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LET OP
Alleen voor buitenshuis gebruik!

Dit toestel mag niet gebruikt worden op een omsloten buitenbalkon, veranda of entertainment plek!

BELANGRIJK
Deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen om vertrouwd te raken met het toestel voordat deze op zijn gasfles wordt 

aangesloten. Bewaar deze instructies voor toekomstige raadpleging.

NL

1. Algemene informatie

•  Dit toestel is ontworpen voor het buiten koken, 
specifiek voor mensen die gaan kamperen om van 
het buitenleven te genieten en hij kan ook thuis op je 
terras gebuikt worden.

•   Diverse soorten voedsel kunnen op dit toestel worden 
bereid. De Safari Chef 2 is ontworpen voor het gebruik 
met verscheidene kookoppervlakken.

•   Gas wordt aan het toestel toegevoerd via een wegwerp 
gaspatroon. Een hogedrukslang en regelaar kunnen op 
een gasfles aangesloten worden, (ALLEEN Zuid Afrika 
– niet met het toestel meegeleverd)

•   Het toestel is gemakkelijk aan te zetten, en te 
bedienen (Paragraaf 6) en de gebruiker kan de 
warmtetoevoer regelen doormiddel van een regelbaar 
ventiel.

•   Het toestel wordt geleverd met een handige draagtas.
•  Dit toestel voldoet aan de normen EN521:2006 en 

SANS 1539:2012
•  Het toestel mag alleen gebruikt worden met een 500g , 445g, of 220g hersluitbare wegwerp gaspatroon voorzien van schroefdraad (Model 

CA500, CA445 of CA220) of hetzelfde type hersluitbare wegwerp gaspatroon voorzien van schroefdraad die voldoet aan de norm EN417
•  De gasfles mag alleen rechtopstaand gebruikt worden.
•  Waarschuwing: Bereikbare delen kunnen zeer heet zijn. Houd kinderen op afstand.
•  Gastoestellen hebben ventilatie nodig voor een efficiënte werking en om de veiligheid van de gebruikers en andere personen dicht in de 

buurt te garanderen, gebruik daarom het toestel niet op een niet geventileerde plek. Zij zijn alleen bestemd voor buitenshuis gebruik.
  Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat het toestel wordt gebruikt.
•  Alleen buitenshuis gebruiken!

6540H0, 6540H1

Land van gebruik
BE, CH, CY, CZ, 
ES, FR, GB, GR, 
IE, IT, LT, LU, LV, 

PT, SK & SI 

PL

BE, CY, DK, EE, 
FR, FI, HU, IT, 
LT, NL, NO, SE, 
SI, SK, RO, HR, 
TR, BG, IS,LU, 

MT, & ZA

AT, CH, 
DE & SK

Toegestane gassoorten Butaan

Gasdruk Dampdruk

Nummer van gaspit 0.25

Nominaal verbruik 132g/hr

Bruto nominale 
warmtetoevoer 1.82kW

Landnamen en afkortingen

AE = United Arab Emirates AL = Albania AT = Austria BE = Belgium CH = Switzerland

CZ = Czech Republic DE = Germany DK = Denmark ES = Spain FI = Finland

FR = France GB = United Kingdom GR = Greece HR = Croatia IT = Italy

JP = Japan KR = Korea NL = Netherlands NO = Norway PL = Poland

PT = Portugal RO = Romania RU = Russia RS = Serbia SI = Slovenia

SK = Slovakia SE = Sweden TR = Turkey ZA = South Africa

2. Veiligheidsinformatie

•  Gebruik het toestel niet als deze beschadigde of versleten afdichtingen heeft. Gebruik geen toestel wat lekt, beschadigd is of niet goed 
werkt. Het toestel altijd gebruiken op een stabiel, vlak oppervlak.

