
Mustang

Fire therapy
stunning outdoor fires in the  
privacy of your own backyard

Mustang

Tuliterapiaa
upeilla ulkotulilla oman pihan rauhassa



Fire basket Fresno
Tulikori Fresno 
Easy to move to storage after use. For outdoor use only. 
Measurements: 43x43x45 cm.  Material: steel. 

Helppo siirtää käytön jälkeen suojaan. Vain ulkokäyttöön. 
Mitat: 43x43x45 cm. Materiaali: teräs.

612477
37,50 €
1  / 18
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Fire baskets have become highly popular across 
Scandinavia
Fire baskets are particularly suitable for winter use. What better way 
to welcome your guests than with an open fire burning in an impres-
sive fire basket on both sides of the path in your yard? You could call 
them modern Swedish torches. 

Note: If you use fire baskets in summer, please note that the open structure will cause hot ashes 
to fall to the ground. Use only on heat-resistant ground.

Huom: Jos käytät tulikoreja kesällä, niin otathan huomioon, että avonaisesta rakenteesta tippuu 
maahan kuumaa tuhkaa. Käytä vain lämpöä kestävällä alustalla. 

Tulikorit ovat saavuttaneet suuren suosion ympäri 
Skandinaviaa
Tulikorit soveltuvat erityisesti talvikäyttöön. Mikä onkaan hienompi 
tapa toivottaa vieraat tarvetulleeksi kylään, kun pihakäytävän molem-
milla puolilla palaa avotuli näyttävissä tulikoreissa? Näitä voisi kutsu 
moderneiksi jätkänkynttilöiksi. 

Mikä onkaan rauhoittavampaa, kuin istua hiljaa pimenevässä illassa ja tuijottaa tulta. Tulessa on jotain mystistä ja maagista. 
Se vetää puoleensa ja huomaamatta on mennyt ilta pitkälle nauttiessa tästä hetkestä. Mustang ulkogrilleillä, nuotioalustoilla 
ja tulikoreilla luot tämän maagisen hetken takapihalle. Laajasta valikoimastamme löydät itsellesi sopivan laitteen rentoutu-
miseen, kuin niillä tapahtuvaan ruoanvalmistukseen.

What could be more relaxing than sitting by a fire at dusk and staring at the flames? There is something mystical and 
magical about fire. It attracts us so strongly we may not even notice how much time has passed as we have been enjoying 
the moment. You can create this magical moment in your backyard with Mustang outdoor grills, fire pits, and fire baskets. 
Our extensive selection features products that are suitable for relaxation and cooking alike.

MUSTANG FIRE THERAPY - ENJOY THE OPEN FIRE

MUSTANG TULITERAPIA - NAUTI ELÄVÄSTÄ TULESTA

   ››  fire baskets | tulikorit
GRILLAUSYLIVOIMAA

• Atmosphere • Warmth • Cooking

• Tunnelmaa • Lämpöä • Ruoanlaittoa

TB24h
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Outdoor fire pit Lemoore
Nuotioalusta Lemoore 
Outdoor fire pit. Measurements: 60x60x25 cm.  Material: steel. 
Nuotioalusta ulkokäyttöön. Mitat: 60x60x25 cm. Materiaali: teräs.

603991
59,00 €
1  / 24
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Outdoor fire pit Del Ray
Nuotioalusta Del Ray 
Modern outdoor fire pit with grilling grid. Grid diam. 56 cm. Warranty 1 year. 
Measurements: 59x59x33 cm.  Material: steel. 
Moderni nuotioalusta grillausritilällä. Ritilän halk. 56 cm. Takuu 1 vuosi. 
Mitat: 59x59x33 cm. Materiaali: teräs.

604344
79,00 €
1  / 16
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Outdoor fire pit Pasadena
Nuotioalusta Pasadena 
Modern outdoor fire pit with sparkmesh. Including grilling grid 43 cm. Grid grill 
made of chromed wire steel. Warranty 1 year. 
Measurements: 60x60x38 cm.  Material: magnesia, steel. 

