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OFYR
de ultieme
kookbeleving
buiten
OFYR verbindt
OFYR is ontworpen voor uw mooiste momenten met
familie en vrienden. Het team van OFYR wil mensen weer
met elkaar verbinden. Door de huidige technologie zijn er
ontelbaar veel manieren om met elkaar in contact te komen,
maar desondanks kunnen we het gevoel hebben niet echt
met elkaar verbonden te zijn. We kunnen aan deze snelle,
hectische wereld ontsnappen door terug te gaan naar
onze roots en ons weer rond het kookvuur verzamelen om
verhalen te vertellen. De warmte van de vlammen maakt
een oer-verlangen in ons wakker om bij elkaar te komen,
niet alleen om lekker warm te worden maar ook om te
ontspannen. Door samen met familie en vrienden een
maaltijd te bereiden, creëert u een moment om tijd met
uw geliefden door te brengen en tot echte gesprekken te
komen.
Dat is de filosofie achter de producten van OFYR: momenten
van verbinding creëren. Dankzij de multifunctionaliteit van
onze producten creëren we nieuwe manieren om buiten te
koken en gezellig samen te zijn. Door het prachtige design
zijn de kookunits van OFYR een echte blikvanger in elke
tuin. De unieke eenvoud en statige lijnen creëren een look
die net als ieder mens enig is in zijn soort.
OFYR is de nieuwe manier van buiten koken. U hoeft niet
langer alleen de barbecue te bedienen, uw gasten kunnen
gezellig meehelpen. En u kunt nu bijna alles bereiden wat u
wilt, van vlees tot vis en groenten. Of u nu een professionele
chef-kok bent, een restaurant of hotel hebt of een ruime tuin
of een balkon hebt, bij ons zit u goed. Met ons uitgebreide
productassortiment geniet u niet alleen van heerlijk koken,
maar van een volledig buiten koken concept.
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Creëer
mooie
momenten
met familie
en vrienden

Denkt u eens aan een moment waarop u zich gelukkig en
verbonden voelde. Was dat toevallig een moment waarbij
familie en vrienden aanwezig waren? Waarschijnlijk wel.
Misschien kwam er zelfs eten en warmte in voor. Bij OFYR
denken we dat deze drie elementen, gezelschap, eten en
warmte bij elkaar horen. Mensen zijn sociale wezens en zijn dat
altijd al geweest. Onze voorouders zaten rond het kookvuur
en vertelden verhalen. Vandaag de dag zijn er ontelbaar veel
manieren om te communiceren; we lopen elke dag rond met
apparaatjes waarmee we met mensen over de hele wereld
kunnen schrijven of praten. Maar wanneer voelen we ons echt
verbonden met elkaar? Meestal zijn dat de momenten bij het
eten, tijdens de borrel of rondom het vuur als je samen met
familie en vrienden bent. OFYR richt zich op deze primaire
behoefte. Hebben we niet allemaal weleens een zomeravond
lachend en verhalen vertellend met vrienden doorgebracht?
Stelt u zich een heerlijke avond voor met hapjes op tafel,
drankjes in de koeler en een gevoel van verbondenheid met
elkaar. In de winter kruipen we dicht tegen elkaar aan met een
warm drankje en eten dat de ziel verwarmt. OFYR helpt deze
momenten in de zomer en de winter te creëren.
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Koken met
OFYR
het hele
jaar door
Wanneer je aan buiten koken denkt, denk je meestal
aan een warme zomeravond. Maar zijn het niet juist
de koudere dagen waarop we wat warmte kunnen
gebruiken? Een gezellige avond bij het haardvuur lijkt ons
de perfecte winteravond. De kegelvormige vuurschaal
van de OFYR-kookunits geeft binnen een straal van twee
meter aangename warmte af, zodat u zelfs in de koudere
maanden buiten kunt koken en gezellig samen kunt zijn.
Of het nu zomer of winter is, met OFYR kunt u in alle
seizoenen gezellig met elkaar buiten zijn. Laat uw

typische zomerrecepten voor de barbecue los wanneer
de 
tempera
tuur daalt, want dankzij de multifunctio
naliteit van OFYR kunt u ook uw favoriete wintergerechten
buiten bereiden. Bekijk ons kookboek voor onze favoriete
wintergerechten.
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OFYR
brengt het
naar een
hoger
niveau
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De productievestiging van OFYR is uitgerust met de modernste machines en technologieën, heeft zo'n zestig
specialisten in dienst en maakt gebruik van verschillende technieken om staal te verwerken. Van de eerste

Moderne
productiefaciliteiten en
eersteklas design en R&D
+32(0)495/790.892.

