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FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL 

 GH form ApS                                                    

EBD.10.2051 Mobilia Grill  1340  
EBD.10.2053 Mobilia Grill    850 

     
 

Mobilia grillen är ritad av Erik Brandt Dam och ingår i en samlad serie av gatumöbler med bl a bänkar och 

avfallsbehållare. Grillen är tillverkad för att användas i det offentliga rummet. Brickan som kålen ligger på 

kan inte tas av, den sänks eller höjs efter behov under grillningen. Det finns två inställningar för grillen. 

Grillgallret kan avlägsnas med verktyg om nödvändigt. 

1. PRODUKTBESKRIVNING 

 

MATERIAL OCH SPECIFIKATIONER 

Grillen är tillverkad av galvaniserat stål.  
Grillgallret är av obehandlat gjutjärn.   
Jordspetten är av stål 
 
Vikt & Mått 

Stor:  269 kg  Ø 1340 / höjd 900 mm 

Mellan: 138 kg Ø 850 / höjd 900 mm 

 

Grillen levereras färdig för att sättas fast i marken med jordspett. Den placeras ca. 200 mm under terrängen 

och monteras med jordspett av stål i jordfuktig betong. 

                                                                    
 

2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLLNING 

 
Mobilia grillen behöver ingen särskild underhållning förutom rengöring.  
 

 

Rengöring och rengöringsmetoder Allmän rengöring med vatten och diskmedel med en blöt borste 
och sedan skölj av med vatten. 
Grillgallret av gjutjärn rengörs med stålborste och kan insmörjas 
med vegetabilisk olja efter behov. 
 

Underhållningsinstruktioner  Rekommenderas vid behov ca. 4 gånger årligen. 
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3. EMISSION OCH MILJÖPÅVERKNING 

 
Miljödeklaration 

 
Det finns ingen miljödeklaration för denna produkt. 

 

4. VIKTIGA FAROR 

Bör manövreras med vård av vuxen. Var uppmärksam på glöden och 

varm yta på och runt grillgallret. 

5. FÖRPACKNINGS MATERIAL FRÅN GH FORM 

                    Se också www.ghform.dk eller fråga gärna oss om produktblad.  

6. AVFALLS BEHANDLING 

                    Stål och järn till återvinningscenter   Avfalls Kod 17 04 05 
 

 

DANMARK 

Handels namn Mobilia Grill 
Producent GH form AS 
Organisationsnummer DK75193416 
Adress Bækgårdsvej 64 
Postnummer och ort DK 4140 Borup 
Telefon +45 59440990 
E-post mail@ghform.dk 
Internet adress www.ghform.dk 
Kontakt person Christian Wolff-Petersen 

 
 
 

            

7. TEKNISK SERVICE 

http://www.ghform.dk/

