelige.

Enestående temperaturstyring
Tilbered på en temperatur så lav som ved 65 
°C til at ryge en laks eller til langt over 450°C 
for sydende rib eyes. “Low & slow”-tilbered din 
mad i flere timer og nyd en saftig lammekølle 
eller et mørt stykke svinekød. 

Tænder nemt & opvarmes hurtigt 
Du kan allerede være klar til at bruge din 
grill efter 15 minutter, samme tid det tager 
at forvarme en gasgrill. En anden fantastisk 
egenskab ved vores 100% naturlige trækul er, at 
det kan genbruges op til flere gange.  

Lav vedligeholdelse & selvrensende
Primo keramiske grills tager næsten vare på sig 
selv. Regelmæssige eftersyn sikrer at din grill vil 
præstere optimalt i årevis. Vores grill fungerer 
også som en selvrensende ovn.

Fordelen ved Primo

Modstandsdygtig mod vejret 
Primo keramiske grills er skabt til at leve udendørs i ethvert klima. Den høje keramikkvalitet, 
belægning og skelet er lavet til at modstå de mest ekstreme klimaer. Vores grill anvendes i hele 
verden i varme, høj luftfugtighed, regn, vind, sne og selv temperaturer et langt under frysepunktet. 
Nyd pålideligheden og uforligneligheden uanset hvor du bor.



Primo alsidighed

Grilning & Stegning Grilning & Rygning Bagning, Stegning og rygning

Alsidighed uden lige
Promo keramiske grills giver dig ægte to- zoners 
tilberednings muligheder, direkte og indirekte 
grilning samtidig. Runde grills lover det, men Primo 
leverer det med en stor alsidighed og ydeevne.

Den patenterede ovale form skaber to adskilte 
zoner, grill bøffen direkte på den ene side og steg 
skrøbelige fødevare som skaldyr eller grøntsager på 
den indirekte side.

Kombinationen af vores rist, Dobbelt D-Sten, forhøjer 
riste og andet tilbehør gør det muligt at lave op til 
69 forskellige opsætninger, ingen anden keramisk 
grill kan tilbyde dig den alsidighed.

Lad os bare se det i øjnene, de fleste fødevare er ikke 
runde. Primo’s ovale form lader dig grille, bage, stege 
eller ryge mere mad end på en tilsvarende rund grill

Kølig luft trækkes ind i bunden, derefter opvarmet 
af trækul. Den opvarmede luft cirkuleres omkring 
maden, inden det slipper ud af top spjældet. Den 
keramiske skald lagre mere varme end en metal 
grill, og hjælper maden med at beholde mere af sin 
fugtighed end i konventionelle grill.

Primo giver flere tilberedningsmetoder
Grill lækre saftige bøffer, bag autentiske pizza som i en træ-fyret ovn, stege en kalkun, eller ryger 
et okse-spidsbryst til perfektion. Stort set alle fødevarer og opskrifter kan tilberedes på en Primo. 
Mulighederne er uendelige. 

En Primo Grill giver dig mulighed for at grille, bage, stege, røge, svitse, brase, sauté, grill, 
karamelisere, flambére, stege, pandestege, blanchere, koge, lad det simre, gryderet, og meget mere.



Jack Daniel’s Edition Primo Oval XL Series 400

Specifikationer
Grill vægt ………………………… 200 lbs. ……………… 90.72kg

Grillflade ………………………… 400 sq in. ………… 2,580cm2

Rist system (valgfrit) …… 280 sq in. …………  1,806cm2

Max. grillflade ………………… 680 sq in. ………… 4,386cm2

Grill omkreds ………………… 18.5" x 25" ………… 47cm x 64cm

Temperatur interval ……… 150°—850°F+ …… 66°C—454°C+

Features
< Patenteret ovalt design

< Høj keramisk kvalitet

< Vendbar støbejernsrist

< Valgfrit Jack Daniel’s Grill bord

< Valgfrit Jack Daniel’s Grill bord

Jack Daniel’s Edition Oval XL Series 400 
Dette er vores eksklusive keramiske grill der hylder 
amerikansk opfindsomhed, godt håndværk og 
uafhængige ånd, som grill og barbecue entusiaster, 
der deler vores passion for god mad og ekstraordinær 
whiskey.

Kommer som grill med en Jack Daniel’s special udgave “1-Piece 
Island” bord, Jack Daniel’s sideborde til  Primo vogn (se 
billede) eller vores andre XL grill bordmodeller og vogne. 

Made in USA



Specifikationer
Grill vægt ………………………… 200 lbs. ……………… 90.72kg

Grillflade ………………………… 400 sq in. ………… 2,580cm2

Rist system (valgfrit) …… 280 sq in. …………  1,806cm2

Max. grillflade ………………… 680 sq in. ………… 4,386cm2

Grill omkreds ………………… 18.5" x 25" ………… 47cm x 64cm

Temperatur interval ……… 150°—850°F+ …… 66°C—454°C+

Features
< Patenteret ovalt design

< Høj keramisk kvalitet

< Vendbar støbejernsrist

< Valgfrit Jack Daniel’s Grill bord

Primo Oval XL Series 400

Made in USA

The Oval XL Series 400 er én af vores mest populære keramiske 
grills, og det forstår man godt. Den tilbyder den største 
grillflade og det ovale design skaber et effektiv 
tilberedningsområde hvor der er nem adgang til maden. 
Grill, bag, steg eller ryg alt mad. Lavet til grill- og 
barbecueentusiasten der deler vores kærlighed til et 
lækkert måltid mad.