ontwerpschetsen tot het eindproduct is alles mogelijk. Dankzij de geavanceerde productiefaciliteit in het zuiden
van het land kan het merk OFYR koploper blijven op het gebied van outdoor lifestyle-design.
Alle fasen van het productontwikkelingsproces - onderzoek en ontwikkeling, het maken van prototypen en het
testen van nieuwe producten - zijn cruciaal voor de topkwaliteit die we willen leveren en worden allemaal in eigen
beheer uitgevoerd. Doordat ontwerp en productie zich onder één dak bevinden, hebben we een assortiment
kunnen ontwikkelen met producten die volledig op elkaar zijn afgestemd. Alle apparaten en accessoires van
OFYR hebben dezelfde unieke stijl, prestatie en duurzaamheid en functioneren naadloos samen.
www.dmaxs.be

max@dmaxs.be
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OFYR
materialen
CORTENSTAAL
Alle kookunits van OFYR zijn gemaakt om in alle
weersomstandigheden

buiten

te

kunnen

staan.

De

sokkel en kegelvormige vuurschaal van onze producten
zijn gemaakt van weervast staal: cortenstaal. Cortenstaal
krijgt door een chemisch proces een beschermende
oppervlaktelaag, waardoor dit staal beter bestand is tegen
atmosferische corrosie dan andere staalsoorten. Door
de tekenen van corrosie hebben de OFYR-producten iets
weg van klassieke beelden. De natuurlijke corrosie laag

Werkblad
TEAKHOUT

beschermt tegen roestperforatie.

Bakplaat

Teakhout komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië, maar wordt
ZWART GECOAT STAAL

tegenwoordig over de hele wereld in hoogwaardige pro-

Op alle zwarte producten is een hoogwaardige coating

ducten gebruikt. Belangrijk om te weten, is dat het teakhout

aangebracht waardoor de producten onder normale

dat we voor onze producten gebruiken FSC-gecertificeerd

omstandigheden

en dus milieuvriendelijk is. Al onze houten onderdelen zijn

weerbestendig

zijn.

Onze

stijlvolle

zwarte producten zijn een prachtig alternatief voor onze

Bij OFYR zijn we vooral trots op onze bakplaat. We onderscheiden ons met de

gemaakt van duurzaam, kwalitatief hoogwaardig teakhout.

kwaliteit van het staal. Het staal is zeer hittebestendig, waardoor de plaat niet

producten van cortenstaal.
KERAMIEK

vervormt door de hitte van het vuur. Een ander voordeel: het is gemakkelijk

BETON

Keramiek

gebakken

schoon te maken. Daarnaast is onze bakplaat dikker dan de meeste andere

De betonnen producten van OFYR hebben een sokkel van

product. Een toplaag met print wordt toegevoegd aan

bakplaten. Hierdoor kan de plaat beter warmte geleiden en trekt hij niet krom.

gegoten beton en een kegelvormige vuurschaal van zwart

klei, de hoofdcomponent, die vervolgens op zeer hoge

Tijdens de productie wordt de bakplaat zodanig geperst dat de binnenrand

gecoat staal. Het beton is onder normale omstandigheden

temperatuur wordt gebakken. Keramische producten

lager is dan de buitenrand. Hierdoor loopt de olie naar binnen en druipt niet

volledig weerbestendig. Beton is sterk, duurzaam en ziet er

hebben een aantal zeer praktische eigenschappen: ze zijn

van de bakplaat. Onze bakplaat staat garant voor hoge kwaliteit, waardoor u

majestueus uit in uw tuin.

hygiënisch en bestand tegen vlekken, krassen en hitte.

zorgeloos kunt koken en genieten.
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OFYR
Kookboek
Ons kookboek is een rijke verzameling van heerlijke recepten die OFYR samen met chef-koks Guy Weyts
en Erik Sterckx heeft samengesteld. Er staan recepten in voor vlees, vis, groenten en fruit. Er zit voor uw
gasten dus altijd wel iets lekkers bij. De recepten zijn bereid met verschillende kooktechnieken die op de
OFYR mogelijk zijn. De ingrediënten zijn overal ter wereld te vinden. U kunt variëren met de kruiden en
de gerechten op die manier eenvoudig afstemmen op uw smaakvoorkeur. In het kookboek staat een link
waarmee u zich kunt aanmelden bij onze OFYR-club. We zijn op dit moment bezig met het opzetten van
een community en zullen deze te zijner tijd uitbreiden. Dus houdt de informatie hierover in de gaten!
BENT U EEN AVONTUURLIJKE KOKER? DAN ZAL ONS KOOKBOEK U ZEKER INSPIREREN...
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Hertenragout
met Guinnessbier en
peperkoek

Roer
gebakken
groenten

Zalm
met jeneverbessen
in cederhout
Aardbeien
met Pedro
Ximénezsherry,
basilicum
en peper

+32(0)495/790.892.

