


unik  |  modern  |  hög kvalitet  |  elegant

>  Basdesign av högsta kvalitet  

i solid look

>  14 sintrade keramiska ytor av neolith®

> Imponerande flammbild

> Utmärkt förbränningsteknik

> Justerbar låshöjd

>  Extremt väderbeständigt tack vare 

konstruktionen i rostfritt stål

> Hög, justerbar värmeeffekt

>  Hög kvalitet

> Lämplig för alla gastyper

Unik design
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Alla material extremt väderbeständiga

Höjdpunkten i din trädgård

Kombinationen av exklusiva och högkvalitativa material skapar ett unikt utseende i din trädgård.

neolith® sintrade keramiska ytor av högsta kvalitet i solid design harmoniserar perfekt med  
detaljerade borstade rostfria stålkomponenter.
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Unikt högkvalitativt utförande - i varje detalj
neocube®-o består konsekvent endast av material av högsta kvalitet. neocube®-o sätter inte bara vad gäller design, 
utan också för bearbetning och hållbarhet. Spänningen i det yttre området är mycket högre än i det inre området. 
Därför används endast material och komponenter som är perfekt lämpade för detta. Från den högkvalitativa 
neolith® sintrade keramiken till den rostfria baskonstruktionen, den rostfria brännarenheten och skottglaset –
kompromisslöst hög kvalitet.

Panoramafärgad glaspanel
Panoramabeklädnaden av högkvalitativt Schott-glas ger utmärkt eldsikt. Det perfekta flamskyddet garanterar 
en vacker flammbild. Alla komponenter och anslutningsdelar består uteslutande av borstat rostfritt stål.

Högkvalitativ gasbrännare
Den högkvalitativa gasbrännarenheten erbjuder optimal flammkontroll och säkerställer en unik flammbild. 
Den steglöst inställbara flamhöjden* är standard likväl som alla gassäkerhetsanordningar (t.ex. lutningsskydd). 
Den kompletta tändningsenheten är också tillverkad av högkvalitativt borstat rostfritt stål.

neolith® sintrad keramisk bas av hög kvalitet i en solid blockdesign
En detalj i fokus på neocube®-o är den högkvalitativa sockel och botten med sin solida look. För detta ändamål 
skärs de extremt hårda neolith® sintrade keramiska plattorna i en mycket komplex gjutsågprocess och bearbetas 
sedan för hand till en fast bas. Detta skapar det unika basutseendet. Även i dörrområdet säkerställer det osynliga 
magnetiska låsningskonceptet det stabila utseendet på blockbasen. För den ultimata hållbarheten är blockets 
understruktur tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål.

Stark rörlighet
Massiva material säkerställer hög vikt. För att kunna flytta neocube®-o enkelt, är fyra stabila hjul integrerade  
i botten. För ojämn terräng ingår också två stålhandtag i konstruktionen. Detta innebär att neocube®-o lätt  
kan transporteras till önskad plats av två personer.

Rostfri stålkonstruktion

Tillverkad i Tyskland

Hög säkerhetsstandard

Imponerande flammbild

Skrapbeständig keramik

Väderbeständig

UV-beständig
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* Flamhöjd steglöst justerbar från cirka 20 till 100%
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REP TÅLIG

VATTENTÄTLÄTT ATT STÄDA TEMPERATURBESTAND

RESISTENT MOT SYROR 
OCH BASER

UV-BESTÄNDIG

Arctic White silk

Arctic White silk

New York New York silk

Mont Blanc silk

Mar del Plata riverwashed

Calacatta silk

Zaha silk

Beton silk

La Bohème 01 structure

Calacatta silk

Mont Blanc silk

Pulpis silk

Iron Corten satin

Krater riverwashed

Sofia Cuprum silk

Iron Grey satin

Nero Zimbabwe riverwashed

neolith® sintrad keramik

Unika ytor för unika trädgårdar. Det är därför neocube®-o finns också i 14 olika sintrade keramiska ytor. Varje 
yta ger neocube®-o-spisen ett unikt utseende. Från modern till elegant, från ädel rostutseende till betong till 
träutseende - du väljer keramik. Extremt hög kvalitet och i en solid blockdesign.

10 11



Mar del Plata riverwashedBeton silk

La Bohème 01 structureNew York New York silk

Pulpis silkZaha silk
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Krater riverwashed

Nero Zimbabwe riverwashed

Sofia Cuprum silk

Iron Corten satin

Iron Grey satin unik  |  hållbar  |  hög kvalitet  |  eleganta

neolith® sintrad keramik

neocube®-o-blockbasen i solid design är tillverkad av högkvalitativ neolith®-sintrad 
keramik. För ändamålet skärs de extremt hårda plattorna i en mycket avancerad 
sågprocess och bearbetas sedan för hand. Dessa ytor används över hela världen för högsta 
kvalitet och på de mest krävande användningsområden. De unika ytskikten av neolith® ger 
neocube®-o dess specialla utseende. Förutom de optiska egenskaperna är den sintrade 
keramiken av neolith® perfekt för utomhusområdet på grund av dess påtaglitgt fysiskt 
tåliga egenskaperna.
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Eld  |  Vatten  |  Jorden  |  Luft

Unika ytskikt och strukturer
Vare sig det är i högkvalitativ svart ”tvättad” keramik eller i 13 andra unika ytor –  
en neocube®-o är alltid annorlunda, alltid speciell och alltid unik.
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Panoramafärgad glaspanel

Panoramabeklädnaden av högkvalitativt 
Schott-glas ger utmärkt eldsikt.