•  Gebruik geen toestel wat lekt, beschadigd is of niet goed werkt.
•  Dit apparaat moet uit de buurt van brandbare materialen tijdens het gebruik worden gehouden. Minimaal veilige afstanden zijn: Boven het 

toestel: 1,2 m. Aan de achterkant en aan de zijkanten: 600 mm. (Zie fig. 2)
•  Zorg ervoor dat de gasfles buitenshuis wordt aangesloten of verwisseld, op afstand van warmtebronnen, zoals open vuur, waakvlammen, 

elektrische kachels en op afstand van andere mensen.
•  Houd de gasfles uit de buurt van hitte en open vuur. Nooit op een kachel of een ander heet oppervlak plaatsen.
•  Zorg ervoor dat het geassembleerd product stabiel is en niet kan bewegen.
•  In het geval van een vlamterugslag (wanneer de vlam terugslaat en in de gaspit ontsteekt), onmiddellijk de gastoevoer afsluiten door het 

dichtdraaien van de gaskraan op het toestel. Nadat de vlam gedoofd is, de gaspatroon verwijderen en de staat van de afdichting controleren. 
Mocht de vlamterugslag hardnekkig zijn, stuur het product dan terug naar uw geautoriseerde CADAC reparateur.
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2. Veiligheidsinformatie (vervolg)

•  Als er een lek in uw toestel zit (gaslucht), sluit dan onmiddellijk de kraan van het toestel en neem hem mee naar een vlamvrije locatie waar 
het lek opgespoord en gestopt kan worden. Als u uw toestel wilt controleren op lekkage, doe dit dan buiten. Probeer nooit lekken op te sporen 
met een vlam; gebruik zeepwater.

•  De juiste manier is om de verbindingen, bijv. waar de gaspatroon aan het toestel 
wordt geschroefd, in te smeren met zeepwater.

•  Als er bellen ontstaan, dan is er een gaslek. Verwijder de gaspatroon onmiddellijk uit 
het toestel. Controleer of alle verbindingen goed zijn. Controleer of de afdichting op 
zijn plaats zit en in goede staat is voordat er een gaspatroon aangesloten wordt (Fig. 
4b). Opnieuw controleren met zeepwater nadat de gaspatroon weer geplaatst is.

•  Als het gaslek blijft bestaan, stuur het product dan terug naar uw CADAC dealer 
voor inspectie/reparatie.

•  Alleen buitenshuis gebruiken.

Fig. 2

Fig. 13. Montage instructies

•  WAARSCHUWING: De poten staan onder veerspanning. Het openen en dichtduwen 
van de poten moet op een gecontroleerde manier worden gedaan om persoonlijk 
letsel of schade aan uw Safari Chef 2 te voorkomen.

•  Om de poten te openen, het toestel ondersteboven keren en de poten naar beneden 
houden terwijl elke poot apart omhoog getild wordt. U hoort dan een “klik” wanneer 
de poot goed op zijn plaats zit.

•  Om de poten terug te vouwen, de poot stevig vasthouden en de vrijgave clip van de 
poot naar beneden duwen. Druk dan de poot naar binnen naar zijn gesloten positie 
(fi g. 5). Dit moet opeenvolgend gedaan worden om de ruimte te optimaliseren. Eerst 
de poot rechtsvoor (1), Dan de poot linksvoor (2), en tenslotte de achterste poot (3) 
(fi g. 3b).

•  Voordat de gastoevoer aangesloten wordt, eerst controleren of de gaskraan van 
het toestel in de uit stand staat door de bedieningsknop helemaal rechtsom te 
draaien (zie fi g. 1).

•  Om de gasfl es aan te sluiten, eerst controleren of de gaskraan van het toestel 
in de uit stand staat door de 
bedieningsknop rechtsom te draaien tot 
aan zijn aanslag (zie fi g. 1).

 Ervoor zorgend dat de gasfl es rechtop 
wordt gehouden, de gas container 
rechtsom op het ventiel schroeven 
totdat deze volledig goed aangesloten 
zit, alleen handvast aandraaien. 
Wanneer de container te vast 
aangedraaid zit kan dit het ventiel van 
de cilinder beschadigen.

•  Uw toestel is nu klaar voor gebruik.

Fig. 4a

Fig. 3a

Fig. 3b Fig. 3c

4. Monteren en vervangen van de gasfl es

•  Controleer of de brander uit is voordat de gasfl es afgekoppeld wordt.
•  Om de gasfl es af te koppelen de gasfl es van het ventiel afschroeven (Zie Fig. 4a).
•  Controleer de afsluiting voordat de gasfl es teruggeplaatst wordt.
•  Vervang de gasfl es buitenshuis en op afstand van andere mensen.
•  Om een eerder gebruikte gasfl es te gebruiken, de instructies in Paragraaf 3 hierboven raadplegen. Dezelfde zorg en controle procedures hanteren 

als bij het monteren van er een nieuwe gasfl es.

