
BBQ’S DIE  
MANNEN VAN  
JONGENS 
ONDERSCHEIDEN



Op een gezellige manier, het hele jaar door 
sfeervol genieten van outdoor grillen, 
bakken, wokken, braden, koken, eten en 
drinken rondom deze bijzonder compleet 
uitgeruste WELDED BARREL BBQ. Het is 
een vuurschaal en kooktoestel samenge-
steld tot een unieke vorm. De geur van het 
brandend houtvuur, het vlammenspel en 
de warmte zorgen voor een unieke sfeer. 
De uitgebreide kookmogelijkheden zorgen 
voor een bijzondere culinaire en bourgon-
dische ervaring.

Zelfs na het eten zullen jij en je vrienden 
of familie in de buurt van het brandende 
vuurschaal blijven, het verzamelpunt waar 
iedereen wil zijn. ‘Het kampvuur gevoel’ 
maar door het doordachte concept van 
Welded, voorzien van alle comfort.

In het midden van de handgemaakte vuur-
schaal brandt het houtvuur. De warmte 
van het vuur wordt over de massief stalen 
bakplaat verdeeld. Je creëert eenvoudig 
verschillende kooktemperaturen tussen 
de ca. 100˚ tot wel 300˚C. De bakplaat 
loopt iets af waardoor tijdens gebruik het 
teveel aan olie en vet in de vuurschaal 
terecht komt.

De bak of grillruimte is eenvoudig uit te 
breiden door gebruik te maken van de 
meegeleverde grillplaat/wokring. Deze 
plaats je in het centrum van de bakplaat, 
hoger boven het vuur waardoor er vol-
doende ruimte blijft om zonder hulp-
middelen hout aan te vullen tijdens het 
bereiden.

Met de Welded Barrel BBQ haal je een 
bijzonder en compleet kooktoestel in huis 
waarmee je samen met je gezin, familie 
en vrienden het hele jaar door buiten kunt 
genieten.

De geur, de 
vlammen en 
de warmte 
creëren het 
kampvuur- 
gevoel. ‘Dé barbecue 

waarover goed is 
nagedacht met tal 
van mogelijkheden 
en een opvallend 
design’  



De BARREL vuurschaal BBQ’s zijn geschikt voor eenvoudige gerechten maar ook zeer
geschikt voor de professionals die er elke culinaire uitdaging mee aandurven. Van

eenvoudig tot culinair outdoor bakken, braden en koken boven echt houtvuur.
Voor 2 personen, het gezin, met vrienden en/of familie tot zo’n 30 personen op de

BARREL 800 en tot wel 60 personen of meer met de BARREL 1000.
 

De TABLE 600 is ontworpen en gemaakt om naast de BARREL vuurschaal BBQ 
te gebruiken. Natuurlijk is ook de Table net als de Welded BBQ’s gemakkelijk te 
verplaatsen op haar wielen.  Naast de vormgeving van de Table is ook weer veel 

aandacht besteedt aan de functionaliteit. Bijvoorbeeld: Door het werkblad
afneembaar te maken kan deze gebruikt worden als serveerblad. Maar ook door alle

metalen plateaus van RVS te maken waardoor deze makkelijk te reinigen zijn.

WELDED maakt voor de TABLE en de BARREL gebruik van Cortenstaal waardoor ze 
naar verloop tijd die karakteristieke roestkleur krijgen.

BBQ BARREL 800 BBQ BARREL 1000 TABLE 600



Luchtklep  |  Onze BBQ’s zijn uitgevoerd met een 
luchtklep waarmee de luchttoevoer traploos 
aangepast kan worden. Door het instellen van de 
luchttoevoer kun je de intensiteit van het vuur 
beïnvloeden.

Handvatten  |  Praktisch zijn ook de  
cortenstalen handvatten op de BBQ. Je  
kan deze gebruiken voor het verplaatsen van 
de BBQ maar ook om er iets aan op  
te hangen.

Aslade  |  De Barrel BBQ heeft een uitneem-
bare ruime aslade zodat deze ook bij lang-
durige evenementen zoals bedrijfsfeesten 
tussendoor geleegd kan worden. Doe de 
luchtklep dicht, trek de aslade eruit, kiep 
deze leeg en plaats de lege aslade weer 
terug; klaar en zonder vies te worden! Het 
leegscheppen van de vuurschaal behoort 
daarmee helemaal tot het verleden.

Grill of wok  |  Met de standaard meege-
leverde grillplaat/wokring creëer je extra 
bakruimte in het midden van de bakplaat 
en wat hoger boven het houtvuur. Door 
het losse grillrooster uit de ring te nemen 
ontstaat er een wokring waarin je veilig 
een wok kunt plaatsen. Wil je toch liever 
grillen of een plek hebben om bij voorbeeld 
een pan op te zetten, dan laat je het losse 
grillrooster op zijn plaats.

Wielen  |  Iedereen mooi aangekleed, het feest 
kan beginnen... En dan draait de wind! 
Geen probleem voor de Welded BBQ & Table.  
Je verplaatst de Barrel BBQ & Table gemak-
kelijk door de standaard gemonteerde, 360 
graden draaibare, wielen met rem. Je zal net 
als wij, heel snel ontdekken dat je eigenlijk 
niet zonder deze wielen kan.

Houtopslag  |  Elke Barrel BBQ is standaard 
voorzien van een ruimte voor de opslag van 
hout. Erg gemakkelijk omdat je daarmee 
tijdens het BBQ-en het hout altijd binnen 
handbereik hebt.

Afdekplaat  |  Standaard krijg je bij elke  
Welded vuurschaal BBQ een vlakke corten-
stalen afdekplaat. Hiermee kun je de bakplaat 
afdekken en beschermen tegen weers-
invloeden. Je kunt de afgedekte vuurschaal 
BBQ dan gewoon buiten laten staan.



Al onze producten worden in Nederland op ambachtelijke wijze in eigen atelier gemaakt. 
Daarbij maken wij gebruik van hoogwaardige materialen. 

Alle ontwerpen van Welded zijn in eigen beheer gemaakt, gedocumenteerd en eigendom van 
Welded. Het is niet toegestaan onze producten na te maken en of te kopiëren.

Heeft u vragen? Dan horen wij dat graag!
+31 (0)6 131 999 48   •   info@welded.nl

www.welded.nl