www.dmaxs.be

max@dmaxs.be

V.02/21

#THENETHERLANDS

#SWEDEN

#JAPAN
#ISRAEL

#AUSTRALIA

#AUSTRIA

#FÄRÖERISLANDS

De
sociale
factor

#BELGIUM

#GREECE

#SINTMARTIN

#BONAIRE

#LEBANON

#SLOVAKIA
#GERMANY

#FRANCE

Volg
ons op
@OFYRWORLDWIDE

@OFYR_WORLDWIDE

#CROATIA

#NEWZEALAND

#OUTDOORCOOKING #BBQ #BARBECUE #GRILL #PLANCHA #HOTPLATE #FIREPIT #FIRE #LIFESTYLE #DESIGN #SUMMER #WINTERBBQ
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HORECA

Photo - Fifth Season - Luxury Vacation Rentals

Mob Hotel Parijs – Lyon (Frankrijk)

THE GASTRONOMIE HOUSE

MOB HOTEL en OFYR zijn verenigd in de kunst van het

The Gastronomie House is een plek waar de passie

samenzijn. MOB HOTEL heeft de missie om een lokale

voor eten goed zichtbaar is. Dit is een van de eerste

gemeenschap te creëren waar je in een eclectische

dealers van OFYR. We werken met veel plezier met

sfeer gezond kunt eten. Het is een plek om mensen

hen samen. De managers van The Gastronomie House

te ontmoeten, gedachten, culturen en verhalen uit te

in Lyon, Cédric Fauchille en Maxence Balas, koken

wisselen en mooie momenten te delen. De samenwerking

graag met OFYR, zowel in hun vrijetijd als op hun werk.

tussen MOB HOTEL en OFYR is op natuurlijke wijze

Ze

ontstaan en heeft tot dagelijkse gesprekken rond het

evenementen, zoals 

bedrijfsfeesten, en maken daar-

haardvuur geleid.

bij gebruik van de kookunits van OFYR. Ze gebruiken

verzorgen


vaak

de

catering

voor

particuliere

OFYR het hele jaar door, dus ze kunnen ook in de winter
worden geboekt. Stelt u zich eens een après-ski voor met
OFYR...
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TOMORROWLAND
Tomorrowland is een van de grootste outdoor dancefestivals
ter wereld. Door de extravagante thematiek en setting krijg je
het gevoel door een sprookjeswereld te lopen. Het is niet alleen
de sfeer die het festival zo speciaal maakt; Tastes of the World
brengt een intrigerende keuken naar het festival en daarbuiten
en presenteert de nieuwste trends op kookgebied. Tastes of the
World staat bekend om kwalitatief zeer hoogwaardig eten en
drinken waarbij veel aandacht wordt besteed aan het gebruik
van pure ingrediënten. Tomorrowland ziet OFYR als een unieke
kookbeleving die overeenkomt met hun visie. Daarom hebben
we al twee jaar mensen op Tomorrowland en DreamVille
geïnspireerd met onze passie voor eten en gesprekken!

BBQ BROS LEBANON
BBQ Bros kan in één zin worden omschreven: “het opstoken
van de beste evenementen in het land.”
Ze presenteren een stoere en wilde manier van cateren
en maken er een kijk- en proefspektakel van. Daarbij draait
alles om vuur - wat ook een van de belangrijkste kenmerken
van OFYR is. Ze reizen van evenement naar evenement,
koken met OFYR en brengen plezier en echt eten.
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max@dmaxs.be
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Creëer de mooiste
momenten met
OFYR Tabl’O
Maak kennis met OFYR Tabl’O
De stijlvolle OFYR Tabl’O staat garant voor een prachtige, zorgeloze avond. Met deze kookunit
kunt u heel eenvoudig samen met familie en vrienden een heerlijke maaltijd aan tafel bereiden.
Waar u ook bent, ga lekker naar buiten en ruik, proef en geniet van deze bijzondere kookbeleving
op kokosbriketten. Neem de tijd voor echt eten, echte verbinding en echt samenzijn.
Wat is OFYR Tabl'O
Het unieke, gestroomlijnde design en handige formaat van OFYR Tabl'O past overal – op het
terras, op het balkon of in de tuin – en ziet er ook nog eens prachtig uit. De gietijzeren bakplaat
met een diameter van 40 cm kan aan twee kanten worden gebruikt, de ene kant is vlak en
de andere kant is geribbeld, waardoor u meerdere kookopties heeft. De kokosbriketten van
OFYR zijn ideaal voor OFYR Tabl’O. De meegeleverde dubbelwandige Quick Starter zorgt dat
OFYR Tabl'O in dertig minuten op temperatuur is, zodat u snel van uw maaltijd kunt genieten.
Voor een optimaal eindresultaat kan de warmte volledig naar wens worden aangepast door
de luchtcirculatie te regelen. De ventilatieopeningen kunnen worden geopend of gesloten
door aan de binnenste container te draaien.
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OFYR
CLASSIC
De meest pure vorm van OFYR. De OFYR Classic is een
prachtig cortenstalen object ontworpen om in iedere
omgeving te passen, ongeacht of het gebruikt wordt of
niet. Steek hem aan en ieder buitenevenement wordt een
speciale beleving. Verkrijgbaar in de diameters 85 cm en
100 cm, in cortenstaal of zwart gecoat staal.

