
VINTERKAMPANJ 2021

Sunwind erbjuder lösningar för en bekväm fritid

Allt du behöver
för stugan och fritiden!

Ord. pris 5.190,-

4.390,-4.390,-NU

Duschkabin 
Aurora Round Black

Solventilator
AirPlus 100 

Ord. pris 3.950,-

3.590,-3.590,-NU

VINTERKAMPANJ 
Fjärrstyrd dieselkamin 
Wallas 40  

Ord. pris 30.990,-

25.500,-25.500,-NU

Batteri Sunwind Lithium Heat

Ord. pris 29.990

24.900,-24.900,-NU

Kaffebryggare

för gasollåga

Ord. pris 895,-

795,-795,-NU

Solpanelspaket 200W
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Erbjudanden gäller t o m 21.03.2021
eller så långt lagret räcker. 

Med förbehåll för tryckfel. Frakt kan tillkomma.

ord. pris 21.900,-

19.590,-19.590,-NU

Gasolkamin  
Miniflame V16

Ord. pris 890,-

790,-790,-NU



www.sunwind.se2

ord. pris 8.990,-

7.990,-7.990,-NU

Energi
Har du en stuga 
utan framdragen 
el och funderat 
på vad det kostar 
att dra fram el?
Kompletta solcellsystem som innehåller 
de komponenter som behövs för att 
komma igång med solenergi i stugan.  

De mindre paketen kan försörja de mest 
grundläggande behoven av el i stugan 
som belysning, TV, dator, vattenpumpar, 
laddning av mobiltelefon och liknande. 

De större paketen kan även försörja 12V 
kyl/frys och andra större förbrukare.
12V likström dras från batteriet, via 
regulatorn, till 12V förbrukare och 
12V-uttag i stugan - precis som i en båt 
eller husbil. 

Solpanelspaket Basic 90W 

Ett paket för mindre stugor som inte an-

vänds regelbundet. Kan driva belysning, 

TV, vattenpump, laddning av telefoner 

och liknande.  

• Solpanel 90W med väggkonsol

• Regulator Peak Power MPPT 2.0 10A

• Batteri 136Ah • Kopplingsmaterial

Art.nr 202050 

Solpanelspaket Basic 
160W 

Tack vare utökad solcellseffekt kan 

du med detta paket klara perioder 

med större energiåtgång eller färre 

soltimmar.

• Solpanel 160W med väggkonsol

• Regulator Peak Power MPPT 2.0 20A

• Batteri 260Ah • Kopplingsmaterial

Art.nr 202310 

ord. pris 13.200,-

11.890,-11.890,-NU

Solpanelspaket Basic 
200W 

Detta paket passar den större familjen 

som spenderar mer tid i stugan. Tack 

vare dubbla 260Ah batterier klarar du 

t.ex drift av 12V kylskåp under som-

marhalvåret.

• Solpanel 200W med väggkonsol

• Regulator Peak Power MPPT 2.0 30A

• Batteri 2 x 260Ah • Kopplingsmateri-

al & säkringsbox

Art.nr 202670

ord. pris 21.900,-

19.590,-19.590,-NU
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Energi

Batteri Sunwind Lithium Heat 300Ah
Underhållsfritt LiFePo4 litiumbatteri med inbyggd värmefolie, vid 

laddning i minusgrader värms batteriet först upp till 0°C.  

Det passar ypperligt i solcellsanläggning och som  

förbrukningsbatteri. 

•Laddas upp snabbt 

•Kan laddas i minusgrader 

•Lång livslängd 

•Mycket god laddmottaglighet 

•Integrerad Bluetooth och BMS

Art.nr 152230

Ord. pris 29.990,-

24.900,-24.900,-NU

Batterier Sunwind AGM
Täta, fullständigt underhållsfria batterier med bra laddmottaglighet och låg självurladdning. 

Koppla gärna flera batterier tillsammans för att öka kapaciteten. 550 in-/urladdningar till 

40%. 

AGM 136 Ah 
Art.nr 153422

AGM 292 At
Art.nr 153490

AGM 260 Ah
Art.nr 153445

Ord. pris 3.690,-

3.290,-3.290,-NU

Ord. pris 6.590,-

5.890,-5.890,-NU

Ord. pris 7.990,-

6.990,-6.990,-NU

Vindkraftverk X400  - 
12V/24V
Vindkraftverket X400 rekommenderas 
till stugor belägna vid kusten eller fjäl-
len där man har behov av energiförsör-
jning även under den mörka tiden på 
året. Med X400 följer en hybridregu-
lator som också kan hantera laddning 
från solpaneler. 