Kommer som grill, en valgfri Primo vogn med kurv, “1-Piece 
Island” bord med to kopholdere (se billede) eller vores andre 
Oval XL grill bordmodeller og vogne. 



Primo Oval Large Series 300

Specifikationer
Grill vægt ………………………… 145 lbs. ……………… 65.77kg

Grillflade ………………………… 300 sq in. …………  1,935cm2

Rist system (valgfrit) …… 195 sq in. ……………  1,258cm2

Max. grillflade ………………… 495 sq in. ………… 3,193cm2

Grill omkreds ………………… 15" x 22" …………… 38cm x 56cm

Temperatur interval ……… 150°—850°F+ …… 66°C—454°C+

Features
< Patenteret ovalt design

< Høj keramisk kvalitet

< Vendbar støbejernsrist

< Valgfrit Jack Daniel’s Grill bord

Oval Large Series 300 er perfekt til at tilberede større 
mængder. Grill, bag, steg eller ryg maden og forøg 
grillfladen med de forskellige forhøjerriste. Grillen 
kommer med støbejernstopspjæld, letlæseligt 
termometer, vendbar støbejernsrist og bundspjæld 
i rustfri stål.

Kommer som grill, en valgfri Primo vogn med kurv, “1 Piece-
Island” bord og med to kopholdere (se billede) eller vores 
andre Oval Large grill bordmodeller og vogne. 

Made in USA



Primo Oval Junior Series 200

Made in USA

Oval Junior Series 200 er forbavsende stor når det kommer 
til den mængde mad der kan tilberedes på samme tid. 
Faktisk vil to 6 kilos kalkuner kunne tilberedes på sammen 
tid. Er perfekt som primær grill eller til at supplere 
en gasgril. Grillen kommer med støbejernstopspjæld, 
letlæseligt termometer, vendbar støbejernsrist og bundspjæld i 
rustfri stål.

Kommer som grill, Primo vogn med kurv & “2-Piece Island” bord 
(se billede), grillbord i teaktræ, grillbord i kompakt cypresstræ 
eller stativ.

Specifikationer
Grill vægt ………………………… 110 lbs. ……………… 49.90kg

Grillflade ………………………… 210 sq in. …………… 1,355cm2

Rist system (valgfrit) …… 150 sq in. ……………  968cm2

Max. grillflade ………………… 360 sq in. ………… 2,323cm2

Grill omkreds ………………… 13.5" x 18.5" ……… 34cm x 47cm

Temperatur interval ……… 150°—850°F+ …… 66°C—454°C+

Features
< Patenteret ovalt design

< Høj keramisk kvalitet

< Vendbar støbejernsrist

< Valgfrit Jack Daniel’s Grill bord



Primo Kamado All-In-One

All-In-One Omfatter: Grill, Stativ, Sideborde, Askerager, 

og Grillristløfter. Kan også leveres kun som grill.

Made in USA

Kamado All-In-One Er vores runde 
traditionelle kamado grill. Features: 
ergonomisk håndtag, stativ, godkendte 
sideborde, askerager, grillristløfter.  Inkluderer 
støbejernstopspjæld, letlæseligt termometer,  
vendbar støbejernsrist og bundspjæld i rustfri 
stål.

Specifikationer
Grill vægt ………………………… 150 lbs. ……………… 68kg

Grillflade ………………………… 280 sq in. ………… 1,739cm2

Grill omkreds ………………… 18.5” dia. …………… 47cm

Temperatur interval ……… 150°—850°F+ …… 66°C—454°C+

Features
< All-In-One

< Høj keramisk kvalitet

< Valgfrit Jack Daniel’s Grill bord



Primo tilbehør

Jack Daniel’s Edition 
1-Piece Island bord 
Med to kopholdere. Passer 
til XL 400.

Jack Daniel’s Edition 
2-Piece Island bord 
Passer til alle XL 400.

1-Piece Island bord 
Med to kopholdere. Passer til 
XL 400, LG 300.

2-Piece Island bord 
Passer til XL 400, LG 300, 
JR 200.

Stålbord med kurv
& rustfri sideborde 

Vores stærkeste og 
mest holdbare bord. 

Stativet passer til 
alle vores “Island” 

borde og sideborde. 
Passer til XL 400, 

LG 300, JR200 
(billedet viser XL 400).

Grillbord i teak- og cypresstræ 
De smukke håndlavede borde er 
designet med holdbarhed for øje. 
Leveres usamlet. Passer til XL 400, 
JR 200 (billedet viser XL 400 i et 
bord af teaktræ).

