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OUTR biedt je 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 traditionele houtskoolbarbecue voor de 

liefhebbers van eenvoud, een Kamado voor de 

gepassioneerde grillmasters, een Plancha voor wie 

van showcooking houdt of een houtgestookte oven 

voor de pizzalovers. Kortom, fun-loving producten 

voor de buitenkookliefhebber om te kunnen genieten 

van la dolce vita. 

WE ARE OUTR.
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€ 395,00

We houden van de vele mogelijkheden van de Kamado. 

Het idee achter de kamado is duizenden jaren oud. Dankzij 

de speciale structuur van de Kamado, de uitgekiende 

luchtstroom en het keramisch omhulsel kan de Kamado 

elke temperatuur binnen het bereik van 70-400 graden 

Celsius constant houden gedurende een lange tijdsperiode. 

In het lage kookbereik van 80-110 graden Celsius zelfs 

langer dan 18 uur. Er zijn dus vele mogelijkheden om elk 

gerecht perfect te bereiden. Je kan barbecueën, grillen, 

roken, braden, bakken en koken met de Kamado. Laat je 

creativiteit de vrije loop. De talrijke accessoires en de set 

roosters breiden de mogelijkheden nog verder uit. The sky 

is the limit!

MEDIUM 40
H x B x D: 54 x 49 x 48 cm
Rooster: 32,5 cm
Gewicht: 30 kg

€ 755,00

MEDIUM 50
H x B x D: 108 x 121 x 65 cm
Rooster: 38,5 cm
Gewicht: 64 kg

€ 895,00

LARGE DIAMOND 56
H x B x D: 114 x 130 x 73 cm
Rooster: 47,8 cm
Gewicht: 70 kg

GR
IL

LKAM
ZWART GROENGRIJS MINT

ZWART WIT GROEN

ZWART OCEAANBLAUW

H: 66 CM
Gewicht: 5 kg
Prijs: € 144,00

OPTIONELE VOET

OPTIE VOET

5 JAAR
GARANTIE

meer info op www.outr.be
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€ 865,00

LARGE 55
H x B x D: 117 x 130 x 73 cm
Rooster: 46,8 cm
Gewicht: 70 kg

€ 1.235,00

XXL 70
H x B x D: 131 x 139 x 92 cm
Rooster: 59,4 cm
Gewicht:  114 kg

€ 955,00

XL 60
H x B x D: 122 x 134 x 81 cm
Rooster: 51,5 cm
Gewicht: 80 kg

KAMADO M 50OLIJF ZWART ROOD GROEN WIJNROOD

GRIJSZWARTGROEN

GROEN ZWART

HERCULES

KAMADO L 55

PIZZA STEEN 

Zie p. 22 voor meer info over onze Kamado accessoires

ACCESSOIRES

ASPOOK

HEAT DEFLECTOR CHICKEN SITTER 

SET ROOSTERS BRAADSPIT

BESCHERMHOES ROOSTER GIETIJZER

BAKSPRAY KOOKBOEK
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GESLOTEN SOKKEL: € 1.595,00

OPEN SOKKEL: € 1.695,00

GESLOTEN SOKKEL: € 1.295,00

OPEN SOKKEL: € 1.395,00

PLANCHA C 80
H x D: 102 x Ø 80 cm

Sokkel: 80 x 40 x 40 cm

Gewicht: 73 kg

Sommige vormen zijn gewoon perfect. 

Dat geldt zeker voor deze zacht gebogen, 

brede vuurschalen op sokkels van prachtig 

cortenstaal of met een zwarte coating. 

Verzamel rond het kookvuur om 4 seizoenen 

lang buiten te genieten. De bakplaat is 10 

mm dik en leent zich uitstekend voor tal 

van kooktechnieken. De vuurschaal biedt 

voldoende plaats om vlees, vis en groenten 

tegelijkertijd te bereiden. En als het ‘s avonds 

donker wordt, betovert de Plancha Wood elke 

tuin of terras met een romantisch licht. Na de 

BBQ leg je opnieuw hout bij, voor die behaaglijke 

warmte en het indrukwekkende schouwspel.