• Regulator inkluderad 

• Diamenter rotor: 133 cm

Art.nr 12V: 541150 

Art.nr 24V: 541163

Ord. pris 2.690,-

2.190,-2.190,-NU

Select 135 watt
• Effekt: 135 watt 

• Laddström: 7,6A

• 130,6 x 67,6 x 3,5 cm 

Art.nr 202900

Ord. pris 1.890,-

1.490,-1.490,-NU

Entry 200 watt
• Effekt: 200 watt 

• Laddström: 11,6A

• 158 x 80,8 x 3,5 cm 

Art.nr 202650

Solpaneler
Monokristallina solcellspaneler 

är bra och prisvänliga alternativ 

för stugägaren.

Ord. pris  14.990,-

12.990,-12.990,-NU
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Urnorsk på grillen är en serie grillar, bålpan-
nor och tillbehör - designade av norrmän för 
att användas under nordiska förhållanden. 
Matlagningen blir en fest på de solida gril-
larna oavsett väder! I ett land med mycket 
väderomslag året runt och en befolkning som 
vill spendera så mycket tid utomhus som möj-
ligt, måste Urnorsk-serien tåla stök och lite 
mer. Alla produkter tillverkas och testas enligt 
ett antal krav som möjliggör exakt den tuffa 
användningen vi utsätter grillen för med grill-
ning året runt i norden. 

Grilla hela 
året om med  
gasol, ved eller 
kol

Kolgrill Freda
• Grillyta: Ø: 54 cm 

• Höjd: 103 cm

• Ventilationsgaller

• Avtagbar asksamlare

Art.nr 440508

Ord. pris 1.490,-

1.190,-1.190,-NU

Utespis Dis  
– vedeldad
Dis är en elegant grill och ute- 

spis för användning året om.

• Mått: 36 x 36 x 151 cm

• Grillgaller medföljer

• Bör placeras på icke- 

 brännbart material.  

 Golvplåt är tillgänglig 

 som tillbehör.

 Art.nr 420540

Ord. pris 2.990,-

2.590,-2.590,-NU

Urnorsk

Grillset Reiskap  
3 delar
Art.nr 440418

Ord. pris 495

395,-395,-NU

Bakugn Runa
– vedeldad 
Vedeldad bakugn med storlek och 

vikt som gör den extra lämplig för 

användning i mindre trädgårdar 

och terrasser. 

• Handgjord i Italien i högsta    

 kvalité. 

• Matlagingstemperaturen på 

 450°C uppnås på bara 25 min- 

 uter, och håller länge

• Mått utvändigt:  

 B x D x H: 73 x 61 x 39 cm 

Art.nr 447070

Ord. pris  13.995,-

12.495,-12.495,-NU

Ord. pris 4.590,-

3.990,-3.990,-NU

Gasolgrill Karn
• 4 brännare

• Gjutjärnsgaller

• Effekt: 14 kW

• Mått: 154 x 55 x 115 cm

Art.nr 440524
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Varme Wallas

Kom fram till en 
färdiguppvärmd 
stuga!  

Wallas är en dieselkamin som avsevärt ökar stugans 
komfort. Med en Wallas kan du vakna upp i en varm 
och torr stuga. Installationen är enkel och kami-
nen är lättanvänd och barnen kan tryggt nudda 
kaminens sidor. Den är enkel att installera, enkel att 
använda och säker för alla familjemedlemmar, från 
de yngsta till de äldsta.

Levereras komplett med fjärrstyrning (för styrning 
med SMS eller via internet, Art.nr 514514)  
Värde 5.490,-
Passande monteringskit och tank köps separat  
utefter ditt behov.

Wallas dieselkamin 
med fjärrstyrning     Styr kaminen

hemifrån och
kom fram till
EN VARM EN VARM 
STUGASTUGA

Wallas 40 CC grå 4 kW
inkl. fjärrstyrning

Art.nr: 860268

Wallas 40 CC vit 4 kW 
inkl. fjärrstyrning

Art.nr: 860269

Kan användas 
med diesel,

fotogen eller
HVO100

Wallas 26 CC grå 2,6 kW 
inkl. fjärrstyrning

Art.nr: 860266

Wallas 26CC vit 2,6 kW
inkl. fjärrstyrning

Art.nr: 860267

ord. pris 30.990,-

25.500,-25.500,-NU

ord. pris 28.990,-

23.500,-23.500,-NU
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Värme

Kaminfläkt Neat 864
Arbetstemperatur: 65 - 340° C  
Luftström: 425 m3/h

Art.nr 520130

Värmedrivna 
kaminfläktar
Kaminfläktar är smarta och effektiva 

fläktar som drivs av värmen från din 

kamin eller spis. Tyst och effektivt sprids 

värmen till andra delar av rummet och 

ger en behaglig och jämn värmekomfort

Ord. pris 795,-

695,695,NU

Hitta svaren i produkthjälpen på www.sunwind.se

Airplus 40
Solventilator för mindre stugor.

