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WE ARE OUTR.
OUTR biedt u een gamma OUTDOOR producten aan
die samen buiten zijn en koken nog fijner maken.
OUTR is genieten van vuur, het buitenleven én lekker
eten. Een beleving om te delen, samen met het
gezin, familie en vrienden. Elk moment van de dag,
het hele jaar door.
Een

eenvoudige

houtskoolbarbecue

voor

de

liefhebbers van “simpel en goed”, een Kamado en
al zijn mogelijke accessoires voor wie het iets meer
mag zijn of een Plancha die van buiten koken een
echte belevenis maakt: OUTR heeft voor elk type
buitenliefhebber het geschikte product in huis.

KAM

GRILL
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De meerdere keramische lagen in een Kamado
barbecue isoleren de warmte, de rook én
de typische barbecuesmaak. Dankzij deze
constructie kan de temperatuur constant
gehouden worden en kan je de graden
nauwkeurig regelen. Grillen, roken, bakken,
stomen en slow cooking doe je op een Kamado.
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MEDIUM 40
H x B x D:

49 x 54 x 48 cm

Rooster:

32,5 cm

Gewicht:

30 kg

groen

mint

grijs

€ 345,00

MEDIUM 40
+ VOET
H x B x D:

120 x 54 x 48 cm

Rooster:

32,5 cm

Gewicht:

35 kg

groen

mint

grijs

€ 475,00
Voet apart beschikbaar €130,00

MEDIUM 50
H x B x D:

108 x 121 x 65 cm

Rooster:

38,5 cm

Gewicht:

64 kg

zwart

wit

€ 645,00
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LARGE 55
H x B x D:

122 x 130 x 73 cm

Rooster:

46,8 cm

Gewicht:

70 kg

zwart

rood

€ 695,00

LARGE
DIAMOND 56
H x B x D:

122 x 130 x 73 cm

Rooster:

47,8 cm

Gewicht:

70 kg

zwart

€ 745,00

XL 60
H x B x D:

122 x 134 x 81 cm

Rooster:

51,5 cm

Gewicht:

80 kg

zwart

groen

€ 795,00
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KAMADO ACCESOIRES
PIZZA STEEN

40

€ 29,00

55 I 56 I 60

€ 49,00

ROOSTER CLIP

€ 19,00

BBQ BORSTEL

€ 19,00

HEAT DEFLECTOR

55

€ 59,00

CHICKEN SITTER

SET ROOSTERS
SET ROOSTERS

€ 69,00

€ 14,00

40

€ 111,00

56

€ 126,00

55 € 126,00
60 € 135,00

€ 18,00

ASPOOK

BRAADSPIT

56 I 60

55 I 56

BBQ TANG

€ 240,00

60 € 255,00

€12,00

BESCHERMHOES 55 | 56 | 60

€ 36,00

HOUTSKOOL STARTER

€ 24,00

HITTEBESTENDIGE HANDSCHOEN

€ 14,00

EASY LIGHTERS (100 ST/DOOS)

€ 15,00
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ACCESSOIRE: SPATEL

€ 19,00
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Ø 80 CM
H x D:

102 x Ø 80 cm

Sokkel:

80 x 40 x 40 cm

Gewicht:

73 kg

€ 1.170,00
Optioneel beschermdeksel €155,00
Sommige vormen zijn gewoon perfect.
Dat geldt zeker voor deze zacht gebogen

De sokkel is ook beschikbaar in een
open variant voor houtopslag:

en brede vuurschalen op hoge, rechte
zuilen in cortenstaal. Met een diameter
van 80 of 100 centimeter maken de
schalen indruk door hun grootte. En als
het donker wordt, betovert de Pio elke
tuin met een romantisch licht. Uitgerust
met een Plancha van 10 mm dik, kan u alles
bakken wat de keuken te bieden heeft. En
met een diameter van 80 centimeter is er
veel plaats. Na de BBQ legt u opnieuw hout
bij, zodat u kunt genieten van de warmte
en het indrukwekkende schouwspel
terwijl het buiten frisser wordt.

Ø 100 CM
H x D:

102 x Ø 100 cm

Sokkel:

80 x 40 x 40 cm

Gewicht:

96 kg

€ 1.525,00
Optioneel beschermdeksel €195,00
De sokkel is ook beschikbaar in een open variant voor houtopslag.

BESCHERMDEKSEL

CIRCULUS
H x D:

220 x 95 cm

€ 5.795,00

Rond de verbrandingskamer van de Circulus werd een binnen- en buitenschaal
gebouwd. Daartussen bevindt zich een isolerende laag. Dit resulteert in een
bijzonder efficiënte verbranding waardoor de grote Plancha snel opwarmt.
De warmteverdeling wordt omgeleid, zodat het hele oppervlak van de tien
millimeter dikke Plancha van binnen naar buiten mooi tegelijk warm wordt.
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SOKKEL 80

TOPGRILL
BUTCHER’S BLOCK

€ 130,00
€ 929,00
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BEELDSCHOON
Door blootstelling aan de weerselementen vormt zich
snel een zeer levendige roestpatina op het oppervlak.
Deze roestlaag beschermt het materiaal tegen verdere
corrosie. Dat klinkt een beetje paradoxaal, maar het
werkt en ziet er bovendien prachtig uit.

