
Fakta och bild: Testfakta i maj 2017

Elgrillar

Konsumentkontakt

Cirkapris (kronor)

Effekt (Watt)
Grillyta (mm)
Stativ / droppbehållare
Sladdlängd, cm
Uppvärmningstid (min) 

Produktfakta

Omdöme

Ranglig och
krånglig

Funkar bra till korv 
och grönsaker. 

Billigast. 

Dålig på att grilla 
halloumi och kött. 

Svårtydd temperatu-
rangivelse och för 

kort sladd.

2 000
290x230

Nej/Ja
100
3–4

clasohlson.se

499

Coline
Elgrill

Bordsgrill som 
fungerar ute och 
inne. Dubbelsidig 

med non-stick 
beläggning. Inställbar 

temperatur.

Grillar samtliga 
grillvaror utom 

halloumi bra, allt 
smakar som det ska.

Krånglig att montera 
och använda.

Rangligt stativ, för 
kort och felplacerad

sladd. Funkar
dåligt på balkong.

2 200
450x225

Ja/Ja
137

5

landmann.se

549

Landmann Elgrill
12502 

Öppen grill med  
traditionella 

grillgaller samt 
stativ. Behållaren 
måste fyllas med 

vatten. 

Mycket prisvärd. 
Grillar lika gott som 

Webern. Lätt att 
montera och 

hantera. 

Aningen trixigt att 
rengöra gallret.

2 200
340x440

Ja/Ja
280

5

jula.se

799

Menuett Elgril
2200 W 

Elgrill i klotform med 
teflonbelagd grillyta, 

stekzon och 
termostat i 5 steg. 

Grillgaller i gjutjärn.

  Du slipper själv hålla 
koll på när hambur-

garen är klar. Bra 
droppbehållare 

framtill.

Lite sämre på kött – 
får inte till någon 
riktig grillkänsla.

Kort sladd.

2 000
380x200

Nej/Ja
110
2–7

obhnordica.se

2 499

OBH Nordica
Optigrill +XL 

Bordsgrill med sen-
sor. Läser av tjocklek 
på kött och justerar 
grilltid. Grillplattor 
med non-stick som 

tål maskindisk.

Snabb uppvärmning. 
Bra”teppanyakikäns-

la” på hotzone-
området. 

Den släta ytan 
förmår inte leverera 

någon riktig 
grillkänsla, det blir 

mer stekt än grillat.

2 200
254x457

Nej/Ja
130
3,5

severin.com

550

Severin
KG2388

Bordsgrill med 
non-stick platta utan 
lock, löstagbar kabel, 
varierbar termostat 

och signallampa. 
Extra ”hotzone”.

Bra grillresultatat.

Grillgaller svåra att 
rengöra. Stor och 
tung med för kort 

sladd. Termometern
i locket krånglade.

2 400
460x330

Ja/Ja
110

7

nordicseason.no

1 990

Stanley Deluxe
Nordic Season

Rejäl elgrill med 
stativ, hyllor och 

avställningsytor. Kan 
användas som 

bordsgrill. Galler
i gjutjärn.

Mycket bra grillkäns-
la – maten smakar 

som den var tillagad 
på kolgrill. Nätt och 

bra design. 

Lång uppvärmnings-
tid och lite trixigt att 
rengöra grillgallren. 

Dyr.

2 200
430x320

Ja/Ja
180
25

webergrill.se
2799 + stativ/
rullvagn 1495

Weber
Q1400 

Elgrill med lock och 
balja i aluminium, 

grillgaller i gjutjärn. 
Steglös värme-

reglering. 

Liten, snabb och 
praktisk. Lätt att ta 

bort gallren och diska. 
Funkar bra till korv 

och grönsaker. 

Ingen riktig grill-
känsla på köttet och 

för kort sladd. 

2 000
280x220

Nej/Ja
100

4

wilfa.se

999

Wilfa Minigrill
CG 2000B

Bordsgrill som 
fungerar ute och 

inne. Borstat rostfritt 
stål. Grillplattor
i non-stick. Tål 

maskindisk.

Konstruktion

Grill med smart-

funktion

Grill med smart-

funktion

Bra grillkänsla!

Bra grillkänsla!
Mycket

prisvärd


