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GENIETEN 
VAN HET  
BUITENLEVEN
Luxe betonnen  
barbecues, tuinhaarden 
en vuurschalen

Stalen vuurschalen

Vuurschaal 
accessoires

Een vuurschaal is een goed alternatief voor een kampvuur of 
het graven van een gat voor een vreugdevuur. Een vuurschaal 
creëert een sociale plek in de tuin waar u laat op de avond nog 
kunt genieten van een goed gesprek onder de sterrenhemel. 
Buschbeck heeft verschillende maten vuurschalen in het 
assortiment. Deze vuurschalen kunnen nog uitgebreid worden 
met een speciale opzetring, plancha ring of deksel.

Stalen vuurschaal
Ø 100 cm

Stalen vuurschaal 
Ø 80 cm

Stalen vuurschaal 
Ø 60 cm

Stalen vuurschaal 
Ø 120 cm

Buschbeck opzetring Buschbeck deksel Buschbeck plancha ring

Deze accessoires zijn 
optioneel voor alle maten 
vuurschalen.

3 mm 
dik staal

Hoogte
30 cm

Hoogte
30 cm

Hoogte
33 cm

Hoogte
35 cm



StockholmValenciaCarmen

Barbecues & accessoires
Wat maakt de Buschbeck barbecues & tuinhaarden uniek?
•	 De	betonnen	haarden	gaan	jarenlang	mee
•	 Ze	zijn	volledig	afgewerkt	en	hebben	geen	coating	nodig
•	 Ze	zijn	bestand	tegen	vorst,	sneeuw	en	ijs
•	 De	haarden	met	uitzondering	van	de	Las	Palmas,	Cortina	
en	Capri	hebben	een	dubbelwandige	constructie.	Hierdoor	
kunt	u	veel	verschillende	soorten	brandstoffen	gebruiken	
zoals hout, houtskool, lumpwood houtskool, briketten en 
zelfs gas met de Buschbeck gasinzet!

•	 Inclusief	lijm	en	standaard	chromen	rooster

Las Palmas CapriCortina

Alleen
Houtskool

Alleen
Houtskool

De luxe Buschbeck betonnen tuinhaarden & barbecues kunnen als 
vuurplaats gebruikt worden om lekker warm bij te zitten en te genieten 
van het knapperend haardvuur maar bieden ook de mogelijkheid om te 
grillen en te barbecueën. Buschbeck tuinhaarden & barbecues zijn uniek 
om de uitstekende coating van het betonnen oppervlak. Dit betekent dat 
de haard na installatie niet geïmpregneerd hoeft te worden zoals bij andere 
buitenhaarden vaak wel het geval is. 

Luxe tuinhaarden & barbecues

Grillbarhoes
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Sokkel standaard of Rondo OpzetstukHoesGasinzet Inbouw rookovenRVS Vuurkorf asladeGietijzeren rooster  

TIP

Pizzaoven

Standaard 
grillrooster chroom 

Elba WellingtonRondo

203 cm 
hoog

206 cm 
hoog

206 cm 
hoog

206 cm 
hoog

206 cm 
hoog

203 cm 
hoog

208 cm 
hoog

203 cm 
hoog

208 cm 
hoog

Venedig grillbar Luzern grillbar

Optioneel gietijzeren rooster met 
twee afneembare handvaten

Maak van uw BBQ een tuinhaard  
zodat u ook met hout kunt stoken

Vuurvaste  
binnenkap