TOPGRILL

KETTLE
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Een OUTR Kettle BBQ: dat is een eenvoudig
concept met heerlijke resultaten – buiten koken
wordt kinderspel! Deze traditioneel vormgegeven
houtskoolbarbecues uit zwart geëmailleerd staal met
verchroomde stalen roosters zijn beschikbaar in drie
verschillende formaten.
Alle toestellen* beschikken over een ingewerkte
thermometer in het deksel zodat u op het juiste
moment aan de slag kan gaan. De hittebeschermende
plaat onder het handvat zorgt ervoor dat u het deksel
ook tijdens de werking kan openen (model 42 heeft een
koudblijvend handvat uit bakeliet). Deze compacte
BBQ’s zijn daarnaast eenvoudig te verplaatsen door
hun licht gewicht en weersbestendige wieltjes.
Niet alleen tijdens, maar ook na het gebruik blijven
ze eenvoudig simpel: de handige asopvangbak uit
aluminium is makkelijk losgedraaid en geledigd.
*Uitgezonderd de Kettle 42
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KETTLE 42
H x B x D:

95 x 59 x 54,5 cm

Rooster:

42,5 cm

Gewicht:

8,5 kg

Kleur

€ 89,00

KETTLE 57
H x B x D:

103 x 65 x 72 cm

Rooster:

54 cm

Gewicht:

13 kg

Kleur

€ 155,00

KETTLE 57 PLUS
H x B x D:

108 x 65 x 70 cm

Rooster:

54 cm

Gewicht:

14 kg

Kleur

€ 175,00
ROOKSET
GRILL SET

€ 9,00
€ 39,00

BESCHERMHOES
BRAADPAN GIETIJZER
GIETIJZEREN ROOSTER
GIETIJZEREN PLANCHA

€ 29,00
€ 39,00
€ 25,00
€ 35,00
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PIZZA

WOOD

Met de Antonio bakt u net zoals het toestel er zelf uitziet:
heerlijk en eenvoudig! Deze pizza- en broodoven is
ontwikkeld volgens het traditioneel Italiaanse model,
omdat Italië nu eenmaal de onbetwistbare meester blijft.
In de bakruimte werd een branderbed uit inox geplaatst
waarin het hout kan worden aangemaakt en gestookt. De
vuurvaste keramische bodemplaat van 3 cm en de koepel
uit inox zorgen voor een gelijkmatige warmteverspreiding.
Met behulp van de temperatuurdisplay en de afsluitklep in
de schouwpijp, kan u de temperatuur perfect regelen.

ANTONIO S
H x B x D:

191 x 86,5 x 85 cm

€ 1.295,00
ANTONIO M
H x B x D:

197 x 96 x 93 cm

€ 1.750,00
ANTONIO L
H x B x D:

197 x 106 x 93 cm

€ 2.245,00
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De terrasverwarmer van OUTR op gas staat voor comfort:
sfeer en warmte creëren in een oogopslag. Deze stijlvolle
haard functioneert op standaard gasflessen en is makkelijk
verplaatsbaar dankzij de wieltjes en het handvat op de
rugzijde. In de branderkamer zelf werden natuurgetrouwe
keramische

houtblokken

voorzien.

De

driezijdige

hittebestendige ruit uit gehard glas garandeert een mooi
zicht op de vlammen én een veilige werking.

MALAGA
H x B x D:

134,5 x 50 x 50 cm

3-zijden glas

€ 750,00
VALENCIA
H x B x D:

134,5 x 50 x 50 cm

4-zijden glas

€ 950,00
BESCHERMHOES

€ 30,00
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WOOD
STORAGE

Onze houtopslagsystemen uit extra sterk cortenstaal
zijn niet alleen stijlvol, maar ook uiterst weerbestendig.
Tuinmeubilair en houtopslag in één. De natuurlijke roestlook harmonieert met het omringend groen, zo kan u
bepaalde plekken accentueren en de tuin structuur geven.

WOODSTOCK
H x B x D:

180 x 100 x 40 cm

€ 590,00
BENCH
H x B x D:

44 x 200 x 40 cm

€ 945,00
BENCH
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WOODSTOCK

BENCH
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SCHORT ‘CAMEL BRIGHT’
Soepele schort met “raw edge” afwerking en zak vooraan

€ 75,00
SCHORT ‘DARK COGNAC’
Patchwork leren schort met “raw edge” afwerking

€ 75,00

Grillen op een Kamado, Plancha of Kettle: daar gaan hitte
en spetters mee gepaard. Een stoere leren schort is dan de
bescherming bij uitstek. De lichtgewicht leren schorten van
OUTR met verstelbare band bij de nek en gespsluiting bij
de taille zijn geschikt voor iedereen. Hoe meer ze gebruikt
worden, hoe authentieker ze trouwens worden qua look.
Aan de slag dus, grillen maar!
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TUINHAARD
OPTIE: GRILLROOSTER

€ 395,00
€ 60,00

Prijzen incl. 21% BTW

T +32 (0)55 23 26 48
INFO@OUTR.BE
WWW.OUTR.BE
BE 0713 614 449
IBAN BE21 7360 5568 1603

LOGISTICS
BRUWAAN 17
9700 OUDENAARDE
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
OUTDOOR CAMPUS BV
KORTRIJKSESTEENWEG 1266
9051 GENT

