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Daarom kiest u voor een  
Boretti Outdoor Kitchen:

 Outdoor Kitchen 2012
 Een èchte Boretti, maar dan voor buiten.

De robuuste Boretti Outdoor Kitchens zijn de gewone barbecue ver voorbij en 

bieden u alle comfort die u ook in uw eigen keuken gewend bent. Barbecue, 

grill, infrarood brander, warmhoudbrander, afzetvlakken en soms zelfs een  

koelkast, behoren allemaal tot de mogelijkheden. Maar ook een teak- 

houten modulair systeem, inclusief gootsteen, waarin diverse keukeninbouw- 

apparaten in te passen zijn. Van koel- en wijnkast tot pizza oven en  

biertap aan toe! Alles is dus aanwezig om ook buiten culinair uit te pakken. 

Als u kiest voor een Boretti Outdoor Kitchen, kiest u naast kwaliteit, topdesign 

èn gebruiksgemak ook voor zekerheid, want als enige biedt Boretti maar liefst 

2 jaar lang garantie met service aan huis! Gratis welteverstaan! 

Om uw fraai vormgegeven en hoogwaardige Outdoor Kitchen compleet te  

maken, biedt Boretti een ruime keus aan mooie en handige accessoires die u 

zowel binnen- als buitenshuis kunt gebruiken. 

Mooi weer en lekker uitgebreid buiten eten: de ideale combinatie! Tenzij u nood-

gedwongen het eten binnen dient te bereiden en u de zon dus alleen van achter 

het keukenraam ziet terwijl u kookt. Als u voor een Boretti  Outdoor Kitchen 

kiest, hoeft u in uw kookcomfort buiten in ieder geval geen concessies meer 

te doen. 

•  Kwaliteit, topdesign, gebruiksgemak èn service
•  2 jaar gratis volledige garantie met Boretti  

servicedienst aan huis
•      gecertificeerd
• Geleverd met een afdekhoes*
• Geleverd met een gasdrukregelaar
•  Geleverd met een Boretti Outdoor  

Kitchen Kookboek
• Grotendeels (voor)gemonteerd geleverd
•  Enkele Outdoor Kitchens zijn tegen meerprijs  

leverbaar in alle RAL kleuren die passen bij  
uw smaak

*  geldt niet voor Bambino, Da Vinci Top en  
teakhouten meubels
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De compacte kampioen
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Compact, handzaam, praktisch, robuust en 

compleet. De Bambino mag dan in het as-

sortiment Outdoor Kitchens de kleinste zijn, 

hij levert grootse  prestaties. De ideale Out-

door Kitchen die altijd voor u klaar staat, 

het kleine werk opvangt maar zijn hand niet 

omdraait voor die feestelijke grote klus. 

De Bambino heeft een extra rooster, een 

stevig roestvrijstalen deksel en is dankzij 

zijn compacte formaat moeiteloos overal te 

brengen waar hij nodig is. Voor de Bambino 

geldt maar liefst 2 jaar lang gratis garantie 

met service aan huis!

Bambino RVS € 195,-

Bambino Nero € 195,-

Bambino
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Voor kleine en grote kookklussen
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Dat design en gebruiksgemak prima sa-

men gaan, bewijst deze Outdoor Kitchen 

die vernoemd is naar de 17e eeuwse Ita-

liaanse architect Gian Lorenzo Bernini. 

Tot in detail is over de ergonomie en 

vormgeving nagedacht, net als Bernini 

dat deed bij zijn ontwerpen. 

De Boretti Bernini is uitgevoerd met 2 

krachtige branders en 1 zijbrander en is 

daardoor geschikt voor zowel het kleine 

als het grote werk. Deze Outdoor Kitchen 

is eenvoudig te verplaatsen en voelt zich 

thuis in elke tuin. Maar natuurlijk ook op 

uw terras of balkon. Ook voor de Bernini 

geldt maar liefst 2 jaar lang gratis ga-

rantie met service aan huis!

Wordt geleverd  
inclusief afdekhoes

Bernini

Bernini Nero € 595,- 

Bernini Bianco € 595,-

Bernini Rosso € 595,- 

Bernini in RAL kleur meerprijs € 400,-
1312



De luxe alleskunner onder  
               de Outdoor Kitchens
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De 15e-eeuwse Italiaanse uitvinder, architect, schei-

kundige en beeldhouwer Leonardo Da Vinci was een  

alleskunner. Niet voor niets draagt deze Outdoor Kitchen 

dus zijn naam. De Boretti Da Vinci Outdoor Kitchen is 

namelijk ook zo’n alleskunner. Met drie onafhankelijk van 

elkaar opererende hoofdbranders van 3.8 kWh, ‘pakt’ hij 

verschillende soorten gerechten tegelijkertijd. 