PLANCHA C 100
H x D: 102 x Ø 100 cm

Sokkel: 80 x 40 x 40 cm

Gewicht: 96 kg

PLANCHA ACCESSOIRES

SPATEL

TOPGRILL SCHORT

PLANCHA C 80 LOW
H x D: 62 x Ø 80 cm

Sokkel: 40 x 40 x 40 cm

Gewicht: 64  kg

€ 1.095,00

PLANCHA C 100 LOW
H x D: 62 x Ø 100 cm

Sokkel: 40 x 40 x 40 cm

Gewicht: 87 kg

€ 1.295,00
WOODWOOL

WOOD

BESCHERMDEKSELS

Meer info over onze Plancha accessoires kan je terugvinden op pagina 23

KAMADO M40 (2X) + KAMADO L56 DIAMOND + KAMADO L55 (2X) + KAMADO XL60 + KAMADO XXL70
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GESLOTEN SOKKEL: € 1.945,00

OPEN SOKKEL: € 1.995,00

GESLOTEN SOKKEL: € 1.645,00

OPEN SOKKEL: € 1.695,00

PLANCHA BOWL
De plancha bowl is een plancha met een 
diepe afgeronde vuurschaal waarbij de 
bakplaat in de gietijzeren schaal hangt. 
Een uniek design, zeer makkelijk in 
gebruik en een zeer ruime schaal.
Optioneel kan de vuurschaal ook 
rechtgezet worden in een speciale sokkel. 

€ 1.695,00 Ø x H: 74 x 88 cm   

BLACK EDITIONS

PLANCHA B 80
H x D: 102 x Ø 80 cm

Sokkel: 80 x 40 x 40 cm

Gewicht: 73 kg

PLANCHA B 100
H x D: 102 x Ø 100 cm

Sokkel: 80 x 40 x 40 cm

Gewicht: 96 kg

WORK STATIONS

€ 2.290PLANCHA C 80 + BUTCHER’S BLOCK

WORK STATION 150 CM

BUTCHER’S BLOCK €995,00

€1.995,00EXCL. SCALE EN BAKPLAAT

EXCL. PLANCHA

€ 2.590PLANCHA C 100 + BUTCHER’S BLOCK

€ 2.630STATION + SCALE + BAKPLAAT 80 € 2.950STATION + SCALE + BAKPLAAT 100

H x B x D : 75 x 150 x 45 cm - Incl.wielen

H x B x D : 80 x 118 x 40 cm

ACCESSOIRE

€ 245,00
OPTIE  SOKKEL VOOR 
BOWL FIRE SCALE

2022   |   011
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SCALE C 80
H x B: 22 x Ø 80 cm

SCALE C 100
H x B: 22 x Ø 100 cm

€ 245,00

€ 345,00

Met een OUTR vuurschaal geef je een extra dimensie aan 

al je tuinfeesten. Het gamma SCALE is beschikbaar met of 

zonder cortenstaal sokkel.

C 80:  € 675,00

C 100: € 775,00

SCALE MET SOKKEL 40
H x B: 62 x Ø 80/100 cm

JESCO 55
H x B: 25 x Ø 55 cm
Staal: 2 mm

JESCO 80
H x B: 28 x Ø 80 cm
Staal: 2,5 mm

€ 125,00

€ 155,00

JESCO 100
H x B: 28 x Ø 100 cm
Staal: 2,5 mm

BOWL FIRE SCALE
OP SOKKEL
B x H x D: 75 x 84 x 55 cm
Staal: 3 mm

€ 229,00

€ 795,00

JESCO 120
H x B: 28 x Ø 120 cm
Staal: 2,5 mm

€ 315,00

De JESCO vuurschalen zijn beschikbaar in 4 verschillende 

formaten, zodat ze op elk terras of in elke tuin passen. Deze 

ronde blikvangers zijn vervaardigd uit hoogwaardig staal – 

om een lange levensduur te garanderen. Onder de schaal is 

er een lage subtiele steunring bevestigd waardoor de schaal 

lichtjes lijkt te zweven en een mooie schaduw creëert.

JESCO ACCESSOIRES
€ 140,00

OPEN SOKKEL 40 x 40 x 40
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KETTLE
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 twee 

verschillende formaten.

De Kettle 57 beschikt over een ingewerkte 

thermometer in het deksel zodat je op het juiste 

moment aan de slag kan gaan. De hittebeschermende 

plaat onder het handvat zorgt ervoor dat je het deksel 

ook tijdens de werking kan openen  (de Kettle 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.

