BUITENKEUKENS 2022

OUTDOOR COOKING
GROEN IMAGO® 2022

In het voorjaar van 2020 ontstond
het idee voor de ontwikkeling van de
Garden Chief. Met de ervaring, welke is opgedaan bij zusterorganisatie
Nexxt! Lighting solutions, hebben zij
een buitenkeuken ontwikkelt welke
is geschikt voor het Nederlandse
klimaat, met uv-bestendige lak en
welke niet wordt aangetast door
regen. Een met een blad dat bestand
is tegen vet, hitte en vlekken. Een
buitenkeuken met een luxe uitstraling, voorzien van de allerbeste
componenten en een levertijd van
maximaal 5 weken.

GardenChief is handgemaakt. Oersterk. Een lust voor het oog. Stel de GardenChief
geheel af op jouw eisen voor de ultieme buitenkeuken. Met veel werk- en opbergruimte en voorzien van alle apparatuur die je nodig hebt. Het modulaire keukensysteem is eigenlijk heel eenvoudig: stel de keuken samen met de modules die je wenst,
kies de materialen die bij jou passen en voeg de apparatuur toe die je nodig hebt.
De kernwaarden van GardenChief: hoogwaardige materialen, een modulair
systeem en zekerheid.

5 JAAR ZEKERHEID
Buiten de gangbare garanties biedt GardenChief hun klanten de mogelijkheid om lid
te worden van de Buitenbazen club*. Hiermee bieden zij niet alleen ondersteuning
en een jaarlijks servicemoment voor je keuken, maar ook geregeld leuke extra’s
voor onze Buitenbazen.
*lidmaatschap vanaf 25 euro per maand.*

RVS, ook wel roestvast staal genoemd, is uitstekend bestand tegen weersinvloeden van buitenaf. Oersterk, stevig, duurzaam en ideaal om te
GardenChief werkt met de meest hoogwaardige ma-

gebruiken voor maatwerk.

terialen. Denk hierbij aan gepoedercoat roestvrijstaal,
thermisch gemodiﬁceerd hout en composiet bladen in

Dekton lijkt op het eerste oog op een natuursteen,

diverse kleuren en afwerkingen.

alhoewel dit niet het geval is. De natuurlijke look
in combinatie met de sterkte van het materiaal
maakt het een gewild blad voor buitenkeukens.
Het concept van de Big Green Egg is uniek, je
kunt er heerlijke gerechten op bereiden en biedt
talloze voordelen. De Big Green Egg is snel klaar
voor gebruik, gemakkelijk en veilig aan te steken
en dankzij de keramische wanden wordt de hitte
goed vastgehouden en hierdoor kun je de temperatuur nauwkeurig regelen.

Twee modules van 120 cm, medium Green Egg en een wasbak en kraan van Reginox. Vanaf € 15.000,Mat zwart model met een medium Green Egg en een Reginox wasbak en kraan. Vanaf € 17.500,-

Onderhoud hout: eventuele vuil, schimmel en alg
verwijderen. Voorkom dat het hout langdurig vochtig blijft. Om de goudbruine kleur te behouden kan
het hout worden afgewerkt met een beschermende
houtolie. Roostr raadt af om agressieve onderhoudsmiddelen te gebruiken.
De poedercoating schoonmaken met water en een
niet te agressieve zeep. Doe dit altijd met de hand
en gebruik nooit een hogedrukspuit. Elementen
van staal regelmatig controleren op vlekken,
krassen of beschadigingen. In de meeste gevallen
is een kras of beschadiging goed te repareren middels een lakstift.
Op RVS kan na verloop van tijd vliegroest ontstaan. Dit is eenvoudig weg te poetsen als dit tijdig
gebeurd, we adviseren om afhankelijk van de
situatie met enige regelmaat het RVS te controleren, schoon te houden met een RVS cleaner of te
voorzien van een RVS beschermer
Met water en milde zeep is een Dekton werkblad
in mum van tijd weer schoon. Plaats geen voorwerpen die extreem heet kunnen worden ( 350400°C), dit kan het blad doen laten barsten.

Het Rubix buitenkeuken systeem is ontworpen en
CO2-neutraal geproduceerd in Nederland. Het
modulaire systeem bestaat uit een hoogwaardige
mix van materialen. De combinatie van RVS, verzinkt staal en een dubbellaags poedercoating zorgt
voor een lange levensduur.

De buitenkeuken wordt gemonteerd geleverd en
kan tegen een meerprijs worden afgesteld op een
verharde en vlakke ondergrond. Het aansluiten
van een spoelbak en kraan behoort niet tot onze
werkzaamheden, wij adviseren om deze werkzaamheden door een professionele loodgieter te
laten uitvoeren.