Det perfekta flamskyddet garanterar en 
vacker flammbild.

neolith® sintrad keramisk bas av hög 
kvalitet i en solid blockdesign

En detalj i fokus på neocube®-o är den 
högkvalitativa basen och botten med sin 
solida konstruktion.

För detta skärs de extremt hårda neolith® 
sintrade keramiska plattorna i en mycket 
komplex sågprocess och bearbetas sedan 
för hand. Detta skapar det unika och 
stabila botten.

Borstad rostfritt stål

Alla komponenter och anslutningsdelar 
består av borstade rostfria element.

Gasbrännare av hög kvalitet

Den högkvalitativa gasbrännarenheten 
erbjuder optimal flammkontroll och 
säkerställer en unik flammbild.

Den steglöst ställbara flamhöjden* 
är standard som likväl alla 
gassäkerhetsanordningar (t.ex. 
lutningsskydd). Den kompletta tändenheten 
är också tillverkad av högkvalitativt borstat 
rostfritt stål och innehåller kompletteras 
med dekorativa lavastenar.

Baskonstruktion i rostfritt stål

För den ultimat hållbarheten är botten och 
basen tillverkad av högkvalitativt rostfritt 
stål.

Även på dörrarna har vi säkerställt funktion 
med magnetiska låsningskoncept.

Flyttbar

Massiva material av hög kvalitet 
säkerställer hög vikt. För att kunna flytta 
neocube®-o enkelt, är fyra stabila hjul 
integrerade i botten.

För ojämn terräng ingår också två 
stålhandtag. Detta innebär att neocube®-o 
lätt kan bäras till önskad plats av två 
personer.
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Material av högsta kvalitet för tuffa utomhusklimat

Garanterad livslängd
När du väljer material, förutom den perfekta designen, är väderbeständigheten det absoluta 
fokuset. Av denna anledning används endast material av högsta kvalitet, såsom rostfritt stål, 
neolith® sintrad keramik och Schott-glas.
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La Bohème 01 structure

Krater riverwashed

Pulpis silk

Mar del Plata riverwashed
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Arctic White silk

New York New York silk

Mont Blanc silk

Mar del Plata riverwashed

Calacatta silk

Zaha silk

Beton silk

La Bohème 01 structure

Pulpis silk

Iron Corten satin

Krater riverwashed

Sofia Cuprum silk

Iron Grey satin

Nero Zimbabwe riverwashed

Viktiga instruktioner:

neocube®-o Q1 levereras som standard för användning av flytande gasflaskor. En adapter för gasanpassning ingår i leverans för användning  
i Sverige. Om gascylindrar används som inte har standardanslutningen måste en lämplig adapter köpas internt.
Valfritt är det också möjligt att driva neocube-o med naturgas och en fast anslutningsledning. Eftersom andra tändningsenheter används för 
den här typen av applikationer måste denna version emellertid specifikt anges vid beställning. Brännarenheten är i detta utförande är ingen 
lagervara.

!Drift endast
utomhus

Transportrullar
på enheten

Handtag  
i enheten

G20

Gasstyp:  
naturgas G20

G30/

Gasstyp:  
LPG G30

Tekniska specifikationer

Driftläge kan endast användas utomhus

Gasanslutning standardiserad för LPG-flaskor eller 3/8 ”rörtråd för naturgas

Säkerhet Flödesskydd, kontrollflamma, lutningsskydd

Kontrollerade EN 14543 + A1

Kraft

Gasstyp
LPG naturgas

G30 G20

Anslutningstryck 30 mbar 20 mbar

Värmeeffekt 9,0 kW 7,5 kW

Land SE SE

Massvikt

Mått (B x H x D) mm 428 x 1431 x 428

Glasmål (B x H x D) mm 396 x 530 x 396

Total vikt kg 85

Tillbehör / reservdelar

Skyddshölje

Glas komplett

Uppsättning av lavastenar (0,9 kg)

Leveransomfång

Basram inklusive keramik, gasbrännare, lavasten, Schott-glas

2 x handtag, 4 x glasklämmor, 4 x skruvar i rostfritt stål

Tillbehör för gasflaska, monterings- och bruksanvisning

neocube®-o Q1 levereras som standard
för användning av flytande gasflaskor. !

Produktnamn

Produktnamn neocube®-o Q1
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