KETTLE 42 
H x B x D: 95 x 59 x 54,5 cm

Rooster: 42,5 cm

Gewicht: 8,5 kg

€ 95,00

€ 160,00

KETTLE 57
H x B x D: 103 x 65 x 72 cm

Rooster: 54 cm

Gewicht: 13 kg

KETTLE ACCESSOIRES

ROOKSET

€ 39,00

€ 9,00

€ 39,00

€ 25,00

€ 35,00

GRILL SET

BRAADPAN GIETIJZER

GIETIJZEREN PLANCHA

GIETIJZEREN ROOSTER

€ 31,00BESCHERMHOES
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BESCHERMHOES CORDOBA / MALAGA / IBIZA € 35,00

MALAGA GAS
3-zijdig glas 

Branderbed:  keramische houtblokken 

Vermogen:  8,5 kW

H x B x D:  134,5 x 50 x 50 cm

€ 845,00

€ 745,00

CORDOBA GAS
4-zijdig glas 

Branderbed: lavasteentjes

Vermogen:  7,3 kW

H x B x D:  138 x 42 x 42 cm

De OUTR tuinhaarden zijn er om sfeer en warmte naar jouw 

terras of tuin te brengen. In het assortiment zitten zowel 

toestellen op gas voor de aanhangers van gebruiksgemak, 

als stalen houthaarden voor wie eerder van het authentieke 

“kampvuurgevoel” houdt. 

GARDEN

SQUARE 110 WOOD
H x B x D: 106 x 42,5 x 42,5 cm

Materiaal: staal

Branderkamer 360° draaibaar

€ 1.045,00

C 40: € 755,00

BLOCK C WOOD
H x B x D: 80/120 x 40 x 40 cm

Materiaal: cortenstaal

C 80: € 795,00

De BLOCK is beschikbaar met een sokkel van 

40 cm hoog of 80 cm hoog.

SQUARE 85 WOOD
H x B x D: 85 x 42,5 x 42,5 cm

Materiaal: staal

Branderkamer 360° draaibaar

€ 965,00

SQUARE 110

BLOCK C

SQUARE 85

WOOD

IBIZA GAS
4-zijdig glas 

Branderbed: lavasteentjes 

Vermogen:  9 kW

H x B x D:  112,9 x 42 x 42 cm

ZWART OF GRIJS

€ 650,00

MALAGA

CORDOBA

IBIZA
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ANTONIO M
H x B x D: EXTERN: 191 x 96 x 93 cm OVEN: 30 x 70 x 50 cm

ANTONIO L
H x B x D: EXTERN: 195 x 106 x 93 cm OVEN: 28 x 80 x 50 cm

€ 1.695,00

€ 2.095,00

PIZZAWOOD

ANTONIO S 
H x B x D: EXTERN: 189 x 86,5 x 83 cm OVEN: 31 x 60 x 40 cm

€ 1.325,00

Deze houtgestookte pizzaoven is ontwikkeld volgens het 

traditioneel Italiaanse model en is daardoor de perfecte tool 

om snel en eenvoudig heerlijke pizza’s en broden in te bakken. 

Het vuuroppervlak is gemaakt van vuurvaste chamotte 

van hoge kwaliteit, gecertificeerd voor gebruik in 

levensmiddelen. De interne structuur is van roestvrij 

staal, terwijl de externe van gegalvaniseerd staal is, 

behandeld met verf op hoge temperatuur voor maximale 

weerstand tegen hitte, weer en roest. De isolatie van de 

oven is gemaakt van natuurlijke steenwol en maakt het 

mogelijk om de temperatuur efficiënter te handhaven en 

te voorkomen dat de externe structuur te heet wordt.

ACCESSOIRES
€ 170,00KIT SPATELS + BORSTEL

€ 83,00HOES S + M
€ 96,00HOES L

BENCH B 100
H x B x D:  44 x 100 x 40 cm

Materiaal: zwart staal

WOODSTOCK C
H x B x D:  180 x 100 x 40 cm

Materiaal: cortenstaal

BENCH C 180
H x B x D:  44 x 180 x 40 cm

Materiaal:  cortenstaal

Onze houtopslagsystemen uit extra sterk 

cortenstaal of zwart staal zijn niet alleen stijlvol, 

maar ook uiterst weerbestendig. Tuinmeubilair 

en houtopslag in één. De natuurlijke roest- 

look harmonieert met het omringend groen, zo kan je 

bepaalde plekken accentueren en de tuin structuur geven.

BENCH C 180

BENCH B 180
H x B x D:  44 x 180 x 40 cm

Materiaal:  zwart staal
BENCH B 100

WOODSTOCK C

FURNITURE

WOODSTOCK B
H x B x D:  180 x 100 x 40 cm

Materiaal: zwart staal

WOOD STORAGE

Ontdek het volledige aanbod op www.outr.be

€ 685,00

€ 725,00

€ 875,00 € 945,00

€ 795,00



GIETIJZEREN 
KOOKPOTTEN

De ideale verplaatsbare werkplek en ook een handige 

opbergruimte voor al je BBQ tools, kruiden enz. 