• Luftvolym: 36 m3

• Mått: 83 x 56 x 8,5 cm

Art.nr 105065

Airplus 100
Den mest sålda solventilatorn  

för medelstora stugor.

• Luftvolym: 100 m3

• Mått:  

 100,6 x 66,4 x 8,5 cm

Art.nr 105071

Airplus 120
Vår största solventilator 

för större stugor eller rum.

• Luftvolym: 120 m3

• Mått: 

 146 x 66,4 x 8,5 cm

Art.nr 105076

En solventilator bidrar till att höja lufttempe-
raturen i stugan och reducera luftfuktigheten. 
Med torr inneluft går det betydligt snabbare att 
värma upp stugan/huset. Solventilatorn drivs 
av solen och är 100% miljövänlig.   Airplus 100 
och 120 har också ett justerbart luftintag vilket 
innebär att inomhusluften kan recirkuleras.

Fotogenkamin Kero 241 
• Effekt: 2200W

Art.nr 860200

Fotogenkamin Corona RX2485
• Effekt: 2400W  

Art.nr 860050

Fotogenkamin Corona RX3085 
• Effekt: 3000W

Art.nr 860051

Kom fram till 
en torr stuga!

Portabla fotogenkaminer
Effektiva 2,4kW/3kW max effekt ger en snabb uppvärmning med mycket god värmestrålning. 
Elektrisk tändning med batteri. Bränsletank som kan tas ur separat för smidig hantering.

Kamintermometer 
Kamintermometer för att mäta idealisk 

förbränningstemperatur.

Ord.pris 49,-

39,-39,-NU

Ord. pris 2.695,-

2.350,-2.350,- Ord. pris 2.195,-

1.950,-1.950,-NU

Ord. pris 1.895,-

1.690,-1.690,-

Ord.pris 2.950,-

2.590,-2.590,-NU

Ord. pris 3.950,-

3.490,-3.490,-NU

Ord. pris 4.950,-

4.290,-4.290,-NU
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Värm upp snabbt 
med en gasolkamin 
Gasolkaminer är mycket populära för den snabba effektiva  
värmen dom producerar. 

Ord. pris 890,-

790,-790,-NU

Värme

Väggmonterad gasolkamin med ventilation genom väggen. 

Denna kamin är säker i små rum och sovrum eftersom alla 

avgaser släpps ut samt att den inte förbrukar syre ifrån rummet. 

Termostatstyrd.  Väggenomföringsset för trävägg medföljer 

(Ø180 mm). 

Vägghängd gasolkamin Echo SC18

• Mått: 46,2 x 22,5 x 58,5 cm

• Effekt: 710-1790 watt

Art.nr 425205

Ord. pris 13.900,-

12.500,-12.500,-NU

Hitta din närmaste återförsäljare på sunwind.se

Byggtork 30 kW 
För yta max. 230 m3

Art.nr 425310

Byggtork 10 kW 
För yta max. 80 m3

Art.nr 425300

Ord. pris 2.590,-

2.290,-2.290,-NU

Ord. pris 1.790 ,-

1.590,-1.590,-NU

Byggtork/värmekanon gasol
Byggtork/värmekanon på gasol levereras i två versioner med 10 eller 

30 kW effekt. Byggtorkarna levereras komplett med industrislang 

och gasolregulator för industriflaska (polkoppling). Skall anslutas 

till 230 volt.

Gasolkamin Miniflame
Perfekt i mindre rum då den kan justeras ned 

till 630 watt.  

Gasolregulator och slang tillkommer.