Moderni nuotioalusta kipinäverkolla. Mukana grillausritilä halkaisija 43 cm. 
Grillausritilä kromattua lankaterästä. Takuu 1 vuosi. 
Mitat: 60x60x38 cm. Materiaali: magnesia, teräs.

613149
119,00 €
1  / 6
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The Mustang Lemoore (603991) fire pit is a robust fire pit for 
the yard or garden. This fire pit can be used with wood, coals, and 
briquettes.

This fire pit allows you to enjoy atmospheric moments just like those 
at a real campfire but safer. The stylishly simple fire pit is slightly 
raised from the ground so that its hot base is not in contact with the 
surface below. Always make sure your fire pit is placed on a non-com-
bustible surface.

A safe campfire in your own yard! The Mustang Pasadena (613149) is a modern-feel stylish fire pit. 
The outer shell looks like concrete but is actually made from magne-
sia. The material is light but extremely heat-resistant. Therefore, Pasa-
dena is very easy to move around. 

It comes with a Ø 43 cm grilling grate, enabling you to use the embers 
for cooking as well. When you place a spark shield on top of the flames, 
you do not have to worry about sparks entering the surroundings. 

Mustang Lemoore (603991) nuotioalusta on todella tukeva tulisija 
pihalle ja puutarhaan. Tässä nuotioalustassa voi polttaa puiden, hiiliä 
ja brikettejä.

Tällä nuotioalustalla nautit tunnelmallisista hetkistä, kuin oikealla 
nuotiolla mutta turvallisemmin. Yksinkertaisen tyylikkäästi muotoiltu 
tuliastia on korotettu tolppajaloilla hieman irti maasta, joten sen kuu-
ma pohja ei ole kiinni sen alustassa alapuolellaan. Turvallisen käytön 
vuoksi varmista aina palamaton alusta nuotiopohjille.

Mustang Del Ray (604344) on hillityn moderni nuotioalusta, jolla 
grillaamisesta voi nautiskella tyylillä. Tulisijassa on irrotettava 56 cm 
grillausritilä, jonka päällä paistat helposti kasvikset ja makkarat ma-
kusi mukaisiksi. 

Mustang Del Ray nuotioalusta on hieman irti maasta, eikä astian pohja 
näin pääse vahingoittamaan terassin tai kiveyksen pintaa alapuolel-
laan. Nuotioalusta sopiikin hyvin käytettäväksi terassilla ja puutar-
hassa. Tämän nuotiopaikan ympärillä nauttii mielellään pidempiäkin 
aikoja niin herkutellen kuin vaan liekin loimua katsellen.

Turvallinen nuotiopaikka omalla pihalla! Mustang Pasadena (613149) on modernin tyylikäs nuotioalusta. 
Betonilta näyttävä ulkokuori on itseasiassa valmistettu magnesias-
ta. Tämä on kevyt, mutta samalla erittäin hyvin lämpöä kestävä ma-
teriaali. Pasadenan siirtely käykin vaivatta. 

Pasadenan mukana tulee Ø 43 cm grillausritilä, joten pystyt hyödyn-
tämään hiillosta myös ruoanvalmistuksessa. Kun laitat kipinäverkon 
liekkien päälle, niin ei tarvitse huolehtia ympäristöön lentelevistä 
kipinöistä.

   ››  outdoor fire pits | nuotioalustat
GRILLAUSYLIVOIMAA

The Mustang Del Ray (604344) is a low-key, modern fire pit for 
stylish grilling. The fire pit has a removable 56 cm grilling grid for the 
easy cooking of vegetables and sausages to your liking.

The Mustang Del Ray fire pit is slightly raised off the ground, so its 
base cannot damage the decking or paving below. This means that 
the fire pit is a perfect fit for decks and gardens. You’ll love to spend 
time around this fire pit enjoying delicious food or just admiring the 
flames.

Modern style!
Modernin 
tyylikäs!