Rubix duo met wasbak en houten deuren & Rubix Single met uitsparing voor Kamado
(excl. Kamado) - € 7930,-.

De Rubix frames zijn eenvoudig te
koppelen. De Rubix keukenframes
zijn gemaakt van een combinatie
Voor onze werkbladen en deurtjes gebruiken we uitsluitend Fraké hout. Deze
houtsoort is thermisch gemodiﬁceerd, waardoor het een erg geschikt materiaal is
om buiten toe te passen. Onbehandeld Fraké hout is goudbruin van kleur. Als Fraké
buiten gebruikt wordt, zorgen regen en zon ervoor dat de buitenste laag licht grijs
verkleurd. Door temperatuur verschillen en door afwisseling van vocht en droogte

van roestvast en verzinkt staal.
Het frame is afgewerkt met een drie
laags mat zwarte poedercoating.
De Rubix Single is te gebruiken
alleenstaand of als uitbreiding.

kunnen kleine haarscheurtjes ontstaan. Dit heeft verder geen effect op de kwaliteit.

Afmetingen 76x75x90-94 cm. Prijs

Het staal wordt gepoedercoat om te zorgen dat er geen corrosie kan ontstaan.

De Rubix Duo is de ideale basis,

Onze keuken frames zijn voorzien van een drie laags poedercoating. Dit geeft de
beschermende laag die nodig is om roestvorming op staal te voorkomen.
Onze keuken frames en accessoires zijn gemaakt van van Roest Vast Staal (RVS),
omdat het materiaal niet vrij van roest is. Door allerlei externe invloeden kan het
zijn dat er roestaanslag op het (blanke) staal komt. RVS wordt in allerlei vormen
verwekt en krijgt een typenummer voor de verhoudingen van ijzer, chroom, nikkel en
koolstof. Bij Roostr maken we alleen gebruik van 304 RVS, waarbij de oxidehuid van
het materiaal de onderliggende materialen afsluit. Het oppervlakte van het RVS is
geborsteld of gewalst.
Dekton wordt al decennia lang gebruikt als afwerking van keukens, badkamers en
als luxe gevelbekleding. Niet voor niets staat het duurzame materiaal bekend om
zijn extreme hardheid en hittebestendigheid (tot 250 °C). De prachtige uitstraling
van het materiaal maakt Dekton zeer onderscheidend en gewild.

vanaf € 1699,-.
alleenstaand te gebruiken of als uitbreiding. Afmetingen 148x75x90-94
cm. Prijs vanaf €2399,-.
De modules kunnen ook worden
voorzien van wielen.

WWOO geeft je de mogelijkheid om zelf je keuken
te personaliseren. Kies het aantal elementen dat
je wenst, de hoogte en kleur. De producten en
accessoires zijn multifunctioneel, gebruiks- en
onderhoudsvriendelijk. Bij WWOO vindt je geen
vaste keukenkasten of een koelkast etc. WWOO
heeft geen hoeken waar bladeren of schimmel
tussen kan zitten.

WWOO is de multifunctionele modulaire buitenkeuken die past in elke tuin. WWOO is dankzij het
gepatenteerde ontwerp de ultieme buitenkeuken
die je vindt in tuinen over de hele wereld. Ontwerp
de WWOO als vrijstaande buitenkeuken, gebruik
de WWOO als erfafscheiding, creëer jouw eigen
buitenspa of ontwerp de ultieme buitenlounge
onder jouw veranda. De WWOO buitenkeuken is
verkrijgbaar in beton en staal in verschillende
kleuren.
WWOO is een creatie van de Nederlandse interieurontwerper Piet-Jan van den Kommer. Hij
heeft een onderhoudsarme, stijlvolle buitenkeuken ontworpen die het hele jaar buiten kan blijven
staan. De buitenkeuken moest meer zijn dan alleen
een plek om te koken. Want Piet-Jan wilde nog iets:
van de standaard erfafscheiding die we in tuinen
zien, een meer multifunctioneel object maken.
Het combineren van de twee ideeën samen, was
hoe de uitvinding van de WWOO (Wall With Other
Objects) tot stand kwam. Daarna was het slechts
een kwestie van tijd voordat de WWOO werd
wereldwijd verkocht.

BETON
De WWOO buitenkeuken is de buitenkeuken die je zelf kunt samenstellen en herkennen aan het gepatenteerde zwevende ontwerp. De
buitenkeuken is leverbaar in grijs
beton of antraciet. De breedte
en hoogte van je WWOO bepaal
je door verschillende betonnen
elementen toe te voegen. Selecteer daarna welke werkbladen en
legplanken je wilt.