• Mått HxBxD: 40 x 30 x 15 cm

• Effekt: 630–1550 watt

Art.nr 425150
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Gör som kockarna 
– laga mat på gas

Kök & Gasol

Elegance vit 
60 x 60 cm
Art.nr 340014

Elegance rostfri 
60 x 60 cm
Art.nr 340022

Ord. pris  11.490,-

10.350,-10.350,-NU

Ord. pris 11.790,-

10.600,-10.600,-NU

Ord. pris 5.990,-

4.990,-4.990,-NU

Elegance vit  
53 x 50 cm
Art.nr 340010

Elegance rostfri 
53 x 50 cm
Art.nr 340012

Gasolspis Elegance
Elegance gasolspisar är utrustade med fyra gasbrännare och termostatstyrd 

ugn. Grillelementet erbjuder, förutom grillning, möjligheten att växla 

mellan övre och undre värme. Elegance har belysning i ugnen och 12 volt 

tändning. Elegance kräver inte luftspalt på sidorna och kan byggas in.

Ord. pris 9.590,-

8.650,-8.650,-NU

Ord. pris 3.890,-

3.490,-3.490,-NU

Bänkspis Cuisine vit
Praktisk och lättplacerad bänkspis för små 

stugkök så väl som för jakt- 

laget på utflykt! Spisen har fyra gasollågor 

och gasolugn med grillelement. 

• Effekt lågor: 850/1500/1500/2300 watt

• Effekt ugn/grill: 2200/1900 watt

• Mått (H x B x D): 45 x 50 x 55 cm

En gasolspis ger dig full kontroll över värmen – en gasbrännare låter dig 
reglera  värmen från svag till mycket stark på ett ögonblick.

Art.nr 340004

Kök & Gasol

www.sunwind.se8

Art.nr: 340028

Art.nr: 340068

Gasolspis Chef 
Chef-spisarna är utrustade med fyra gasollågor och en termostatstyrd 
ugn. Ugnen är även utrustad med grillelement som ger dig möjligheten 
att växla mellan över- och undervärme. Det praktiska locket förhindrar 
fettstänk mot väggen vid stekning och ger dig dessutom extra bänkplats 
när spisen inte används. Det är nödvändigt med luftspalt på sidorna.

Ord. pris 5.390,-

4.590,-4.590,-NU

Chef 60 x 60 cm Vit

Chef 50 x 60 cm Vit

Ord. pris 9.890,-

8.900,-8.900,-NU
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Kök & Gasol Kök & Gasol

Få de senaste nyheterna på www.facebook.com/sunwindgylling

1-lågigt 
Art.nr 542051

Ord. pris 1.090,-

950,-950,-NU

3-lågigt 
Art.nr 542053

Ord. pris 2.390,-

2.090,-2.090,-NU

2-lågigt 
Art.nr 542052

Ord. pris 1.790,-

1.550,-1.550,-NU Ord. pris 195,-

169,-169,-NU

Ord. pris 895,-

795,-795,-NU

Kaffepanna Whistle
1,8 liter.

Art.nr 470466

Vår Ventus kylskåpsserie har sålts på marknaden under ett flertal år 

och har mycket hög kvalitet. Kylskåpen är termostatstyrda och har 

batteritändning som gör dem lätta att tända. Med undantag av Ventus 

60 så har alla modeller frys.

Gasolkylskåp Ventus

Gasolkylskåp Ventus 60
Svart
• Volym kyl: 52 liter

• Mått: 46 x 48 x 69 cm

Art.nr 541959 

Gasolkylskåp  
Ventus 225
• Volym kyl: 167 liter

• Volym frys: 45 liter 

• Mått: 60 x 65 x 163 cm 

Art.nr svart: 542125  

Art.nr vit: 541945

Ord. pris 13.990,-

12.590,-12.590,-NUOrd. pris 4.890,-

4.390,-4.390,-NU

Parker fristående Gasolkök
Emaljerade gasolkök för placering på bänk. Tändsäkringen säkerställer att 

gasen stängs av om lågan skulle slockna.

Kaffebryggare för 
gasollåga
- Home Away
Art.nr 400030
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Vatten
Duschkabiner Aurora
Aurora är stabila och solida duschkabiner som är lika bra i stugan som hemma. 

Dubbla skjutdörrar med hjul både upptill och nertill på dörrarna. Vitlackade 

aluminiumprofiler. Väggar i 5 mm härdat glas. Glasfiberbotten. 

Duschstång, slang och handdusch är  inkluderat.

70 x 90 x 195 cm
Art.nr 671610

90 x 70 x 195 cm
Art.nr 671620 Ord. pris  4.890,-

3.990,-3.990,-NU

Stabil och solid duschkabin. 