Outdoor fire pit Easton
Nuotioalusta Easton 
Big, robust outdoor fire pit. Fire bowl made from 2,8 mm thich steel. Including 
grilling grid diam. 70 cm. In the middle of grid is diameter 30 cm opening for 
Multigrill accessories. Grid is made from 304 stainless steel. Warranty 1 year. 
Measurements: 91.5x91.5x95 cm.  Material: steel, 304 stainless steel. 

Iso, tukeva nuotioalusta. Tulipesä valmistettu 2,8 mm paksusta teräksestä. Mukana 
grillausritilä halk. 70 cm. Ritilän keskellä on halk. 30 cm aukko, jossa voidaan 
käyttää Multigrill tarvikkeita. Ritilä 304 ruostumatonta terästä. Takuu 1 vuosi. 
Mitat: 91.5x91.5x95 cm. Materiaali: teräs, 304 ruostumaton teräs.

604327
165,00 €
1  / 12
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Mustang Easton (604327) nuotioalusta on monitoimisuutensa 
ansiosta hyvä valinta. Grillausritilän keskellä on aukko Multigrill-tar-
vikkeille. Mustang Easton muistuttaa laavupaikkojen nuotioalustoja, 
joten sen ansiosta pääseekin hyvin retkitunnelmaa myös omalla pi-
halla.  Helppokäyttöinen sekä näyttävä myös avotulinuotiona,vaikka 
vuoden ympäri, kotona tai mökillä.

The Mustang Easton (604327) fire pit is a versatile solution. The 
grilling grid features an opening for Multigrill accessories. Mustang 
Easton is like the fire pits at lean-tos, guaranteeing the perfect cam-
ping atmosphere in your own yard. This impressive open fire pit is easy 
to use all year round at home or at a summer house.

TB24h
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Outdoor grill Oakdale
Ulkogrilli Oakdale 
Outdoor fire place including 304 stainless steel grilling grid. Grilling area diameter 
60 cm. In the middle of grid is diameter 30 cm opening for Multigrill accessories. 
Adjustable height 60/90cm. Warranty 1 year. Measurements: 86x67x90 cm.  
Material: steel, 304 stainless steel. 
Ulkotulisija jossa mukana 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
grillausritilä. Grillausalan halkaisija 60 cm. Ritilän keskellä halkaisijaltaan 30 cm 
aukko, jossa voidaan käyttää Multigrill tarvikkeita. Korkeus säädettävissä 60/90 
cm. Takuu 1 vuosi. Mitat: 86x67x90 cm. Materiaali: teräs, 304 ruostumaton teräs.

601849
199,00 €
1  / 11
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Outdoor grill Malibu
Ulkogrilli Malibu 
Outdoor fire place including 304 stainless steel grilling grid. Grilling area diameter 
90 cm. In the middle of grid is diameter 30 cm opening for Multigrill accessories. 
Adjustable height 60/90cm. Warranty 1 year. Measurements: 116x97x90 cm.  
Material: steel, 304 stainless steel. 
Ulkotulisija jossa mukana 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
grillausritilä. Grillausalan halkaisija 90 cm. Ritilän keskellä halkaisijaltaan 30 cm 
aukko, jossa voidaan käyttää Multigrill tarvikkeita. Korkeus säädettävissä 60/90 
cm. Takuu 1 vuosi. Mitat: 116x97x90 cm. Materiaali: teräs, 304 ruostumaton teräs.

613141
499,00 €
1  / 3
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Mustang Oakdalessa (601849) on tyyliä ja asennetta. Sen ruostu-
mattomasta teräksestä valmistettu grillausritilän keskellä on pyöreä 
aukko, joka odottaa Multigrill-tarvikkeita. Oakdale toimii myös näyt-
tävänä nuotioalustana. Jalkojen pituutta voidaan säätää käyttötar-
koituksen mukaan. Laserleikatun Mustang-logon läpi loimottavista 
liekeistä saa mukavia somekuvia. 