STAAL
Het vertrouwde gepatenteerde
design in een nieuw design. De
WWOO stalen buitenkeuken is
oersterk sterk en kan je ontwerpen
volgens jouw wensen. De keuken is
weersbestendig en gebruiksvriendelijk. Een buitenkeuken die je écht
buiten kan laten staan. Het is een
Dutch Design made in Germany.
De buitenkeuken is beschikbaar in 2
kleuren; licht olijfgroen en oestergrijs. Zelfs een stalen keukeneiland
behoort tot mogelijkheden. De producten en accessoires zijn multifunctioneel, gebruiks- en onderhoudsvriendelijk.

Twee betonnen delen(lichte kleur), 130 cm hoog met Big Green Egg L en wasbak € 6.250,Twee betonnen delen(donkere kleur), 130 cm hoog met Big Green Egg L en wasbak € 6.750,Twee stalen delen, 130 cm hoog zonder Big Green Egg L en wasbak € 9.000,-

Je maatwerk buitenkeuken van beton is een prachtige en blijvende aanwinst voor
je tuin. Beton is puur en natuurlijk. Het laat zich prachtig combineren in elke tuin en is
bestand tegen weer en wind. Je geniet er makkelijk 15 jaar lang van. En wil je de
buitenkeuken verplaatsen of uitbreiden? Dan kan dat eenvoudig.
Kies uit de serie Wallo, Cabin of Specials en stel je ideale buitenkeuken samen.

Kenmerken van een Barts Outdoor Kitchen
• Modulaire buitenkeuken, op verschillende manieren samen te stellen.
• Met de hand gemaakt van puur beton en afgewerkt tegen verkleuring en vet.
• Kies uit de kleuren Concrey (grijs) of Carbon (antraciet).
• Maak ‘m persoonlijk: voeg opbergkasten en accessoires toe.
• Eenvoudig zelf te plaatsen of tegen vergoeding door ons, op grind of tegels.

De basis van de Wallo serie is opgebouwd door het opstapelen van de
U-vorm betonelementen. De hoogte
varieert meestal van 90 cm tot 150
cm. Als we de juiste hoogte hebben
bepaald, passen we de werkbladen
en planchetten op de gewenste positie toe. Je kunt de Wallo buitenkeuken
niet alleen in de hoogte, maar ook in
de lengte uitbreiden. Denk hierbij aan
de Wallo 300 of Wallo 450.
• Breedtes mogelijk van 150 cm, 300
cm en 450 cm, of in hoekvorm.

De Cabin serie is opgebouwd uit dezelfde U-vorm
betonelementen zoals in de Wallo serie, maar in
deze serie maken we gebruik van stalen opbergvakken. Hierdoor kun je de U-vorm betonelementen anders indelen. De achterzijde van de Cabin
serie geeft ook een prachtig aanzicht, wat de Cabin
serie ideaal maakt om je buitenruimte te verdelen
in zones.
• Breedtes mogelijk van 200 cm en 350 cm.
Een Specials serie buitenkeuken maken we op
maat. Een Special is wat voor jou als je bijvoorbeeld:
• Verschillende nieuwe producten in je keuken
wilt;
• Zelf al producten of accessoires hebt die je er
graag in wil verwerken;
• Een andere vorm buitenkeuken met bijvoorbeeld een bar in je tuin wenst;
• Je eigen ideeën met ons wil vormgeven.
• Verschillende afmetingen mogelijk.
• Maak ‘m nog specialer: voeg opbergkasten,
houten deurtjes, een kookplaat, bar en accessoires toe.

Wallo 300 met spoelbak en zwarte mengkraan, koelkast en Big Green Egg Medium - € 7.850,-

Borrle, staat voor een goed staaltje vakmanschap.
Wij zijn dé specialist op het gebied van buitenkeukens op maat. Samen met u realiseren we een
buitenkeuken geheel afgestemd op uw wensen. Een
plaatje voor het oog, met bovendien een lange levensduur. We vinden het dan ook belangrijk dat er
gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen
die met zorg zijn geselecteerd. Kortom, kwaliteit

BORRLE gaat voor robuust! Dikke platen met houtlook, RVS metalen frames met poedercoating, zelfverdichtend en geïmpregneerd beton, accessoires
als Quooker kranen en Green Egg barbecues.

en luxe.
De keramische werkbladen zijn bestand tegen de
meest hardnekkige vlekken, waardoor ze gemakkelijk schoongemaakt en onderhouden kunnen
worden. Daaranaast kan dit materiaal tegen hoge
temperaturen en heeft het een hoge krasbestendigheid, wat schade aan het oppervlak voorkomt.
Kwartscomposiet is het topresultaat van een unieke
Er wordt bij BORRLE gebruik gemaakt van duurzame en sterke materialen: roestvast staal,
aluminium elementen en betonnen of keramische
werkbladen.