Fig. 4a

Seal

Fig. 4b

OFF
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Fig. 6

5. Onderdelenlijst

  Safari Chef 2 – Hoge druk

Pan / dome 
(deksel)

Platte pan

Barbecue 
rooster

Vetopvang pan

Pandrager (Maximale pan grootte: 300 mm)
  (Minimale pan grootte: 150 mm)

Fig. 5

Vrijgave 
clip van 
poot

Poot

Brander

Bedieningsknop

Poot

Rubber voetje

Piëzo ontsteker (ALLEEN 6540H1)

Vrijgave clip van poot

Hitteschild
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6. Het toestel gebruiken

•  Dit toestel mag alleen buitenshuis gebruikt worden!
•  Tijdens gebruik, afschermen tegen de wind voor optimale werking.
•  Het toestel niet verplaatsen terwijl deze warm is. Het gebruik van beschermende 

handschoenen wordt aanbevolen.
•  VOORZICHTIG: De antiaanbak kookoppervlakken niet gedurende langere tijd 

zonder eten er op/in aan hitte onderwerpen omdat de hitte de antiaanbaklaag kan 
beschadigen.

•  VOORZICHTIG: Bereikbare delen kunnen zeer warm worden. Houdt kleine kinderen 
uit de nabijheid van het toestel.

•  Om hem in te pakken, het toestel eerst af laten koelen. Na het schoonmaken: 
  Het toestel opvouwen zoals hierboven beschreven in paragraaf 3. 
  Plaats de pan / dome in de bodem van de draagtas. 
  Vervolgens de pandrager ondersteboven in de pan plaatsen. 
  Plaats de vetopvang pan ondersteboven over de pan en pandrager. 
  Plaats dan het toestel ondersteboven op de vetopvang pan. 
  Plaats het rooster en de platte pan in hun separate houders in de bovenkant van de 

draagtas, en rits ze dicht. 
  Vouw de klep van de tas dicht en rits deze dicht. (Fig. 7)
 •  Bewaar het toestel in zijn draagtas als hij niet gebruikt wordt omdat dit het 

binnendringen van vuil of insecten zal voorkomen wat de gasdoorstroming kan beïnvloeden.
•  Bij het aansteken van het toestel, ervoor zorgen dat de gastoevoer van de gasfles open is voordat de gastoevoer van het toestel opengezet 

wordt.
•  Om het toestel aan te steken met de piëzo ontsteking, de gaskraan op het toestel opendraaien door deze langzaam linksom te draaien en snel 

achter elkaar op de piëzo knop te drukken om de brander aan te steken. Als de brander niet wil ontsteken, steeds weer drukken op de piëzo 
knop terwijl de gastoevoer verhoogd wordt door aan de gaskraan te draaien totdat de brander ontsteekt. Als de brander niet in de eerste 5 
seconden ontsteekt, de gaskraan dichtdraaien, en 30 seconden wachten voordat het weer geprobeerd wordt (fig. 7).

•  Om het toestel handmatig aan te steken, een vlam bij de brander houden met een BBQ aansteker, draai de bedieningsknop van het toestel 
langzaam linksom totdat de brander ontsteekt (fig. 2).

•  Gebruik de bedieningsknop om de intensiteit van de gasvlam op het gewenste niveau in te stellen door de knop rechtsom te draaien voor het 
verminderen van de vlamgrootte en linksom om de vlam te vergroten.

•    Wanneer het toestel niet in gebruik is deze van de gastoevoer loskoppelen.
•  WAARSCHUWING: Gebruik geen kookvlakken langer dan 10 minuten op een hoge vlamstand aangezien dit de antiaanbaklaag kan 

beschadigen.

7. Kookopties

•  Er zijn vier kookopties beschikbaar met uw Safari Chef 2 toestel. Deze zijn:
  Barbecueën: Deze kookoptie is ideaal voor het vetvrij barbecueën van kip, 

worsten, koteletten, kebabs, vis of groenten. 
   Voor deze kookmethode, de vetopvang pan op het hitteschild plaatsen. Plaats 

het BBQ rooster op de locators van de vetopvang pan.
  Voorzichtig: Graag erop letten dat bij het koken van vet vlees er wat vet op 

het toestel kan druipen wat vlam opflikkeringen kan veroorzaken. Alstublieft 
voorzichtig zijn bij het gebruik van zulke vleessoorten. De kooktemperaturen 
kunnen eenvoudig ingesteld worden, aangepast aan uw eigen behoefte, door 
de gaskraan te verdraaien en zo de hoeveelheid warmte te regelen.

