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Deze Deense buitenkeuken van Bon-fire biedt alle mogelijkheden 
om een volledige maaltijd in één keer te bereiden. Grillen, barbecuen, 
bakken, braden en koken. Samen met je kinderen, familie of vrienden 
genieten van het vuur, het eten en elkaar. In de mooi vormgegeven 
pannen met deksels kun je boven het houtvuur je aardappels, groen-
ten, soepen of andere gerechten klaarmaken. Op de geëmailleerde 
bakplaat kun je heerlijk paella of je ontbijt maken. Barbecuen op het 
rooster boven een mooi kolen bed in de bon-fire vuurschaal is ge-
makkelijk en veilig. In tussentijd kunnen de kinderen pannenkoeken 
bakken, popcorn maken en brood aan de stick afbakken. Bon-Fire is 
compact, goed van kwaliteit en betaalbaar.

Geniet van het buitenleven 
met je familie

Bon-fire Vuurschaal, 68 cm  
met hoge poten (50 cm)  
Incl. bevestiging voor 140 cm 
driepoot. Zwart emaille/ 
poeder coating
100305

Bon-fire Vuurschaal, 68 cm  
Chromen poten (10 cm)  
Zwart emaille 
100237

Bon-fire “CONE”  Vuurschaal, 77 cm 
incl. bevestiging voor driepoot  
H: 49 cm. Zwart poeder coating 
100336

Deze twee vuurschalen zijn gecombineerd met de bon-fire basis set 110021.  
Optimale werkhoogte tijdens het koken.

Bon-fire Vuurschaal, 70 cm
Blank staal. H: 14 cm
100329

Tijdens gebruik  
ontstaat patina  
kleur door corrosie





  Heerlijk buitenkoken  
  met Bon-fire

Bon-fire Poptop popcorn deksels  
zwart/rood emaille 

100183 Ø20 cm
100282 Ø28 cm

Bon-fire Koffie/Thee pot 2,2L 
zwart/rood emaille

100176

Bon-fire Pannenkoekpan met deelbare 
houten steel. 130 cm, zwart emaille

100091 Ø20 cm
100251 Ø28 cm



  Heerlijk buitenkoken  
  met Bon-fire

Bon-fire Halve BBQ pan
incl. bevestigingsmateriaal,

zwart emaille, 29x57cm
100312

Bon-fire Driepoot,
mat zwart gepoeder  
coat, deelbare poten

100213 70/140 cm
100275 90/175 cm

Bon-fire BBQ pan,  
zwart emaille, 60 cm
100084

Bon-fire BBQ rooster
chroom afgewerkt
100077 Ø60 cm
100138 Ø70 cm

Bon-fire Pan met deksel
zwart/rood emaille
100022 6L 
100039 8L
100114 15L

Bon-fire Kettingen
Chroom - 3 stuks

100060 50 cm
100145 60 cm

Bon-fire Basis set 140 cm Driepoot,  
BBQ rooster 60 cm, kettingen en gereedschap

110021 



Bon-fire Roerlepel
RVS/houten  

handvat
300057

Bon-fire BBQ  
Gereedschap Set:
Vork, Tang, Spatel
300286

Bon-fire Broodstok/hotdog maker,
zwart emaille, deelbare houten steel 140 cm

100190

Bon-fire  
Pollepel

RVS/houten 
handvat
300040

Bon-fire Grondpin met 
houder voor broodstok,

zwart/rood gepoedercoat
100220

Geweldige  
accessoires, 
gemakkelijk 

mee te nemen



Bon-fire Tipi 
hoes voor driepoot
500013 140 cm
500020 175 cm

Bon-fire Tas  
voor 6L pan

400115 

Bon-fire Tas  
voor 70/140 driepoot  

400085

Bon-fire Inklapbare vuilnisbak  
met grondpin, nylon, incl tas
400061

Bon-fire Tas  
voor BBQ pan  

400092

Bon-fire Tas  
voor 60 cm grill rooster  

400108

Bon-fire Leren handschoenen
400030 - Small

400047 - Medium
400054 - Large

Bon-fire Peper/zout  
of kruidenmolen
2 stuks zwart/rood
400139 
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Vuur is hitte. Vuur is Bon-fire! Vuur is een be-
langrijk onderdeel van het leven. Vuur betekent 
warmte en kracht. Het betekent overleven en 
licht.  Geniet nu van het vuur samen met Bon-
fire.  Buitenkoken met je vrienden en familie tij-
dens de lente, zomer en winter. 
Door de vele mogelijkheden die Bon-fire biedt 
geniet iedereen van het buitenkoken.

Denk altijd goed na waar je je kampvuur maakt. 
Neem altijd goede voorzorgsmaatregelen en 
geef uitleg aan kinderen. Gebruik altijd vuur aan-
maakblokjes. Controleer altijd waar en of je een 
kampvuur mag maken. 

- voor elke dag  
en elk seizoen!

Handelaar:


