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OFYR Accessories

waardoor één kookplaat meerdere kook
temperaturen heeft. Of u nu eieren bakt,
groenten langzaam kookt of een malse bief
stuk grilt, de OFYR ontsluit een n
 ieuwe wereld
vol mogelijkheden voor gezond buiten koken.
Met de modulaire OFYR componenten kunt u
buiten een eet- en kookplaats creëren die bij
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Grill Rooster

Houttas

Leren schort

Spatel pro

Oliekannetje

Cederhouten
plankjes

Made in Holland

exclusief design

OFYR staat voor kwaliteit en wordt van
duurzame m
 aterialen in Nederland
gemaakt. En daar zijn wij trots op.
Het betekent dat wij het productieproces
van start tot finish controleren en uiterst
flexibel zijn in onze levering.

Het design van ofyr heeft eu registratie
onder nummer 002580431-0001/2 en
nr. 003122373-0001.

uw levensstijl past, inclusief een z it-deel,
houtopslag en een aantal h
 andige
accessoires – allemaal met OFYR’s
kenmerkende kwaliteit en design.
OFYR zorgt het gehele jaar voor schoon
heid, warmte, lekker eten en vriendschap
op uw terras of in uw tuin.
Official dealer

OFYR

The art of outdoor cooking

The art
of outdoor
cooking
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OFYR is dé nieuwe manier van outdoor
koken & g
 rillen. Het unieke design
maakt het tot een o
 ngelooflijk veelzijdig
kooktoestel. De kegelvormige vuurschaal
heeft een brede, platte rand die tevens
fungeert als zeer efficiënt kookoppervlak.
Vanuit het midden straalt de w
 armte in
een volmaakt vloeiend verloop uit,
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OFYR Classic

OFYR island

Wood storage bench

De OFYR in zijn meest pure vorm. De OFYR Classic is een prachtig
cortenstalen object dat in iedere omgeving past. Maak een houtvuur
in de OFYR en ieder buiten event wordt een speciale beleving.
De OFYR Classic is nu ook beschikbaar met een finish van matzwarte
hittebestendige lak. Beschikbaar in de maten 85cm en 100cm.

In functionaliteit bijna een complete buitenkeuken met
nog steeds de unieke OFYR vormgeving. Het cortenstalen
meubel bestaat uit een 85cm of 100cm OFYR met ruime
houtopslag, een dik werkblad en een handige houder
voor accessoires en specerijen.

Deze multifunctionele zitbanken vormen een
mooie combinatie van een functionele hout
opslag en mooi gestyleerde banken.
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OFYR classic storage

Butcher block

Wood storage

De stijl en eenvoud van de OFYR met als toevoeging
een handige opslagruimte voor hout. Beschikbaar in de
maten 85cm en 100cm. De OFYR Classic Storage toont
niet alleen stand alone prachtig maar ook in combinatie
met andere OFYR producten zoals het Butcher Block.

Het OFYR Butcher Block is in 3 uitvoeringen beschikbaar en
bestaat uit een dichte of open kast met daarop een dik werkblad
in combinatie met een handige houder voor a
 ccessoires en spece
rijen. De eveneens vancortenstaal g
 efabriceerde Butcher Blocks
vormen een ideale c ombinatie met de OFYR Classic modellen.

Deze stoere cortenstalen kasten transformeren gestapeld
hout in een decoratieve wand. Achter de klapdeurtjes op
de bovenste plank bevindt zich een handige o
 pslagruimte.
Beschikbaar in de maten 216cm x 100cm, 200cm en
300cm is er voor iedere ruimte een oplossing.
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