85 CM

100 CM

85 CM

85 CM

39,5 CM

OFYR CLASSIC 85

100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR CLASSIC 100
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OFYR CLASSIC
STORAGE
Alle stijl en eenvoud van de OFYR Classic, met het extra
gemak van een ingebouwde houtsopslag. Beschikbaar in
85 cm of 100 cm diameter, in cortenstaal of zwart gecoat
staal. De OFYR Classic Storage is de perfecte toevoeging in
je tuin.

85 CM

100 CM

85 CM

85 CM

39,5 CM

OFYR CLASSIC STORAGE 85

100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR CLASSIC STORAGE 100
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OFYR CLASSIC
STORAGE 100 PRO
De OFYR Classic Storage 100 PRO heeft dezelfde
eigenschappen als de OFYR Classic Storage, maar met
het extra gemak van een handvat en wielen, zodat u de
kookunit makkelijk kunt verplaatsen. We adviseren om de
OFYR Classic Storage 100 PRO binnen of onder een afdakje
te zetten als u hem niet gebruikt, omdat het handvat van
teakhout is gemaakt. Beschikbaar in diameter 100 cm.

100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR CLASSIC STORAGE 100 PRO
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OFYR CLASSIC
CONCRETE 100
Met zijn stoere en subtiele uiterlijk is de OFYR Classic
Concrete een echte blikvanger in iedere buitenomgeving.
Hij onderscheidt zich door zijn zwarte betonnen sokkel
en kegelvormige vuurschaal met hittebestendige matte
finish. Verkrijgbaar in diameter 100 cm.

100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR CLASSIC CONCRETE 100
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OFYR ISLAND
Deze alles-in-één unit combineert onovertroffen stijl en
functionaliteit met een compact design. De unit bestaat uit
een OFYR-kookunit met houtopslag, een stevige snijplank
en een handige houder voor accessoires en specerijen.
Hij is verkrijgbaar in cortenstaal of zwart gecoat staal, en
met een diameter van 85 cm of 100 cm. De snijplank is
verkrijgbaar in teakhout en donkergrijs keramiek.
85 CM

100 CM

85 CM

85 CM

39,5 CM

OFYR ISLAND 85

100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR ISLAND 100
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OFYR PRO-LINE
OFYR MISE EN PLACE TABLE PRO
De OFYR Mise en Place Table PRO is ongelofelijk handig om
bij uw kookunit te gebruiken. Zo heeft u meer ruimte om uw
gerechten te bereiden. Met afmetingen van 135x65 cm of
65x65 cm heeft u meer dan genoeg werkruimte. De tafel
is geschikt voor gebruik op een verharde ondergrond. De
snijplank is verkrijgbaar in teakhout en donkergrijs keramiek.
OFYR ISLAND PRO
De OFYR Island Corten 100 PRO is de mobiele versie van
de OFYR Island Corten 100, uitgevoerd in cortenstaal en
met een diepere basis. De OFYR Island PRO is geschikt
voor gebruik op geplaveide oppervlakken. Het bestaat
uit een stevig snijblok om voedsel op te bereiden en een
handige houder voor accessoires. Onder het werkblad is
een opslagruimte voor hout. Het snijblok is verkrijgbaar in
teakhout en donkergrijs keramiek.
100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR ISLAND 100 PRO

OFYR MISE EN PLACE
TABLE 65 PRO
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OFYR PRO-LINE
OFYR KAMADO TABLE PRO
Breid uw buitenkeuken van OFYR uit met een OFYR Kamado
Table PRO, een speciale tafel voor uw Kamado-bbq. De tafel
biedt een solide basis voor uw bbq, is eenvoudig te verplaatsen
en kan worden gebruikt om eten voor te bereiden. In de handige
extra opbergruimte kunnen accessoires worden opgeborgen.
Een Kamado-bbq is ideaal om vlees langzaam te garen.
Een Kamado-bbq houdt warmte en rook vast en zorgt voor
een unieke smaak. Leg het langzaam gegaarde vlees daarna op
OFYR voor de finishing touch en demonstreer uw kookkunsten.
Teakhout is een natuurlijk, duurzaam product dat binnen moet
worden opgeslagen als het langere tijd niet wordt gebruikt.
De OFYR Kamado Table PRO is geschikt voor de Kamado Joe 457
of de grote Big Green Egg.
Let op: Kamado Joe en Big Green Egg zijn niet inbegrepen.

