SKIFT FRA KUL TIL KOSANGAS

TÆND OP UNDER
GASGRILLENS FORDELE
At grille med gas er ikke bare nemt. Det har også en
lang række andre fordele.

35%
MINDRE CO 2 -UDLEDNING

SIKKERHED

10 KG GAS

19 KG KUL

Du slipper for ulykker med tændvæske,
som hvert år sender flere danskere på
skadestuen. På mange campingpladser og
i lystbådehavne er det forbudt at anvende
kulgrill på grund af faren for vildfarne
gløder. Det probiem undgår du med en
gasgrill.

SAMMENLIGNING AF ENERGITÆTHED
Energiindholdet måles i kWh, og energiindholdet i gas er næsten dobbelt så stort,
som det er i kul. Dvs. for at opnå samme
energimængde som i 10 kg gas skal du
bruge 19 kg kul.

ON
INGEN SPILDVARME
Når du er færdig med at grille, slukker
du for gassen, og grillen stopper med at
bruge energi. I modsætning til en kulgrill
er der altså ingen spildvarme med gas.

SMAGFULDT
Mad tilberedt på grill smager godt – og
uafhængige blindsmagninger viser, at de
færreste mennesker kan smage forskel på,
om mad er tilberedt på kul eller gas.

Når du griller med gas, udleder du kun ca. 1/3
af den CO2, som du udleder, når du griller med
kul. En gasgrill udleder langt mindre CO2 til
atmosfæren end en kulgrill. Det skyldes, at
en gasgrill er nemmere at regulere og ikke
kræver optændningsblokke eller tændvæske.
Derudover udleder gas næsten ingen sod,
som er en anden stor klimasynder.

69%
BESPARELSE MED GAS

Det er væsentligt billigere at grille med
gas end med kul – faktisk ca. 69%.

5
DET ER NEMT AT BRUGE EN GASGRILL
¬ En gasgrill er klar på 5 minutter
¬ Den er let at rengøre: Skrub risten
med en stålbørste, og grillen er klar
til næste måltid
¬ Du slipper helt for besværet med
at tømme grillen for aske

Tallene er beregnet på baggrund
af priser indhentet i januar 2016.

OM KOSAN GAS
Kosan Gas er den førende leverandører af
LPG i Norden, mens selskabet er markedsledende i Danmark. I 90 år har vi leveret
gas til både virksomheder og private.
Amerikanske UGI Corporation ejer 100 pct.
af aktierne i Kosan Gas.

YDERLIGERE INFORMATION
Kosan Gas a/s
Hasselager Centervej 19-21
DK – 8260 Viby J
post@kosangas.dk
T. +45 8948 7700

www.kosangas.dk

