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Alle rechten voorbehouden - niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Al onze toestellen veranderen het klassieke bbq’n tot een waar spektakel onder familie en vrienden. Wanneer u het 
knisperende houtvuur in het midden van de TiGER FiRE aansteekt trekt u al uw gasten aan en veranderd de TiGER 
FiRE van ornament in een ware eyecatcher op uw terras. Wanneer de bakplaat na een 15 minuten op temperatuur is 
kunt u beginnen bakken. Door het grote kook oppervlak kunt u verschillende temperatuurzones gebruiken en zo uw 
vlees perfect bakken. Schroeiend heet dicht bij het vuur en zachtjes sudderen aan de buitenrand. Met als accessoire 
de grill rooster in het midden van de bbq kun je net zoals op restaurant je steak perfect grillen. Zo heb je een grill en 
bak bbq in 1 toestel! Met de optie om met uw TiGER FiRE een Paella klaar te maken of om uw toestel te gebruiken als 
een Smoker en zo aan Slow Cooking te doen zijn de mogelijkheden ongezien. All deze accessoires zijn te verkrijgen 
bij uw dealer in de regio.



TiGER FiRE Storage Square

Het unieke vierkante design met het gemak 
van een houtvoorraad en werk blad 
gecombineerd

-Robuste vormgeving
-Automatisch loopt het vet af naar het vuur
-Bakplaat 10mm 100x100 TiGER FleX
-Hoogte 106 cm
-Sokkel 130 x 41 x 80  3mm corten
-Vuurhuis 90x90x25 3mm corten
-Tot 10x bakken zonder as te verwijderen
-Gewicht 119kg
-Levensduur 20j
-Capaciteit 1-70 Pers

-Prijs 2595€

TiGER FiRE Storage Rond

De gekende ronde vorm met een bakplaat 
van 88cm. Tijdloos met het gemak van een 
hout opslag. 

-Ronde bakplaat 10 mm 88cm TiGER FleX
-Automatisch loopt het vet af naar het vuur
-Hoogte 102 cm
-Dia vuurhuis 80 cm 3mm corten
-Sokkel 130  x 41 x 80 3mm corten
-Kan omgebouwd worden tot vuurschaal met 
of zonder sokkel en bakplaat
-Tot 4x bakken zonder as te verwijderen
-Gewicht 106kg
-Modulair 3 delig makkelijk mee te nemen
-Optie tot led verlichting met zonnecel
-Levensduur 20j
-Capaciteit 1-30 pers

-Prijs 2295€
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Het unieke vierkante design met het gemak 
van een houtvoorraad en werk blad 
gecombineerd

-Robuste vormgeving
-Automatisch loopt het vet af naar het vuur
-Bakplaat 10mm 100x100 TiGER FleX
-Hoogte 106 cm
-Sokkel 130 x 41 x 80  3mm corten
-Vuurhuis 90x90x25 3mm corten
-Tot 10x bakken zonder as te verwijderen
-Gewicht 119kg
-Levensduur 20j
-Capaciteit 1-70 Pers
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TiGER FiRE Storage Rond

De gekende ronde vorm met een bakplaat 
van 88cm. Tijdloos met het gemak van een 
hout opslag. 

-Ronde bakplaat 10 mm 88cm TiGER FleX
-Automatisch loopt het vet af naar het vuur
-Hoogte 102 cm
-Dia vuurhuis 80 cm 3mm corten
-Sokkel 130  x 41 x 80 3mm corten
-Kan omgebouwd worden tot vuurschaal met 
of zonder sokkel en bakplaat
-Tot 4x bakken zonder as te verwijderen
-Gewicht 106kg
-Modulair 3 delig makkelijk mee te nemen
-Optie tot led verlichting met zonnecel
-Levensduur 20j
-Capaciteit 1-30 pers

-Prijs 2295€

TiGER FiRE Square

De koning van de TiGER FiRE reeks heeft 
met zijn duurzame corten legering met extra 
koper een ongekende duurzaamheid binnen 
de markt! 

-Unieke vormgeving
-Automatisch loopt het vet af naar het vuur
-Bakplaat 10mm 100x100 TiGER FleX
-Hoogte 106 cm
-Sokkel 40 x 40 3mm corten
-Vuurhuis 90x90x25 3mm corten
-Tot 10x bakken zonder as te verwijderen
-Gewicht 89kg
-Levensduur 20j
-Capaciteit 1-70 Pers

-Prijs 1795€

TiGER FiRE Rond

De meest toegankelijke van de reeks met 
een bakplaat van 88cm. Tijdloos design 
versmolten met moderne techniek. Door zijn 
ronde vorm kan iedereen gezellig rond het 
vuur staan en zijn eten bereiden.

-Ronde bakplaat 10 mm 88cm TiGER FleX
-Automatisch loopt het vet af naar het vuur
-Hoogte 102 cm
-Dia vuurhuis 80 cm 3mm corten
-Sokkel 40 x 40 3mm corten
-Kan omgebouwd worden tot vuurschaal met 
of zonder sokkel
-Tot 4x bakken zonder as te verwijderen
-Gewicht 60kg
-Modulair 3 delig makkelijk mee te nemen
-Levensduur 20j
-Capaciteit 1-30 pers

-Prijs 1495€

TiGER FiRE Square

De koning van de TiGER FiRE reeks heeft 
met zijn duurzame corten legering met extra 
koper een ongekende duurzaamheid binnen 
de markt! 

