Lækker wokmad
på terrassen med
Hot Wok Original 7 kW.

Hot Wok PRO 12 kW.

Hot Wok Silverline 4,5 kW.

Gasbrænderen i støbejern leverer 7,0 kWh. som gør den god
til wok madlavning. Der medfølger Wokpande 30 cm
rundbundet, 1.5 mm carbon stål. Træhåndtag.
Inkl. gas-kit (regulator og slange)
Gasbrændern er CE godkendt
og kun til udendørs brug.
Varenr. HW3711

Gasbrænderen i støbejern leverer hele 12,0 kWh. som gør den
perfekt til wok madlavning. Det gør endda gasbrænderen fra
HOT WOK til den største på markedet målt på effekt!
Der medfølger HOT WOK Wokpande 30 cm rundbundet,
1.5 mm carbon stål. Træhåndtag. Inkl. gas-kit (regulator og
slange). Gasbrænderen er kun til udendørs brug.
Varenr. HW3812

Perfekt sæt til at bruge på terrassen, stranden, campingturen
eller i kolonihaven. Gasbrænderen er udstyret med tændblussikring og må derfor bruges indendørs. Sættet består af
gasbrænder, wokpande 30 cm., gasdåse og opbevaringstaske.
Kan også tilsluttes store flasker.
Varenr. HW2113

Spar 100,-

Spar 100,-

Hot Wok Grillpande

Hot Wok Hot Stone

Hot Wok Wokpande 35 cm.

32,5 cm støbejernspande med riller på den ene side til
steaks og grillbøffer, og glat på den anden side til f.eks
pandekager og omelet.
Varenr. HW6731

Kraftig granitplade, som kan bruges til at bage pizza
og brød, eller som bordskåner under gasbrænderen.
Varenr. HW6734

For dem, der ønsker en større wok pande. Hurtig opvarmning. Ideel til lynstegning og suppe madlavning. Passer til alle
HOT WOKs gasbrændere.
Varenr. HW3731

698,-

Spar 100,-

698,-

335,-

898,-

335,-

250,-

Hot Wok Brænderring

Hot Wok Bordskåner

Den flade brænderring stabiliserer fladbundede gryder og er
specielt velegnet til HOT WOK Hot Stone og HOT WOK Grillpanden. Let at skifte fra den originale brænderring. Passer
kun til HOT WOK ORIGINAL gasbrænderen.
Varenr. HW5791 + HW5751

Den parabole bordskåner gør det muligt at sætte
wokpanden direkte på bordet, uden den vælter.
Varenr. HW5771
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129,HUSK!
Vi handler
også med
private

Hot Wok
Top line bord
Når du bruger din grill eller dit
gasblus, står gasflasken typisk
bare og fylder ved siden af. Hvorfor ikke udnytte den plads flasken
optager til noget praktisk – netop
med Topline bordet fra HOT WOK?
TOP Line bordet monteres nemt
på en Gasflaske på 5 kg eller 10 kg
letvægtsgasflaske. Hermed får du
ekstra bordplads.
Varenr. HW9912
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