Cooking on a campfire Ruokaa nuotiotulella

IN SOCIAL MEDIA | TUTTU SOMESTA

   ››  outdoor grills | ulkogrillit
GRILLAUSYLIVOIMAA

Mustang Oakdale (601849) is packed with style and attitude. The 
middle of its stainless-steel grilling grate features a round hole waiting 
for Mustang Multigrill accessories. Oakdale also serves as an impres-
sive fire pit. The legs can be adjusted in accordance with the intended 
use. The flames dancing behind the laser-cut Mustang logo make for 
great social-media pictures.

Mustang Malibu (613141) soveltuu niin ruoanvalmistukseen, kuin 
tulen magiikasta ja lämmöstä nauttimiseen. Tyylikäs ulkoasu on yh-
distetty käytännölliseen ruoanvalmistukseen. 90 cm halkaisijaltaan 
oleva ruostumattomasta teräksestä valmistettu grillausritilä odot-
taa grillattavia herkkuja. Ota ritilä pois paikoiltaan ja nauti pelkästä 
tulesta ja lämmöstä. 

Ulkogrillin jalkojen pituutta voit säätää. 60 cm korkeana se toimii 
erinomaisesti nuotioalustana, mutta kun lisää jatkojalat paikoilleen, 
nousee se 90 cm korkeuteen ja grillaaminen sillä käy kätevästi. Suu-
rin osa Multigrill-tarvikkeista käy grillausritilän pyöreään aukkoon. 
Liekki loimottaa kivasti myös Mustang-logon läpi.

Mustang Malibu (613141) is suitable for both cooking and enjoying 
the magic and warmth of fire. The grill combines a stylish appearance 
with practical cooking. The Ø 90 cm stainless-steel grilling grate waits 
for food to be cooked. If you want to just enjoy fire and heat, you can 
remove the grate. 

The legs of the grill are adjustable. At a 60 cm height, the grill works 
excellently as a fire pit, but when you add extensions to the legs, the 
height increases to 90 cm, which is greatly advantageous for grilling. 
Most Mustang Multigrill accessories fit the round hole of the grilling 
grate. You can also watch the flames dance through the Mustang logo.

Multigrill!

TB24h
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Mustang Pavilion (603419) on pihan ehdoton katseenvangitsija ja 
tunnelmanluoja. Sen ulkoasusta voi havaita häivähdyksen itämaista 
mystiikkaa. 

Pavilionin sivuseinät toimivat kipinäverkkona, estäen kipinöitä leviä-
mästä ympäristöön. Voit nauttia tunnelmasta turvallisesti. Samalla 
kun nautit tunnelmasta, voit grillata jotain pientä naposteltavaa. Pa-
vilion soveltuu erinomaisesti myös ruoanvalmistukseen. Sen mukana 
tulee Ø 30 valurautaritilä, joka voidaan asettaa kahdelle eri korkeudel-
le nuotioalustan sisälle. 

Fire pit Pavilion
Nuotioalusta Pavilion 
Big and prestige fire pit. It can be used also as a grill. Cast iron grid diam. 33 cm is 
included. Poker included. Warranty 1 year. 
Measurements: 75x75x118 cm.  Material: steel, cast iron. 

Iso ja näyttävä nuotioalusta. Voidaan käyttää myös grillinä. Mukana valurautainen 
irrotettava grillausritilä halk. 33 cm. Mukana hiilihanko. Takuu 1 vuosi. 
Mitat: 75x75x118 cm. Materiaali: teräs, valurauta.

603419
195,00 €
1  / 4
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   ››  outdoor grills | ulkogrillit
GRILLAUSYLIVOIMAA

Mustang Pavilion (603419) truly catches the eye and generates 
atmosphere. Its appearance features a dash of eastern mystique. 

The Pavilion unit’s side walls serve as a spark shield, preventing sparks 
from reaching the surroundings. You can enjoy the atmosphere safely. 
You can also grill something to snack on while enjoying the atmosphe-
re. Pavilion is excellently suited to cooking as well. It comes with a Ø 30 
cm cast iron grate that can be set to either of two convenient heights 
inside the fire pit.

IN SOCIAL MEDIA | TUTTU SOMESTA

• Atmosphere
• Warmth
• Cooking

Enjoy outdoor fires year-round!
Nauti ulkotulista vuoden ympäri!

