
Tot 2,5 uur gebruiksduur

Ideaal voor thuis, camping en boot

Slechts 300gr briketten

Binnen 2 minuten bakken, grillen, koken, wokken en braden.
Zonder stroom of gas 



Topkwaliteit voor een uitstekende prijs

De SA�re Cooker is gemaakt van roestvrij staal van hoge kwaliteit (Type 201) bij uitstek 
geschikt voor levensmiddelen. Dit zorgt tevens voor een lange levensduur en optimale 
prestaties.  Ook kan de Cooker hierdoor gewoon worden afgewassen in de afwasma-
chine!

De SA�re Cooker weegt slechts 3,5 kg, waardoor deze makkelijk mee te nemen is. 
Bovendien  kan het deksel worden vastgezet wat erg handig is tijdens het gebruik en 
het verplaatsen.

De greep van het deksel en de voeten zijn versterkt met 30% glasvezel en zijn gefabri-
ceerd van hoogwaardige hittebestendige kunststof.
 
De bak/grillplaat is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium, met een sterke anti-aan-
baklaag.

EN GEWOON ALLEMAAL INBEGREPEN!! 

Inclusief draagtas

Volledig Roest Vrij Staal

Inclusief bakplaat

Inclusief grillplaat

Uitneembare vuurkamer



Géén barbecue, géén oven, cooker of grill. 
De Sa�re Cooker is het allemaal!! 

Maak de lekkerste gerechten waar u maar wilt het hele jaar door.

Tijdens ieder jaargetijde



Door het lichte gewicht, de handige draagtas en het kleine formaat, is de 
Cooker geschikt om overal mee naar toe te nemen.. 

Binnen twee minuten heeft u het apparaat in gebruik waar u maar wilt. 

Met de tent - In de pauze - Op de boot - In de tuin - In het bos - In het park 
Op het strand - Op het balkon - Op de camping - Zowel binnen als buiten.



De SA�re Cooker werkt op slechts 300 gram 
houtskool of briketten. (ongeveer 6 stuks.)  
Ideaal, want zo neemt u de Cooker overal 
makkelijk mee naar toe. Geen gesleep met 
gas, geen stroom nodig en geen gesleep met 
grote zakken houtskool of briketten. 

AANSTEKEN
2 MINUTEN WACHTEN.....
KLAAR VOOR GEBRUIK

Zuinig, economisch en duurzaam

Wilt u het nog makkelijker? Dan is het Ultra Quick BBQ briket echt iets voor u. Dit briket 
steekt u zonder moeite aan met enkel een lucifer of een aansteker. Na 2 minuten is het 
briket op de juiste temperatuur en kunt u de SA�re afhankelijk van het gebruik tot 2,5 
uur gebruiken.

Binnen 2 minuten aan de slag? 

De Ultra Quick BBQ briketten
zijn gemaakt van de schil van 
kokosnoot. Samen met de
zeer schone brandstof die zorgt
voor de ontsteking van dit briket, zorgt dit 
ervoor dat u op een duurzame en schone manier gebruik maakt van uw SA�re Cooker.  
Het Ultra Quick BBQ briket is een van de schoonste kokosnoot briketten op de markt 
verkrijgbaar. U kunt uw SA�re hierdoor zelfs binnen gebruiken.

Gezond, zowel binnen als buiten 



Elektrisch spit

Combi-kit

Rooster

Dekselverhoger

Wok

Accessoires

Koele draagtas

Rooster
Gebruik de Sa�re Cooker als oven met het rooster. 
(en deksel)

Combi Kit
3 functies: Brikettenstarter, verwarming, fornuis.

Dekselverhoger
Om meer ruimte in de oven te verkrijgen.

Elektrisch spit
Op batterijen. 

Wok
Hoogwaardige kwaliteit wok met koperen onder-
kant voor extra warmte geleiding.

Koele draagtas
Canvas met PVC folie aan de binnenzijde en 
polypropyleen banden.  koelkamer van 8 Liter.



Marine mounting kit
Bevestig uw SA�re Cooker op gemakkelijke wijze
aan de railing van uw zeil- of motorboot.

Ook ideaal op de boot



SA�re Benelux
www.sa�rebenelux.eu - info@sa�rebenelux.eu

Tel: +31 85 2734968
Facebook.com/sa�rebenelux

Koken is onze passie - Cookers zijn onze zaken 

De door Ken Hall ontwikkelde oven; gemaakt om kansarmen in Zuid-Afrika op een veilige, 
zuinige en duurzame manier te laten koken heeft wereldwijd vele prijzen gewonnen.

Na vele jaren ervaring en het combineren van de positieve factoren en verbeteringen is SA�re 
het nieuwste project van de familie Hall.

De SA�re Cooker is ontworpen voor de mondiale markt, waar milieubewust leven is uitgegroeid 
tot de standaard. De SA�re Cooker is door de geringe omvang en het lage gewicht bij uitstek 
geschikt voor mensen die genieten van de outdoor genoegens van het leven.

De SA�re Cooker is een van de zuinigste draagbare houtskool ovens. De SA�re Cooker gebruikt 
slechts 300 gram energie (+/- 6 briketten) en geeft c.a. 1.5-2 uur kook plezier bij temperaturen 
tot 200 graden Celsius.

Veiligheid werd bij het ontwerp extra belangrijk bevonden. Het lage zwaartepunt maakt het 
bijna onmogelijk om de oven omver te werpen. De snelstart briket of hete kolen zijn volledig 
omsloten. Dit voorkomt brandwonden door direct contact en voorkomt rondvliegende vonken 
door de windafscherming.

De Sa�re Cooker is zeer gezond in het gebruik. U kunt met weinig tot geen olie of vet bakken , 
grillen, koken en roken. Met schone briketten zoals het speciale Ultra Quick BBQ briket is de 
Cooker ook gewoon binnen te gebruiken!