COOKING

H x B x D: 83 x 112 x 42 cm

Staal zwart of inox

2 vaste zijtafels / 2 gordijnen

2 grote all-terrain wielen

H x B x D: 85 x 146/88 x 56 cm

Acacia naturel met werkvlak uit HPL

2 inklapbare zijtafels / ronde toolbar 

2 gordijnen

4 zwenkwieltjes waarvan 2 met rem

ZWART: € 247,00    INOX: € 328,00

€ 419,00

OSCAR

EMILE

H x B x D: 88 x 153 x 57 cm

Acacia naturel + werkblad uit inox

2 inklapbare zijtafels / lade

2 legplanken / 1 gordijn

4 wielen waarvan 2 met rem

€ 572,00

MOBILOT

PIZZAIOLO

De OUTR potten en pannen zijn vervaardigd uit gietijzer 

en afgewerkt met gesatineerd email aan de buitenzijde. 

Dankzij dit dikke en stevige metaal, wordt de warmte 

gelijkmatig verspreid en lang vastgehouden. Ideaal voor 

gerechten die meer tijd nodig hebben, zoals stoofpotjes. 

Geschikt voor alle mogelijke warmtebronnen. Ontdek het 

volledige aanbod op onze website:

vanaf € 49,00

€ 299,00
De focus van OUTR ligt niet alleen op het bereiden van lekkere 

gerechten maar vooral op de manier waarop deze tot stand 

komen. Sfeer, gezelligheid en samenhorigheid zijn hierbij 

enorm belangrijk. Met z’n allen pizza’s maken en bereiden in 

de Pizzaiolo is een beleving op zich!

Of een stoofpotje klaarmaken in een gietijzeren pot op de 

Plancha Wood terwijl iedereen rond het vuur staat. 

Momenten om te koesteren!

2022   |   021020   |   outr
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KAMADO

PLANCHA

HEAT DEFLECTOR
Een onmisbaar tool als je van 
low and slow cooking houdt.

SET ROOKPLANKEN
Set van 2 stuks - Cederhout
Het rookplankje zal gaan 
smeulen waardoor de smaak 
van de rook en het cederhout 
aan jouw gerecht zal 
toegevoegd worden.

SPATEL
De spatel is een onmisbaar 
accessoire bij de plancha. Met 
de spatel schraap je het vet en 
de etensresten van de plaat.

WOOD

SMOKING
SET ROOSTERS WOOD CHIPS 0,5 KG

Appel / kers € 6,95
Whisky mix € 8,95
Strooi deze wood chips tussen 
de smeulende kolen en geniet 
van het aroma die vrijkomt.

BESCHERMDEKSELS

M40
€118,00
M50
€128,00
L55 / 56
€134,00

Inox   
Zwart
Zwart+boord

Ø 80CM
€156,00
€189,00
€265,00

Ø 100CM
€199,00
€229,00
€285,00

M40
€63,50
M50
€65,50

M40
€75,50

M50
€79,50

L55/56
€85,50

XL60
€97,50

M50

€36,50

L55/56
XL60
€39,50

XXL70

€46,50

M40/50
€29,50
L55/56
€47,50

XL60
€49,50

L55/56
€257,00

XL60
€273,00

L55/56
€73,50
XL60
€75,50

XL60
€143,00
XXL70
€155,00

PIZZASTEEN
Maak zelf heerlijke pizza’s met 
een krokante bodem.

ROOKSET
Een rookset bezorgt jouw 
gerecht extra aroma’s en 
smaken. Leg jouw favoriete 
houtsnippers in de OUTR 
rookset en ga aan de slag.

BREDE SPATEL
Deze brede spatel is een 
onmisbaar accessoire bij 
de plancha. Met de spatel 
schraap je het vet en de 
etensresten van de plaat.

BESCHERMHOES

BRAADSPIT
Kip aan ‘t spit bij je thuis!

ROOSTER GIETIJZER
Verdeelt de warmte gelijkmatig 
en kan je vlees de typerende 
grillstrepen toe te dienen.