• Tunnelmaa
• Lämpöä
• Ruoanlaittoa

The mystique of fire Tulen mystiikkaa

TB24h
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Outdoor fireplace Fanni
Pihatakka Fanni 
Cheramic outdoor fireplace with ultra modern outlook. Long chimney which adds 
draft. Powder coated zteel frame. Including cover. Waranty 1 year.
Measurements: 64x64x148 cm.  Material: cheramic clay, powder coated steel.

Keraaminen pihatakka ultra modernilla ulkoasulla. Pitkä savupiippu lisää vetoa. 
Pulverimaalattu teline takan alla. Sisältää suojapeitteen. Takuu 1 vuosi. 
Mitat: 64x64x148 cm. Materiaali: keraaminen savi, pulverimaalattu teräs.

325394
429,00 €
1  / 2
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Outdoor grill Nekala
Pihagrilli Nekala 
Chimney is made of 430 stainless steel. Body of fire place is made from powder 
coated steel and heat resistant bricks. Ø 47 cm grilling grid made from 304 
stainless steel. Grid height and position can be adjusted. Chimney hat prvents rain 
water to go into fire place. Under fire place is storage place for logs. 4 small wheels 
eases handling. Including cover. Warranty 1 year.
Measurements: 70x70x226 cm.  Material: 430 stainless steel, powder coated steel, 
brick.

Pihatakan huuva ja piippu on valmistettu 430 ruostumattomasta teräksestä. 
Muuten takan runko on pulverimaalattua terästä ja lämpöäkestäviä tiiliä. Takassa 
mukana Ø 47 cm 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu grillausritilä. 
Grillausritilän korkeutta ja asentoa voidaan säätää. Piipunhattu estää sateen 
pääsyn suoraan takan sisälle. Takan alla tila polttopuiden säilytykseen. 4 pientä 
siirtopyörää helpottavat pihatakan siirtelyä. Sisältää suojapeitteen. Takuu 1 vuosi.
Mitat: 70x70x226 cm. Materiaali: 430 ruostumaton teräs, pulverimaalattu teräs, 
lämpöäkestävä tiili.

324705
569,00 €
1  / 2
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Outdoor grill Tampere Slate
Pihagrilli Tampere Slate 
Height 195 cm. Grilling area 52 x 34 cm. Stainless steel grill grid and ash door. 
Grey concrete. Measurements: 112x70x195 cm.  Material: concrete.

Korkeus 195 cm.  Grillausala 52 x 34 cm.  Korkeus maasta tason yläreunaan 68  cm.  
Grillauskorkeus tästä n. 10-25 cm korkeampi. Rst ritilä ja tuhkaluukku. Kupu ja pesäosan 
kyljet, pesä ja jalkaosa liuskekivipinnoitettu.  Harmaat betonitasot, grilliritilä ja varras 
kuuluvat toimitukseen. Tarkoitettu hiilille ja briketeille. 
Mitat: 112x70x195 cm. Materiaali: betoni.

302458
655,00 €
1  / 1
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Outdoor grill Corner Steel
Pihagrilli Corner Steel 
Cooking area 52 x 34 cm. Height from the ground to the head 65 cm. Grilling height 
is about 10-25 cm higher. Measurements: 126x80x207 cm.  Material: concrete, 
stainless steel

Grillausala 52 x 34 cm.  Korkeus maasta tason yläreunaan 65 cm.  Grillauskorkeus 
tästä n. 10-25 cm korkeampi. Kupu, tuhkaluukku ja pesäosan kyljet  ruostumatonta 
terästä. Kivipinnoitettu pesä ja jalkaosa. Harmaat betonitasot. Grilliritilä ja 
varras kuuluvat toimitukseen. Tarkoitettu hiilille ja briketeille, rst-kuvullisissa 
malleissa voidaan polttaa myös puuta. Mitat: 126x80x207 cm. Materiaali: betoni, 
ruostumaton teräs

302453
695,00 €
1  / 1
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   ››  outdoor fireplaces | pihatakat
GRILLAUSYLIVOIMAA
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