  Bakken: Deze optie is ideaal voor roerbak, vis, ontbijt, pannenkoeken, 
garnalen, paella en groenten.

 Voor deze kookmethode, de vetopvang pan op het hitteschild plaatsen. Plaats 
de platte pan op de locators van de vetopvang pan. Houd er rekening mee 
dat een ondiepe pan niet geschikt is voor frituren. Het eenvoudig schoon te 
maken oppervlak stimuleert het gezond koken door minimaal gebruik van 
vet.

  Oven dome / wok:  De dome (deksel) kan als wok gebruikt worden, als deksel 
om van de BBQ een oven te maken, of als kookpan. Voor het wokken, de 
dome ondersteboven direct op de pandrager plaatsen en gebruiken om 
roerbak, pasta gerechten of paella te bereiden. Om de dome als ovendeksel 
te gebruiken de dome plaatsen over een gerecht wat op de BBQ bereid 
wordt op de convectie kookmethode. Dit is ideaal voor het roosteren van kip, 
lamsvlees, rundvlees of varkensvlees. De dome kan ook gebruikt worden als kookpan, voor het opwarmen van sauzen, marinades, water koken, 
rijst koken, pasta enz. Plaats de dome ondersteboven direct op de pandrager. 

  Koken: Voor deze kookmethode, de pandrager in zijn locator groeven op het hitteschild plaatsen en ervoor zorgen dat deze goed op zijn plaats 
zit. Plaats een geschikte pan erop (niet minder dan 150 mm in diameter en niet meer dan 230 mm in diameter) of de Safari Chef 2 dome op 
de pandrager. De vetopvang pan is ontworpen voor het plaatsen op de dome om te fungeren als deksel voor de dome om gerechten te koken. 
Een liter water zal na ongeveer 6 minuten koken afhankelijk van omstandigheden, formaat van gebruikte pan, enz. Opmerking: Bij gebruik van 
kleine pannen geen pannen gebruiken met plastic handvaten.

Fig. 7
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9. Algemeen onderhoud

•  Vanaf de aankoopdatum rust de verplichting voor het onderhoud van dit toestel uitsluitend op de gebruiker.
•  Dit toestel heeft geen periodiek onderhoud nodig.
•  Na langdurende opslag de luchtgaten onder het toestel en de inlaat van de venturi inspecteren op insecten zoals spinnen, enz. die de 

gasdoorvoer kunnen beïnvloeden. Na controle, alle componenten in de voorgeschreven positie terugplaatsen.
  Vervangen van een verstopte gaspit:
•  Uw Safari Chef 2 is uitgerust met een specifi eke maat gaspit om de juiste hoeveelheid gas te regelen.
•  Mocht het gaatje in de gaspit verstopt raken, dan kan dat resulteren in een kleinere vlam of helemaal geen vlam. Probeer de gaspit niet 

schoon te maken met een speld of een ander dergelijk hulpmiddel aangezien dit de opening kan beschadigen, wat het toestel onveilig kan 
maken.

•  Om de gaspit te vervangen: Verwijder de vetopvang pan (fi g. 8). Voorzichtig de brander losschroeven (fi g. 9). Verwijder de drie schroeven 
van het hitteschild en verwijder het hitteschild (fi g. 10), en ervoor zorgen dat de piëzo electrode niet beschadigd wordt. De gaspit kan nu 
verwijderd worden met behulp van een geschikte sleutel (fi g. 11). Gebruik geen tang voor de gaspit omdat dit de gaspit kan beschadigen 
waardoor deze onbruikbaar wordt of onmogelijk verwijderd kan worden. Schroef de nieuwe de gaspit in de regelkraan. Niet te vast aandraaien 
omdat dit de gaspit kan beschadigen. 

• De bovenstaande procedure omgekeerd uitvoeren om het toestel weer in elkaar te zetten.