OFYR KAMADO
TABLE 135 PRO BGE
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OFYR XL &
OFYR TRAILER
De OFYR Trailer is de perfecte kookunit voor uw
evenementen: makkelijk te vervoeren en met het formaat
van een OFYR XL kunt u epische maaltijden te bereiden
voor wel 150 personen. De trailer is volledig getest en
gecertificeerd. De trekstang en de houten blokken op de
trailer kunnen worden verwijderd. U heeft opbergruimte
aan de voor- en achterzijde, ideaal om uw aanmaakhout
te vervoeren, zodat u bij aankomst direct aan de slag kunt.
Hij is verkrijgbaar in cortenstaal.
150 CM

150 CM

100 CM

100 CM

OFYR XL
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OFYR
BUTCHER
BLOCK
STORAGE 90
Het OFYR Butcher Block Storage 90 is een ideale aanvulling
op de OFYR Classic modellen. Het heeft een robuust
werkblad om voedsel op te bereiden en een handige houder
voor accessoires. Onder het werkblad is een opslagruimte
voor hout. Het Butcher Block 90 is verkrijgbaar in twee
verschillende basismaterialen: cortenstaal en zwart gecoat
staal. Het snijblok is verkrijgbaar in teakhout en donkergrijs
keramiek.
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OFYR HERB
GARDEN
BENCH
Geniet nog meer van OFYR met onze Herb Garden Bench.
De geïntegreerde plank van thermisch beukenhout is
een comfortabele zitting en kan aan beide zijden van
de plantenbak worden geplaatst. Verkrijgbaar in twee
verschillende basismaterialen: cortenstaal en zwart gecoat
staal. Ook beschikbaar als volledig bedekte OFYR Garden
Bench.

OFYR HERB GARDEN BENCH

OFYR GARDEN BENCH

OFYR WOOD
STORAGE
DRESSOIR &
CABINET
Het Wood Storage Dressoir is een compacte versie van
de Wood Storage. De bovenste plank van rubberhout is
ook geschikt om voedsel op te bereiden en is 90 cm hoog.
De Wood Storage Cabinet is 131 cm hoog en neemt
daarmee minder ruimte in beslag dan de standaard Wood
Storage.

OFYR WOOD STORAGE
DRESSOIR
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OFYR WOOD
STORAGES
Met de Wood Storage tovert u een stapel hout om
in een decoratieve wand. Op de bovenste plank kunt
u gereedschap en andere spullen netjes wegwerken
achter het scharnierdeurtje. De kast is leverbaar in drie
verschillende formaten, waardoor hij past in iedere ruimte.
Verkrijgbaar in de afmetingen 216 cm bij 100 cm, 200 cm
en 300 cm. De Wood Storage Inserts passen precies in de
OFYR Wood Storage unit en zijn ideaal om kruiden in te
kweken en zo een groen accent aan het hout te geven.
Ze zijn gemaakt van staal met afwateringsgaten en zijn
slechts 22,5 cm breed, zodat u erachter nog houtblokken
kunt opslaan. Verkrijgbaar in cortenstaal en zwart gecoat
staal.

OFYR WOOD STORAGE 100

OFYR WOOD STORAGE 200

OFYR WOOD STORAGE 300
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OFYR
GRILLS
Alle grills van OFYR zijn perfect om uw eten een lekkere
rooksmaak te geven, omdat het direct boven de vlammen
wordt

bereid.

We

hebben

drie

verschillende

grills

ontworpen, waarmee u het eten op drie verschillende
manieren kunt grillen. Het ronde grillrooster is bij uitstek
geschikt om het eten, dat direct boven de vlammen wordt
bereid, de perfecte grillsmaak te geven. De verhoogde
standaard voor de horizontaal te plaatsen spiesen heeft
precies de juiste hoogte om vlees en groenten perfect te
grillen. Met de Braziliaanse grillset, waarbij spiesen verticaal
in een speciale ring met standaard worden geplaatst, kunt
u churrasco grillen. Deze sets zijn de perfecte aanvulling op
uw outdoor kookbeleving!

OFYR GRILL ROUND
available for series 85, 100 and XL

OFYR HORIZONTAL SKEWER SET
available for series 100 and XL

OFYR BRAZILIAN GRILL
available for series 100 and XL

+32(0)495/790.892.

www.dmaxs.be

max@dmaxs.be
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HANDSCHOENEN
& LEREN SCHORT

DEKSELS &
DOOFDEKSELS
DEKSELS

HANDSCHOENEN

Gemaakt van zwart gecoat staal en voorzien van een

Deze hittebestendige suède handschoenen zijn ideaal

mahoniehouten knop. De OFYR Cover 85 (Ø85 cm) en

voor iedere ambitieuze chef. Met een hittebestendigheid

Cover 100 (Ø100 cm) passen over de vuurschaal en plaat

tot 500°C bieden deze handschoenen uitstekende

om uw OFYR af te dekken wanneer deze niet in gebruik is.