ROLTAFEL HERCULES
(exclusief Kamado 55)
H x B x D: 90 x 120 x 60 cm

vanaf € 118,00 vanaf € 6,95

vanaf € 156,00

vanaf € 63,50 € 12,95

€ 16,95

vanaf € 36,50

vanaf € 257,00

vanaf € 29,50 € 9,00

€ 25,00

€ 21,95 vanaf € 75,50

€ 3.145,00

ROOSTER GIETIJZER
HALVE MAAN
Ideaal voor het combineren 
van grillen en braden zonder de 
rooster te moeten omwisselen.
Geschikt voor Kamado L55/56.

ASPOOK
Met de OUTR aspook is het 
mogelijk om gemakkelijk as uit 
de Kamado te verwijderen via 
het luchtrooster onderaan.

€ 89,50

€ 18,95

ROOSTER CLIP
Plaats of verwijder de set 
roosters moeiteloos met deze 
rooster clip. 

WOOD CHUNKS 1,5 KG
Appel

Leg deze wood chunks tussen 
de smeulende kolen en geniet 
van het heerlijke aroma die 
vrijkomt.

TOPGRILL
Met een topgrill creëer je 
een extra grillfunctie op je 
Plancha. 
Ø 80CM € 145,00
Ø 100CM € 165,00

CHICKEN SITTER
Vul de keramische Chicken 
Sitter met aroma’s naar keuze. 
Schuif de kip over de sitter en 
plaats hem in het midden van 
je Kamado.

€ 18,95 € 17,95

vanaf € 145,00

HETE KOLEN
Infoboek Kamado
Kooktechnieken + 20 recepten

€ 35,00
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KETTLE
BRAADPAN GIETIJZER
De gietijzeren pan kan zeer 
hoge temperaturen bereiken 
en verdeelt de warmte over 
de hele pan. Opgelet: om deze 
braadpan correct te gebruiken, 
is de optionele grillset nodig.

HOUTSKOOLSTARTER
De OUTR Houtskool starter 
is dé tool om uw BBQ in 1, 2, 
3 aan te steken. De starter 
kan gebruikt worden met 
houtskool of briketten.

ROOSTER GIETIJZER
Een gietijzeren rooster kan zeer 
hoge temperaturen bereiken en 
maakt prachtige strepen in je 
vlees, vis of groenten. Opgelet: 
om deze rooster te gebruiken, 
is de optionele grillset nodig.

BESCHERMHOES
Dankzij de OUTR hoes 
bescherm je jouw Kettle tegen 
regen, wind, sneeuw en stof. 
De hoes is waterbestendig, 
geschikt tegen vuil en 
verkleuring.

€ 26,50 € 39,00 € 25,00

€ 35,00 € 31,00

GRILLSET
Het middenste deel van deze 
tweedelige set kan vervangen 
worden door één van onze 
gietijzeren opties: braadpan, 
rooster of plancha.

PLANCHA GIETIJZER
Deze gietijzeren plancha kan 
hoge temperaturen bereiken 
en verdeelt de warmte over de 
hele plaat. Opgelet: om deze 
rooster te gebruiken, is de 
optionele grillset nodig.

€ 39,00

HOUTSKOOL 10 KG

PREPARATION
EASY LIGHTERS
Gebruik de OUTR 

aanmaakzakjes met parafine om 

je vuur eenvoudig aan te maken.

(100 st/doos)

€ 12,00 € 22,95

WOODWOOL 1 KG
Je vuur eenvoudig aanmaken 
kan ook met de in was 
gedrenkte OUTR woodwool.   
Deze woodwool is 100% 
natuurlijk en geurloos.

Professionele 
kwaliteitshoutskool gemaakt 
van Black Wattle hardhout. 
FSC gecertificeerd.

€ 12,00

PIZZA CUTTER
Jouw pizza snijden is 
kinderspel met deze pizza 
cutter. 

KIT SPATEL+BORSTEL 
Handige kit om pizza’s in en uit 
de oven te halen en om de oven 
te reinigen.

PIZZASTEEN XL DELUXE
Deze pizzasteen wordt zeer 
warm en zorgt daardoor voor die 
onweerstaanbare, knapperige 
korst die we kennen uit Italië. 
Diameter: 38 cm / Dikte: 2 cm
Inclusief clip.

€ 170,00 € 19,95 € 54,95

SPATEL PIZZAIOLO
Nooit geen problemen meer 
om jouw pizza in of uit de oven 
te halen met deze pizzaspatel.

€ 19,00

PIZZA
BBQ TANG
Barbecueën zonder tang is als 
vissen zonder hengel. Een BBQ 
tang is onmisbaar om je vlees, 
vis of groenten te draaien.