Fig. 8

Fig. 11Fig. 10

Fig. 9

8. Schoonmaken

 BBQ eenheid
•  Om de vetopvang pan, platte pan, en het BBQ rooster schoon te maken, wassen in warm water met een niet schurend afwasmiddel nadat 

eerst het overgebleven vet na het koken is afgeveegd.
•  Om de dome schoon te maken, deze afwassen in warm water met een niet schurend afwasmiddel.
•  Gebruik geen schuurmiddel op welk deel dan ook omdat dit de coating zal beschadigen.
•  Deze delen zijn, na het verwijderen van het overtollig vet, uitstekend schoon te maken in de vaatwasser.
  Frame / poten
•  Deze kunnen het beste met een zachte vochtige doek en een mild niet schurend afwasmiddel schoongemaakt worden. Niet in de vaatwasser 

gebruiken omdat er hierdoor water in de kraan of branders kan komen wat storingen aan het toestel zal veroorzaken.
•  Bij het schoonmaken van de frame/poten moet de pandrager misschien verwijderd te worden. Dit kan gedaan worden door de pandrager uit 

de locator gleuf van het hitteschild te tillen.

Gaspit
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10. Terugzenden van het toestel voor reparatie of service  .
   
•  Geen veranderingen op het toestel aanbrengen omdat dit gevaarlijk kan zijn.
•  Als u een defect niet kunt herstellen door het volgen van deze instructies, neem dan contact op met uw plaatselijke CADAC distribiteur voor 

nadere informatie over hoe het product teruggestuurd kan worden voor verdere behandeling.
•  Uw CADAC Safari Chef 2 heeft bij CADAC een garantietermijn van 2 jaar op fabrieksfouten.

11. Reserveonderdelen en accessoires
   
•  Gebruik altijd originele CADAC reserveonderdelen omdat die ontworpen zijn om optimale prestaties te leveren.

Beschrijving Artikelnr. Beschrijving Artikelnr.

Gaspit: 0.25mm 6540-SP031 Piëzo samenstelling 6540-SPOO8

Barbecue rooster 6540-SPOO2 Poot (links / rechts) 6540-SPO10

Platte pan 6540-SPOO4 Poot (achter) 6540-SPO09

Pandrager 6540-SPOO3 Draagtas 6540-SPOO6

Brandereenheid 6540-SP018 Dome deksel 6540-SP011

Bedieningsknop 6540-SPOO7 HD ventiel 6540-SPO15

Vetopvang pan 6540-SPO17 Silicone vulstuk 6540-SPO19

Handgreep van dome 
samenstelling

6540-SPO20
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CADAC INTERNATIONAL
P.O. Box 43196, 
Industria, 2042 South Africa
Tel: +27 11 470 6600
Fax: +27 11 472 9401
Email: info@cadac.co.za
www.cadac.co.za 

CADAC FRANCE
Le Viallon, 42520 Veranne
France
Tel: +33 4 74 78 13 65
Email : info@cadaceurope.nl
www.cadaceurope.com

CADAC CZECH
RÖSLER Praha spol. s r.o.
Výhradní zastoupení 
pro ČR a SR
Elišky Junkové 1394/8, 102 00
Praha 10, Česká republika
Tel.: +420 267 188 011
Fax.: +420 272 651 046
E-mail: obchod@rosler.cz
www.rosler.cz 

CADAC ICELAND 
Húsasmiðjan ehf
Holtagörðum, Holtavegi 10
Iceland
Tel: (354)525-3000
Fax: (354)525-3254
Email: davidc@husa.is

CADAC GREECE 
Thessi Mandra Ntouni
Koropi194 00
Athens Greece
Tel: +30 210 602 1019
Fax: +30 210 662 8888
Email: y.economou@camper-gaz.gr
www.camper-gaz.gr 

CADAC AUSTRALIA
CADAC-BBQ Pty Ltd, Australia
Tel: +61 420 503 967
Customer Care: 1300 135 011
Fax: +61 755 728 682
Email: info@cadacbbq.com.au
www.cadacbbq.com.au

CADAC Mozambique
Exclusive Brands Africa
492 Avenida Namaacha
Maputo, Mozambique
Tel: +258 21 406254
www.cadac.co.mz

CADAC ZAMBIA 
Exclusive Brands Africa Limited
7225A Kachidza Road
Light Industrial Area
Lusaka, Zambia
Tel: +260 (0)969 515908
Email: info@ebagrp.com

CADAC NEW ZEALAND
Riverlea Group (Pty) Ltd
PO Box 11062, 11 Kells Place, 
Hamilton 3251, New Zealand
Tel: +64 7 847 0204 
Fax: +64 7 847 0205 
Email: sales@riverleagroup.co.nz
www.riverleagroup.co.nz