bescherming bij het verplaatsen van uw OFYR-kookunit
of andere hete onderdelen.
DOOFDEKSELS
LEREN SCHORT

Gemaakt van zwart gecoat staal en voorzien van een

Het leren schort van OFYR is vervaardigd uit hoogwaardig

mahoniehouten knop. Gebruik onze Snuffer Black 85

leer met logodetail en verstelbare riem. Dit modieuze

(Ø50 cm), Snuffer Black 100 (Ø60 cm) en Snuffer Black

schort biedt uitstekende bescherming tegen hitte en gaat

XL (Ø90 cm) om uw OFYR na gebruik veilig te doven.

er nog beter uitzien met de leeftijd. Ook beschikbaar in

De doofdeksels hebben 6 uitstulpingen om te voorkomen

het zwart.

dat ze wegglijden bij het doven van het vuur.

COVER BLACK 85

COVER BLACK 100

SNUFFER BLACK 85

SNUFFER BLACK 100

SNUFFER BLACK XL

+32(0)495/790.892.

www.dmaxs.be

max@dmaxs.be
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OFYR FIRE
GUARD RING
De fraaie Fire Guard Ring voorkomt dat de hete kookplaat van de OFYR per ongeluk wordt
aangeraakt. Daarnaast kan de 12,5 cm brede rubberwood ring dienen als tafel voor kleine
gerechten. De Fire Guard Ring is gemakkelijk op de plaat te monteren met behulp van zes
stalen klemmen. Na gebruik dient u de Fire Guard Ring binnenshuis op te bergen.

OFYR FIRE GUARD RING 85

OFYR FIRE GUARD RING 100

+32(0)495/790.892.

www.dmaxs.be

max@dmaxs.be
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OFYR
COOLER
Het is handig om een koelbox bij de hand te hebben als u
als chef-kok een feest of evenement organiseert voor een
grote groep. De OFYR Cooler is gemaakt van lichtgewicht
teakhout en piepschuim en is eenvoudig te verplaatsen.
De koelbox ziet er niet alleen stijlvol uit, maar kan ook
worden gebruikt om op te zitten.

+32(0)495/790.892.

www.dmaxs.be

max@dmaxs.be
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OFYR
PLACEMATS
Een mooi gedekte tafel is pas compleet met stijlvolle
placemats. OFYR Placemats zijn verkrijgbaar in bruin
en zwart en passen bij elke look. OFYR Placemats zijn
gemaakt van leer, een natuurlijk en duurzaam product
waar u lang plezier van hebt. Ze worden geleverd in sets
van vier en worden bij elkaar gehouden door een dun
bandje.

OFYR
BUFFADOO

CEDER
HOUTEN
PLANKJES

De Buffadoo set bestaat uit een prachtig gemaakte
blaaspijp en stoere tang/pook met bijpassende voet.
De blaaspijp heeft een leren greep en een silicone
mondstuk en wordt gebruikt om zuurstof in. het OFYRkooktoestel te blazen waardoor er bij het aansteken van

De OFYR ceder houten planken geven

het vuur sneller vlammen ontstaan en rook vermeden kan

niet alleen een heerlijke rooksmaak

worden. Met de tang/pook kan gemakkelijk nieuw hout

aan uw voedsel, maar ze vertragen

aan het vuur worden toegevoegd wanneer dit reeds goed

het

brandt.

Dit betekent dat er meer vocht in het

garingsproces

met

ca.

50%.

voedsel blijft waardoor het voedsel
extra zacht en sappig blijft.

+32(0)495/790.892.

www.dmaxs.be

max@dmaxs.be
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ACCESSOIRES
HOUTTAS

MESSENBLOK

OLIEKANNETJE

SPATEL PRO

TANG

MES EN VORK SET

SPIESEN

+32(0)495/790.892.

www.dmaxs.be

max@dmaxs.be
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Food • Fire • Friends
+32(0)495/790.892.
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KOOKTOESTELLEN - CLASSIC