BBQ TANG DELUXE
De Outr BBQ tang Deluxe is 
bestand tegen temperaturen 
tot 350 graden. De tang is 
voorzien van een uitstekende 
grip en is vaatwasbestendig.

FIJNE KNIJPTANG
Om te koken met precisie. 
Ideaal om kleine of fragiele 
etenswaren te hanteren.

€ 21,95 € 12,50 € 25,00

BBQ TANG SILICONE
De Outr BBQ silicone tang 
ligt stevig in de hand door de 
silicone grip, is bestand tegen 
temperaturen tot 250 graden 
en is vaatwasbestendig.

€ 14,95

COOKING
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HITTEBESTENDIGE
HANDSCHOEN (R)
De Outr hittebestendige 
handschoen is bestand tegen 
de hoogste temperaturen.

BESCHERMTAPIJT
Beschermt jouw vloer tegen 
vet, absorbeert, is anti-slip en 
is eenvoudig te reinigen.
80 x 120 CM € 35
100 x 170 CM  € 45

LEDEREN SCHORT 
Camel bright € 75
Dark brown  € 79

BAKSPRAY
De Outr bakspray is een 
natuurlijke oliespray speciaal 
ontwikkeld om de natuurlijke 
laag op het gietijzer of staal 
te onderhouden en roest te 
voorkomen. 

€ 14,95 vanaf € 35,00 vanaf € 75,00 € 12,00

PROTECTION

BBQ BORSTEL
Aangekoekte etensresten 

verwijderen? Met de OUTR BBQ 

borstel gaat dit als een fluitje 

van een cent. Schoonmaken 

was nog nooit zo eenvoudig.

BBQ BORSTEL 
DELUXE
Maak jouw barbecue in geen 

tijd schoon met deze 3-in-1 

grillborstel. De borstels zijn 

geschikt voor RVS en gietijzer.

€ 18,95 € 20,00

BBQ BORSTEL LANG
Met deze lange Outr BBQ 

borstel maak je jouw barbecue 

gemakkelijk schoon. De 

houten handgreep zorgt voor 

een comfortabele grip.

€ 15,95

SPARE RIBS RACK
Dit spare ribs rek is ideaal om 
uw ribbetjes op de barbecue 
te plaatsen. Zo worden de 
ribbetjes makkelijker egaal 
gaar en is het eenvoudiger om 
ze te lakken.

SNIJBLOK GASTRO
Ideaal om etenswaren te 
versnijden en te bewaren. 
Afmetingen: 34 x 41 cm

DIGITALE 
THERMOMETER
Deze thermometer is een 
ideaal hulpmiddel om 
barbecuegerechten perfect 
gaar te krijgen.

BURGER FLIPPER
Draai jouw burgers makkelijk 
om met de Outr Burger Flipper 
van roestvrij staal.

SNIJPLANK BAMBOE
Snijplank die aan beide zijden 
kan gebruikt worden. Voorzien 
van een werkblad-stop en een 
gootje voor het sap. 
Afmetingen: 30 x 38 cm

€ 24,00

€ 75,00

€ 120,00

€ 25,00 € 16,95

€ 45,00

MEAT CLAWS
Met de Outr meat claws kan 
je jouw vlees makkelijk uit 
elkaar trekken. Ideaal om 
bijvoorbeeld pulled pork te 
maken.

SNIJSET INOX
Priem en mes voor het snijden 
van vlees, gevogelte en vis. 
Voorzien van een inox lemmet.

DRUIPBORSTEL
Ideaal voor het bedruipen van 
voedsel.
Breedte: 4 cm

€ 22,95

€ 54,00

€ 20,00

BREDE KNIJPTANG
Ideaal om voedsel te 
verplaatsen, te draaien of te 
verschuiven. Ook handig bij 
het opdienen.

MASSIEVE 
SNIJPLANK BEUK
35 x 35 cm €105

40 x 40 cm € 115

45 x 45 cm € 125

vanaf € 105,00

COOKING

HOES ANTONIO
Dankzij de OUTR hoes 
bescherm je jouw Antonio 
pizzaoven tegen regen, wind, 
sneeuw en stof.

vanaf € 83,00

S  €83,00 M/L  €96,00

SPATEL
De spatel is een onmisbaar 

accessoire bij de plancha. Met 

de spatel schraap je het vet en 

de etensresten van de plaat.

€ 16,95

CLEANING



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