CADAC EUROPE
Ratio 26, 6921 RW Duiven 
The Netherlands
Tel: +31 26 319 7740
Fax: +31 26 319 7743
Email: info@cadaceurope.nl
www.cadaceurope.com 

CADAC SWITZERLAND
Dipius SA
Rte du Bleuet 7
CH-1762 Givisiez
Tel. +41 26 470 47 47     
Fax. +41 26 470 47 40
Email: info@dipius.ch

CADAC SOUTH EAST EUROPE
Borska 45E
11 000 Belgrade Serbia
Tel: +381 11 339 2700
Email: offi ce@cadac.rs
www.cadac.rs 

CADAC DENMARK
Intercamp A/S
Industrivej 11 6640 Lunderskov
Denmark
Tel: +45 7558 5255
Fax: +45 7558 6312 
Email: kn@camper.dk
www.camper.dk

CADAC ISRAEL
PO.box 8122819
Hayarden 13, Yavne, Israel
Tel: 08-9479977/78
Fax: 08-9429968
Email: grill@i-berman.co.il

CADAC KOREA
Suite 502 Pika Bldg.
Hogye-Dong, Anyang-Si,
Gyeonggi-Do, South Korea
Fax: +82 2 2179 9292
Tel: +82 31 427 5466
cadackorea@gmail.com

CADAC ZIMBABWE
Exclusive Brands Africa
Unit 8 Birkenhead Park
43 Josiah Chinamano Street
Belmont, Bulawayo
Tel/Fax: +263 971 740 
(Bulawayo)
Tel/Fax: +263 479 2564
(Harare)
www.cadac.co.zw

CADAC HONG KONG
Everything Under The Sun
902 Horizon Plaza, 2 Lee Wing 
Street,
Ap Lei Chau, HK
Tel :+852 2554 9088
Fax: +852 2818 8595
Email: 
craig@everythingunderthesun.
com.hk

CADAC CHINA
Room 811, Huayue International 
Building, No.255 Tiangao Road, 
South Yinzhou business district,
Ningbo, China
Zip:315199
Fax:+86 574 87364160
Tel:+86 574 87723937
Email: info@cadac.com.cn

CADAC GERMANY
Ratio 26, 6921 RW Duiven
The Netherlands
Tel: +31 26 319 7740
Fax: +31 26 317 7743
Email: info@cadaceurope.nl
www.cadaceurope.com 

CADAC ITALY
Brunner SRL/GMBH
via Buozzi, 8
39100 Bolzano (Italy)
PIVA 00848790218
Tel: +39 0471 542900
Fax: +39 0471 542905
Email: info@brunner.it
www.brunnerinternational.com

CADAC SWEDEN
560 27 Tenhult
Tel: +46 (0) 36-35 37 07
Mobile: +46 (0) 76-765 97 00
Email: jonas.tidqvist@kamafritid.se
www.kamafritid.com 

CADAC USA
50 Mountain View Road
Warren, NJ, 07059
Tel: 908 604 0677
Mobile: 908 463 9828
Email: cadacusa@yahoo.com

CADAC TURKEY
And Dayanikli Tuketim Mallari San. 
Ve Tic. Ltd. Sti.
Gumuspala Mah. E5 Yanyol Cad. 
No:196 34320 Avcilar/Istanbul/
Turkey
Tel: +90 212 590 38 38
Fax: +90 212 593 02 45
Email: ygunaydin@andoutdoor.com
www.grilliguru.ee

CADAC UNITED ARAB EMIRATES
Picnico General Trading
PO Box 1797
Dubai
UAE
Tel. nr: +971 4 267 9992
Fax: +971 4 267 9940
Email: showroom@picnico.ae

CADAC UK
1 Open Barn
Backridge Farm Business Centre 
Twitter Lane, Bashall Eaves
Clitheroe, BB7 3LQ
United Kingdom
Tel: +44 333 200 0363
Fax: +44 333 200 0364
Email: info@cadacuk.com
www.cadaceurope.com 

CADAC SLOVENIA
Harvey Norman Trading d.o.o.
Ljubljanska cesta 95
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel: +386 7 30 99 926
Fax: +386 7 30 99 944
Email:  bsavicic@harveynorman.si 
www.harveynorman.si

CADAC ESTONIA
Alvar Landson
Grilliguru OÜ Kadaka tee 7/2
12915 Tallinn
Tel: +372 5104855
www.grilliguru.ee

LIVE THE BRAAI LIFE
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