BUTCHER BLOCKS

OC-85
OFYR CLASSIC
CORTEN 85

OC-100
OFYR CLASSIC
CORTEN 100

OCS-85
OFYR CLASSIC
STORAGE
CORTEN 85

OCS-100
OFYR CLASSIC
STORAGE
CORTEN 100

BBS-90-TW
OFYR BUTCHER
BLOCK STORAGE 90
CORTEN
TEAKHOUT

BBS-90-CD
OFYR BUTCHER
BLOCK STORAGE 90
CORTEN KERAMISCH
DONKERGRIJS

OCB-85
OFYR CLASSIC
BLACK 85

OCB-100
OFYR CLASSIC
BLACK 100

OCSB-85
OFYR CLASSIC
STORAGE
BLACK 85

OCSB-100
OFYR CLASSIC
STORAGE
BLACK 100

BBS-135-RW
OFYR BUTCHER
BLOCK STORAGE 135
CORTEN
RUBBERWOOD

BBS-135-CD
OFYR BUTCHER
BLOCK STORAGE 135
CORTEN KERAMISCH
DONKERGRIJS

TT-45
TOOL TRAY 45
CORTEN

OCC-100
OFYR CLASSIC
CONCRETE 100

OI-85-TW
OFYR ISLAND
CORTEN 85
TEAKHOUT

OIB-85-TW
OFYR ISLAND
BLACK 85
TEAKHOUT

OI-100-TW
OFYR ISLAND
CORTEN 100
TEAKHOUT

OIB-100-TW
OFYR ISLAND
BLACK 100
TEAKHOUT

OI-85-CD
OFYR ISLAND
CORTEN 85
KERAMISCH
DONKERGRIJS

OI-100-CD
OFYR ISLAND
CORTEN 100
KERAMISCH
DONKERGRIJS

OIB-85-CD
OFYR ISLAND
BLACK 85
KERAMISCH
DONKERGRIJS

OIB-100-CD
OFYR ISLAND
BLACK 100
KERAMISCH
DONKERGRIJS

OIB-100-PRO-TW
OFYR ISLAND
BLACK
100 PRO
TEAKHOUT

OCSB-100-PRO
OFYR CLASSIC
STORAGE BLACK
100 PRO

OIB-100-PRO-CD
OFYR ISLAND
BLACK
100 PRO
KERAMISCH
DONKERGRIJS

OI-100-PRO-TW
OFYR ISLAND
CORTEN
100 PRO
TEAKHOUT

OI-100-PRO-CD
OFYR ISLAND
CORTEN
100 PRO
KERAMISCH
DONKERGRIJS

O-XL
OFYR XL
CORTEN

O-T-01
OFYR TRAILER 01
CORTEN

BBSB-90-CD
BUTCHER BLOCK
STORAGE 90
BLACK KERAMISCH
DONKERGRIJS

TT-50
TOOL TRAY 50
CORTEN

TTB-45
TOOL TRAY
BLACK 45

TTB-50
TOOL TRAY
BLACK 50

MP-65-PRO-TW
MISE EN PLACE
TABLE CORTEN
65 PRO
TEAKHOUT

MP-65-PRO-CD
MISE EN PLACE
TABLE CORTEN
65 PRO KERAMISCH
DONKERGRIJS

MP-B-65-PRO-TW
MISE EN PLACE
TABLE BLACK
65 PRO
TEAKHOUT

MP-B-65-PRO-CD
MISE EN PLACE
TABLE BLACK 65
PRO KERAMISCH
DONKERGRIJS

MP-PRO-135-TW
MISE EN PLACE
TABLE CORTEN
135 PRO
TEAKHOUT

MP-PRO-135-CD
MISE EN PLACE
TABLE CORTEN
135 PRO KERAMISCH
DONKERGRIJS

MP-B-135-PRO-TW
MISE EN PLACE
TABLE BLACK
135 PRO
TEAKHOUT

MP-B-135-PRO-CD
MISE EN PLACE
TABLE BLACK
135 PRO KERAMISCH
DONKERGRIJS

WS-D
WOOD STORAGE
CORTEN DRESSOIR

WSB-D
WOOD STORAGE
BLACK DRESSOIR

WS-C
WOOD STORAGE
CORTEN CABINET

WSB-C
WOOD STORAGE
BLACK CABINET

WS-100
WOOD STORAGE
CORTEN 100

WS-200
WOOD STORAGE
CORTEN 200

WS-300
WOOD STORAGE
CORTEN 300

WSB-100
WOOD STORAGE
BLACK 100

WSB-200
WOOD STORAGE
BLACK 200

MISE EN PLACE PRO

KOOKTOESTELLEN - PRO
OCS-100-PRO
OFYR CLASSIC
STORAGE CORTEN
100 PRO

BBSB-90-TW
BUTCHER BLOCK
STORAGE 90
BLACK
TEAKHOUT

KASTEN - HOUTOPSLAG

OFYR KAMADO TABLE PRO
O-K-T-135-PRO-TW-KJ
OFYR KAMADO TABLE
CORTEN 135 PRO
TEAKHOUT KJ

+32(0)495/790.892.