mix harsen, kwartsgranulaten en kleurpigmenten.
Een oersterk en duurzaam keukenblad dat door de
UV-bescherming geschikt is voor binnen én buiten.
Kokkerel (en mors) zonder schroom op je werkblad
want vlekken krijgen geen vat op dit composiet.
Beton is van nature poreus materiaal, net als veel
soorten natuursteen. Wij gebruiken voor onze
werkbladen en zijpanelen zelfverdichtende beton,
dat van zichzelf al zeer massief en hard is. Vervolgens wordt het gepolijst en geïmpregneerd om
vlekken van vocht en olie te verminderen.
Een granieten aanrechtblad is een blikvanger
in de buitenkeuken: Het natuursteen is uniek van
structuur en kleur en het materiaal is door de hitteen krasbestendige eigenschappen een duurzame
aanwinst voor uw buitenkeuken.

Prijs Borrle buitenkeuken incl. wasbak, kraan en Big Green Egg - €????,-.

Roestvaste materialen als aluminium en RVS
De buitenkeukens van BORRLE worden gemaakt van de beste materialen om
absolute topkwaliteit én duurzaamheid voor u te garanderen. Zo werken wij bij
de metalen frames, wanden, bodems en deuren en uitsluitend met hoogwaardige
materialen als roestvast staal en aluminium.
Duurzaam hang- en sluitwerk met poedercoating
Voor de metalen frames kiezen wij voor toepassing van RVS, roestvast staal, dat we
bovendien voorzien van een extra beschermende laag poedercoating. Corrosie
krijgt zo geen kans. Wat de kleur betreft, volgen wij de doctrine Henry Ford: u kunt
vrij kiezen, zo lang het maar mat zwart is.
Sfeervolle fronten met alu- en houtlook
De basis van de keuken bestaat uit staal, maar voor de afwerking kunt u kiezen voor
houtlook. Het effect? Een buitenkeuken die niet te onderscheiden is van echt hout én
gemaakt is van steviger en duurzamer materiaal. Daarnaast kunt u ook kiezen voor
alu-tinten goud, zilver en brons!

Borrle keukens kunnen tegen zon en vrieskou en mogen best af en toe nat regenen.
Wij adviseren echter om ze te beschermen tegen directe weersinvloeden. Plaats uw
keuken onder een overkapping of bescherm 'm met een afdekhoes.

OFYR ontsprong uit het verlangen van
onze oprichter om het koken buiten
te transformeren van een eenzame
naar een gedeelde activiteit.
activiteit Het
concept werd voor het eerst geïntroduceerd in Nederland in 2015 en
is inmiddels in meer dan 80 landen
verkrijgbaar. Met de hulp van een
team getalenteerde ontwerpers heeft
de oprichter ook een assortiment met
buitenmeubilair, kookgerei en hoogwaardige accessoires ontwikkeld,
waardoor OFYR meer is dan een
product alleen; het is een volledig
outdoor concept.

Als u op zoek bent naar een houtgestookt, veelzijdig alternatief voor de
traditionele barbecue, bieden OFYR
kookunits een unieke ervaring van
buitenkoken. Dankzij haar iconische
vorm, komen mensen samen rond
het vuur, waarbij de chef deel wordt
van de groep.

De OFYR Classic is ons basis kooktoestel. Als u
binnen handbereik uw brandhout wilt opslaan, dan
is de OFYR Classic Storage de beste keuze. Het
OFYR Island biedt het beste van drie werelden,
een kookplaat, houtopslag en werkruimte om uw
maaltijd te bereiden.
OFYR Kamado Table Black 135 Teak Hout - € 3095,OFYR Classic Storage Black 85 - € 2145,-.

De OFYR kooktoestellen zijn beschikbaar in corten
staal en zwart gecoat staal.

Het OFYR kooktoestel is het meest veelzijdige
buiten kooktoestel op de markt. Met een kookplaat diameter van 85cm (voor 6-12 personen) of
100cm (voor 10-16 personen) is er een keuze voor
iedereen. Op beide platen kunt u tegelijkertijd
vlees, vis en groente bereiden. Met behulp van
onze accessoires kunt u vele andere kooktechnieken
toepassen in de buitenkeuken, zoals grillen, pizza
bereiden in een echte pizza oven, roosteren aan
het spit of brood bakken.
Het OFYR kooktoestel kan het hele jaar door buiten
blijven staan. Het is aan te raden om de deksel te
gebruiken.