Bord i cypresstræ 
Bygget til dem, der 
foretrækker ekstra 
arbejdsplads når man 
griller og et praktisk 
opbevaringsområde. Leveres 
usamlet. Passer til XL 400, 
LG 300, JR 200 
(billedet viser JR 200).

Grillbord i kompakt cypresstræ  
Velegnet hvis du har begrænset 
plads, men stadig elsker et flot 
træbord. Leveres usamlet. Passer 
til XL 400.

Flere bordmuligheder
• “All Event” bord i cypresstræ 
Med sine over 225 cm i længden 
indeholder vores dobbelte 
grillbord én XL 400 og én JR 200. 
Leveres usamlet.

• Cypress-tilberedningsbord 
Med en længde på 60 cm er dette 
bord det perfekte supplement, når 
mere arbejdsplads er påkrævet. 
Leveres usamlet. 

*Alle træborde inkluderer 4 keramiske fødder der muliggør luftgennemstrømning mellem grill og bord.

Speciel fremstillet bord counter tops
Fremstillet af de bedste materialer og UV-filtre for at kunne modstå 
ekstremt vejr. Modstandsdygtig overfor pletter, mug og meldug.



Drypbakkestativ
Holder dobbelt D indsats og kan 
bruges til at holde en drypbakke.
Kommer i specifikke varianter til 
XL 400, LG 300, JR 200.

Heat Deflector (Kamado)
Omdan din Kamado grill til en 
ovn, stegeso og rygeovn.
Inkluderer én keramisk plade og 
ramme pr. kasse. Rammen sælges 
også separat. Kun til Kamado.

Bage-/Pizzasten
Bag brød, varme forretter og 
træfyret pizza. Fås glaseret eller 
uglaseret. Kommer i to størrelser: 
41 cm til XL 400, LG 300,
Kamado. 32,5 cm til JR 200.

100% naturligt trækul
Lavet af amerikansk “hardwood” til 
ægte træfyret kulsmag. Brænder 
varmere og længere end andre 
mærker trækul/briketter. Fås i 
poser á 9 kg.

Quick Lights Fire Starters
Med optændingsblokke  kan du 
hurtigt og nemt tænde vores 
100% naturlige trækul. Stryg 
dem som ved en tændstik og 
læg ned i trækullet.

Primo tilbehør

Forhøjerrist(e)
To forhøjerriste vil næsten 
fordoble grillfladen på enhver 
grill. Én rist pr. kasse. Kommer i 
specifikke varianter for XL 400, 
LG 300, JR 200.

Stegholder/spareribsholder
Steg eller ryg store udskæringer 
af kød på samme tid. Vend risten 
om og den vil kunne holde flere 
rækker af ribs. Passer til XL 400, 
LG 300, Kamado

Dobbelt D indsats
Omdanner din grill til ovn, 
til stegning og rygning. 
Det er nødvendigt med 
drypbakkestativ. Kommer i 
specifikke varianter til  XL 400, 
LG 300, JR 200.

Deluxe Rib Rack (lille*/stor**)
Porcelænsbelagt for nem rengøring. 
Ét stativ per kasse. *Passer til XL 
400, LG 300, JR 200, Kamado.
**Passer til XL 400. Begge stativer 
kan stables i en XL 400 så man kan 
tilberede 14 rækker ribs.



Betræk
Beskyt din grill mod vejret med 
vores slidstærke grillbetræk. 
Specielt tilpasset til alle grills 
uanset om grillen er i et bord, 
vogn eller stativ.

Primo tilbehør

Kylling- og kalkunholder
Designet til at tilføre ekstra smag 
og fugtighed til hele fjerkræet. 
Tilføj urter og krydderier til 
vandet eller lav “beer can” kylling.
Passer til alle grills.

Digitalt trådløst termometer 
Måler grillens og madens 
temperatur. Alarmen lyder, 
når din ønskede temperatur 
er nået, eller afviger fra det 
programmerede interval.

Støbejernsrist
Støbejernsristen er ideel til at 
svitse kød og holde saftigheden 
i kødet. Kommer i specifikke 
varianter  for XL 400, LG 300, 
JR 200.

 Kuldeler
Denne tunge støbejernskuldeler deler 
grillen og skaber derved  to zoner 
til henholdsvis direkte og indirekte 
Kommer i specifikke varianter for 
XL 400, LG 300, JR 200.

Støbejernsplade
Pladen har en glat og en rillet 
side og giver dig mulighed for at 
stege, svitse og sautere Kommer 
i specifikke varianter for XL 400, 
LG 300, JR 200.

Askerager
Et “must-have” værktøj der 
nemt fjerner asken fra grillen, 
eller flytter rundt på det tændte 
trækul.

Krydderier
Specielt udviklet af John Henry til 
Primo: Sweet Honey BBQ Sauce, 
Chicken Tickler, Summer Peach, 
Garlic Pepper and Pecan Rub.

Grillrist løfter
Fjerner nemt risterne i grillen. 
Lavet af forkromet stål til mange 
års brug.
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