Dubbla skjutdörrar, och 

enkel montering. Väggar i 

härdat klart glas på 5 mm. 

Svartlackade eller vitlackade 

aluminiumsprofilerer, avtagbar 

front. Duschstång, slang och 

handdusch är  inkluderat.

80 x 80 x 195 cm vit
Art.nr 671640

Duschkabin 
Aurora Round

80 x 80 x 195 cm
Art.nr 671630

Ord. pris  5.190,-

4.390,-4.390,-NU

90 x 90 x 195 cm vit
Art.nr 671650

Ord. pris 5.390,-

4.590,-4.590,-NU 80 x 80 x 195 cm 
svart
Art.nr 671680

Ord. pris  5.190,-

4.390,-4.390,-NU

Duschkabin Aurora 
Round Black
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Dusjkabinett Aurora Home
Aurora Home har en praktisk 6-kantet form med dusjsøyle integrert 

i bakre hjørne. Skyvedør og enkel montering. Vegger i herdet klart 

glass på 5 mm. Hvit- eller sortlakkerte aluminiumsprofilerer, avtak-

bar front. Dusjstang, slange og hånddusj medfølger.

Før kr 5.990,-

4.990,-4.990,-NÅ

Sort 90 x 90 x 205 cm
Art.nr 671670

SPAR 1.000,-SPAR 1.000,-
Før kr 5.490,-

4.490,-4.490,-NÅ

SPAR 1.000,-SPAR 1.000,-

Hvit 90 x 90 x 205 cm
Art.nr 671660

Vatten
Duschkabin Aurora Home
Duschkabin Aurora Home är en robust och solid 

duschkabin 90 x 90 x 205 cm, som passar lika bra 

i stugan som hemma. Aurora Home har en mycket 

praktisk 6-kantig form med duschpelare inte-

grerad i det bakre hörnet vilket gör duschen ännu 

bekvämare. Glasfiberbotten.

Duschstång, slang och handdusch är  inkluderat.

Vit 90 x 90 x 205 cm
Art.nr 671660

Ord. pris  5.990,-

4.990,-4.990,-NU

Ord. pris 5.990,-

4.990,-4.990,-NU
Svart 90 x 90 x 205 cm
Art.nr 671670

Ord. pris 1.090,-

890,-890,-NU

Vattenkärl/Kaffepanna Odd
Rymmlig vattenkärl på 7 liter. 

• Praktisk för uppvärmning av vatten 

• Kan användas som kaffekokare

• Producerad i rostfritt stål

• Kan användas på gasol,  

     vedeld eller elektrisk spis.

Art.nr 400028

Hitta ytterligare teknisk information på www.sunwind.se

Nyhet

Ord. pris 599,-

499,-499,-NU

Handfat Easy, portabel med tank
Portabelt handfat - perfekt i gäststugan, på 

toaletten, campingen eller i trädgården.

• Komplett handfat för tandborstning och  

   tvätt i t.ex gäststugan

• Levereras komplett med 2 x tank, pump      

    och kran

• Utrustad med hjul, vilket gör den mobil

Art.nr 400028

Ord. pris 1.490,-

1.290,-1.290,-NU

Vattenkärl Kjell 25L
Med tappkran. Kärlet passar perfekt på 

spisen eller ett vanligt gaskök.

• Stor kapacitet

• Passar för användning på gasol,  

     vedeld eller elektrisk spis.

Art.nr 400025 
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Toalett

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE:

Ord. pris 29.990,-

24.900,-24.900,-NU

Luktfri och hygienisk 
toalettlösning

Sunwind El-dorado Pro
Art.nr 720100

Med El-dorado förbränningstoalett kan du få närmast samma komfort som 

hemma även om stugan ligger långt från vatten och avlopp.  

Toaletten förbränner avfallet till miljövänlig aska med hjälp av hög värme.

• Hög kvalitet  
 på alla  
 komponenter

• Energieffektivt 
 – sluten förbrän- 
 ningskammare

• Hög kapacitet

• Kräver varken vatten 

 eller avlopp, endast 

 230V. Tillåten överallt.

• Lätt att  
 installera

• Enkel tömning,  
 endast aska som  
 slutprodukt 

• Hygienisk och 
 användarvänlig

• Nemko-, Semko-  
 och Fimko-godkänd

Hitta din närmaste återförsäljare: www.sunwind.se
Sunwind Gylling AB, Solkraftsvägen 12, 135 70 Stockholm • E-post: info@sunwind.se

www.sunwind.se