O-K-T-B-135-PRO-TW-KJ
OFYR KAMADO TABLE
BLACK 135 PRO
TEAKHOUT KJ

O-K-T-135-PRO-TW-BGE
OFYR KAMADO TABLE
CORTEN 135 PRO
TEAKHOUT BGE

O-K-T-B-135-PRO-TW-BGE
OFYR KAMADO TABLE
BLACK 135 PRO
TEAKHOUT BGE

www.dmaxs.be

max@dmaxs.be
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OFYR TABL'O

ACCESSOIRES
OA-LA
LEDER SCHORT
BRUIN

OA-LAB
LEDER SCHORT
ZWART

één maat

één maat

OA-PM
PLACEMATS
BRUIN

OA-PMB
PLACEMATS
ZWART

OA-KB
MESSENBLOK

set van 4

set van 4

OA-B
BUFFADOO SET
BRUIN

OA-BB
BUFFADOO SET
ZWART

OA-OC
OLIEKANNETJE

OA-SP
SPATULA PRO

bestaande uit
3 losse items

bestaande uit
3 losse items

OA-KF-SET
KNIFE & FORK SET

OA-T
TONGS

OA-D
OFYR DOLLY
CORTEN

OA-DB
OFYR DOLLY
ZWART

OA-CW
CEDER HOUTEN
PLANKJES

O-TABLO
OFYR TABL’O

OA-WB
HOUTTAS

set van 3

OA-G
HANDSCHOENEN
één maat

excl. mes & spatula

BENCHES
HG-B
OFYR HERB
GARDEN BENCH
CORTEN

HG-BB
OFYR HERB
GARDEN BENCH
BLACK

G-B
OFYR GARDEN
BENCH CORTEN

HG-BB
OFYR GARDEN
BENCH BLACK

bestaande uit
2 losse items

DOOFDEKSELS & COVERS
OA-SB-85
DOOFDEKSEL
ZWART 85

OA-SB-100
DOOFDEKSEL
ZWART 100

OA-SB-XL
DOOFDEKSEL
ZWART XL

OA-FGR-85
FIRE GUARD
RING 85

OA-FGR-100
FIRE GUARD
RING 100

CB-NO1-NL-FR
OFYR KOOKBOEK

CB-NO1-EN-DE
OFYR KOOKBOEK

(Ø 50CM)

(Ø 60CM)

(Ø 90CM)

geschikt voor
OFYR 85 modellen

geschikt voor
OFYR 100 modellen

Nederlands / Frans

Engels / Duits

OA-CB-85
COVER
ZWART 85

OA-CB-100
COVER
ZWART

OA-COOLER
OFYR KOELBOX

OA-CB-2KG
OFYR KOKOSNOOT
BRIKETTEN 2 KG

(Ø 85CM)

(Ø 100CM)

B-TW-45
BLOCK
TEAKHOUT 45

B-TW-50
BLOCK
TEAKHOUT 50

B-TW-90
BLOCK
TEAKHOUT 90

B-TW-135
BLOCK
TEAKHOUT 135

ACCESSOIRES

GRILLS
OA-G-R-85
GRILL ROND 85

OA-G-R-100
GRILL ROND 100

OA-G-R-XL
GRILL ROND XL

OA-G-B-100
BRAZILIAANSE
GRILL SET 100

OA-G-B-XL
BRAZILIAANSE
GRILL SET XL

OA-G-S-100
HORIZONTALE
SPIEZEN SET 100

OA-G-S-XL
HORIZONTALE
SPIEZEN SET XL

B-TW-PRO-50
BLOCK
TEAKHOUT
50 PRO

B-TW-PRO-135
BLOCK
TEAKHOUT
135 PRO

B-CD-45
BLOCK
KERAMISCH
DONKERGRIJS
45

B-CD-50
BLOCK
KERAMISCH
DONKERGRIJS
50

OA-85-SET
OFYR 85 GRILL
ACCESSOIRE SET

OA-100-SET
OFYR 100 GRILL
ACCESSOIRE SET

OA-XL-SET
OFYR XL GRILL
ACCESSOIRE SET

bestaande uit
4 producten

bestaande uit
4 producten

bestaande uit
4 producten

OA-XL-SET-PRO
OFYR XL GRILL
ACCESSOIRE SET
PRO

B-CD-90
BLOCK
KERAMISCH
DONKERGRIJS
90

B-CD-135
BLOCK
KERAMISCH
DONKERGRIJS
135

B-CD-50-PRO
BLOCK
KERAMISCH
DONKERGRIJS
50 PRO

B-CD-135-PRO
BLOCK
KERAMISCH
DONKERGRIJS
135 PRO

OA-S-85
SPIESEN 85

OA-S-105
SPIESEN 105

set van 3

set van 3

+32(0)495/790.892.

bestaande uit
6 producten
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Het design van de OFYR kooktoestellen heeft EU registratie onder nummer 002580431-0001/2 en
nr. 003122373-0001. Een US design patent is geregistreerd onder nr. US D798,099 S.
Het design van de OFYR Tabl’O heeft EU registratie onder nummer 004407542-0004.

Jaak Lemmenslaan 44
2260ZZoerle Parwijs
+32 495/790 892

WWW.OFYR.COM
+32(0)495/790.892.

www.dmaxs.be
WWW.MY-OFYR.BE

max@dmaxs.be
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