-Unieke vormgeving
-Automatisch loopt het vet af naar het vuur
-Bakplaat 10mm 100x100 TiGER FleX
-Hoogte 106 cm
-Sokkel 40 x 40 3mm corten
-Vuurhuis 90x90x25 3mm corten
-Tot 10x bakken zonder as te verwijderen
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-Levensduur 20j
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TiGER FiRE Rond

De meest toegankelijke van de reeks met 
een bakplaat van 88cm. Tijdloos design 
versmolten met moderne techniek. Door zijn 
ronde vorm kan iedereen gezellig rond het 
vuur staan en zijn eten bereiden.

-Ronde bakplaat 10 mm 88cm TiGER FleX
-Automatisch loopt het vet af naar het vuur
-Hoogte 102 cm
-Dia vuurhuis 80 cm 3mm corten
-Sokkel 40 x 40 3mm corten
-Kan omgebouwd worden tot vuurschaal met 
of zonder sokkel
-Tot 4x bakken zonder as te verwijderen
-Gewicht 60kg
-Modulair 3 delig makkelijk mee te nemen
-Levensduur 20j
-Capaciteit 1-30 pers

-Prijs 1495€

TiGER FiRE Square

De koning van de TiGER FiRE reeks 
heeft met zijn duurzame corten 
legering met extra koper een ongek-
ende duurzaamheid binnen de 
markt!

 

TiGER FiRE Rond

De meest toegangkelijke van de reeks 
met een bakplaat van 88cm. Tijdloos 
design versmolten met moderne tech-
niek. Door zijn ronde vorm kan ieder-
een gezellig rond het vuur staan en zijn 
eten bereiden

unieke vormgeving

automatisch loopt het vet af naar het vuur

bakplaat 10 mm 100x100 TiGER FleX

hoogte 106 cm

sokkel 40x40 3 mm corten

vuurhuis 90x90x25 3 mm corten

tot 10 x bakken zonder as te verwijderen

gewicht 89 kg

levensduur 20 j

capaciteit 1-70 pers

ronde bakplaat 10mm 88cm TiGER FleX

automatisch loopt het vet af naar het vuur

hoogte 102 cm

dia vuurhuis 80 cm 3mm corten

sokkel 40x40 3mm corten

kan omgebouwd worden tot vuurschaal met 
of zonder sokkel

tot 4 x bakken zonder as te verwijderen

gewicht 60 kg

modulair 3 delig makkelijk mee te nemen

levensduur 20j

capaciteit 1-30 pers

TiGER FiRE Storage square

Het unieke vierkante design met het 
gemak van een houtvoorraad en werk-
blad gecombineerd

TiGER FiRE Storage rond

De gekende ronde vorm met een 
bakplaat van 88 cm. Tijdloos met het 
gemak van een houtopslag

TiGER FiRE Paella

Met dit accessoire breidt u de  
mogelijkheden van uw TiGER FiRE 
toestel nog verder uit.  
 

robuste vormgeving

automatisch loopt het vet af naar het 
vuur

bakplaat 10 mm 100x100 TiGER FLeX

hoogte 106 cm

sokkel 130x41x80 3mm corten

vuurhuis 90x90x25 3mm corten

tot 10 x bakken zonder as te verwijderen

gewicht 119 kg

levensduur 20j

capaciteit 1-70 pers

ronde bakplaat 10mm 88cm TiGER FleX

automatisch loopt het vet af naar het vuur

hoogte 102 cm

dia vuurhuis 80 cm 3mm corten

sokkel 130x41x80 3mm corten

kan omgebouwd worden tot vuurschaal met 
of zonder sokkel en bakplaat

tot 4 x bakken zonder as te verwijderen

gewicht 106 kg - modulair 3 delig makkelijk 
mee te nemen

optie tot led verlichting met zonnecelmodulair 

levensduur 20j

capaciteit 1-30 pers

U kunt hier een traditionele Spaanse Paella 
gaan klaarmaken op authentieke wijze. Bij 
uw huidige toestel neemt u de bakplaat af en 
plaatst u de rooster die in de Paella set zit op 
de buitenrand van de vuurkorf. U maakt een 
houtvuur in de vuurkorf en plaatst uw Paella 
pan boven op het rooster. Door de  
stralingswarmte van het houtvuur zal uw pan 
snel opwarmen en binnen de 10 minuten kan 
u de ingrediënten in de pan doen. U kunt 
zo heel makkelijk een heerlijke Paella gaan 
klaarmaken en dit op uw zelfde barbecue 
toestel.  
 
De Paella pan is verkrijgbaar in verschillende 
afmetingen: 60cm (1kg) -80cm (3kg) -100cm 
(5 kg) 

Deze accessoire set bevat:
Paella rooster 80x80 cm voor TiGER FiRE en 
een Paella pan                                      

Hallo beste bbq 
vrienden!  

Wij van TiGER FiRE 
zijn trots u onze 
producten te  
mogen voorstellen. 

De toestellen 
worden bij ons met 
de hand vervaar-
digd uit duurzaam 
Cortenstaal. Deze 
staalsoort heeft als 
eigenschap dat het 
de kracht heeft om 
zichzelf tegen cor-
rosie te bescher-
men doordat er  
koper in zit. 

Kenmerkend zijn de 
roestbruine kleur 
en de lange  
levensduur wan-
neer blootgesteld 
aan de elementen.