Daarnaast is de Da Vinci voorzien van een infrarood  

bodembrander, een infrarood grillspit-brander èn een  

zijbrander waarop u bijvoorbeeld sauzen en soepen kunt 

bereiden. Eventueel kunt u zelfs een draaispit bestellen. 

Uw barbecuegereedschap kunt u opbergen in de ruimte 

achter de twee deuren die eenvoudig te bereiken is. Hier 

is ook de eenvoudig aan- en af te sluiten gasfles veilig 

op te bergen. De Da Vinci Outdoor Kitchen is standaard 

leverbaar in zwart, wit of Ferrari-rood en is daarnaast 

in alle gewenste RAL-kleuren te bestellen. Uniek is de 2 

jaar gratis garantie met service aan huis. 

Da Vinci

Wordt geleverd  
inclusief afdekhoes

Da Vinci Nero € 895,- 

Da Vinci Bianco € 895,-

Da Vinci Rosso € 895,- 

Da Vinci in RAL kleur  meerprijs € 500,-
1716



D
a
 V

in
c
i T

o
p

De Da Vinci Top is ideaal om in- en op te bouwen in 

een bestaande of nieuwe buitenkeuken. Dit model leent 

zich uitstekend voor de persoonlijke invulling van uw 

Outdoor Kitchen. Met drie onafhankelijk van elkaar 

opererende hoofdbranders van 3.8 kWh, een infrarood  

bodembrander, een infrarood grillspit-brander èn een  

zijbrander waarop u bijvoorbeeld sauzen en soepen kunt 

bereiden is de Da Vinci Top net zo multifunctioneel als 

zijn grote broer, de Da Vinci. Eventueel kunt u zelfs 

een draaispit bestellen. Vanzelfsprekend staat hij, als 

stralend middelpunt, altijd garant voor optimaal kook-

comfort! Er is ook een Da Vinci Top op aardgas (AG) 

verkrijgbaar. Net als voor alle Outdoor Kitchens van Bo-

retti geldt de 2 jaar lange gratis garantie met service 

aan huis.

Da Vinci Top € 895,- 

Da Vinci Top (AG) € 895,-

Ideaal om in- en op te bouwen

BHKM 125 Inclusief Da Vinci Top    € 2.195,- 
1918



Modern design,  
        eeuwenoude kookmethode
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Een eeuwenoude kookmethode, maar dan volgens de 

moderne Boretti maatstaven; hoogstaande kwaliteit, 

topdesign en eenvoudig in het gebruik. De Nerone is 

dan ook uitermate geschikt voor liefhebbers van de 

smaak van buiten koken in zijn meest pure vorm. 

De Nerone is de absolute top onder de hout- en/of 

kolenbarbecues. Door te koken met gesloten deksel 

wordt de warmte perfect gecirculeerd en het gerecht 

rondom gegaard zonder vochtverlies. De Nerone is niet 

alleen geschikt voor vlees- en visgerechten, maar leent 

zich ook uitstekend voor het bereiden van pizza’s en 

brood. De solide elegante trolley, voorzien van een gra-

nieten blad en handige opklapbare ‘zijtafels’, maakt van 

de Nerone een stijlvol en makkelijk verplaatsbaar kook-

eiland. De Nerone wordt standaard geleverd met een 

stevige beschermhoes èn met 2 jaar gratis garantie 

met service aan huis.

Nerone  € 1.595,-

Nerone

Wordt geleverd  
inclusief afdekhoes

2322
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Complete en luxe keuken voor buiten
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Buiten net zo koken als binnen en misschien wel uitgebreider. Dankzij 

vier onafhankelijk van elkaar opererende hoofdbranders van 3.8 kWh, 

een zijbrander, een infrarood grillspit-brander inclusief draaispit èn een  

infrarood bodembrander garandeert de Boretti Marciano Outdoor  

Kitchen optimaal kookgemak en -comfort. Uw eten, drank en bijvoor-

beeld sauzen kunnen gekoeld in de fraai weggewerkte koelkast worden  

bewaard. Uw barbecuegereedschap kunt u kwijt in de twee ruime lades en  

achter de deur, waar ook veilig de eenvoudig aan- en af te sluiten  

gasfles opgeborgen kan worden. Dichter bij een echte keuken dan met  

de Marciano komt u bijna niet. 

Met deze indrukwekkende buitenkeuken van anderhalve meter lang heeft 

de kok alle gereedschap bij de hand om buiten complete maaltijden  

te bereiden. En dat zonder ook maar één minuut van de gezelligheid te 

hoeven missen. Om dat te waarborgen, wordt de Marciano standaard 

geleverd met 2 jaar gratis garantie met service aan huis. En daarin is 

Boretti uniek.

Wordt geleverd  
inclusief afdekhoes

Marciano

Marciano € 2.495,- 
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De overtreffende trap van luxe,  
           comfort en genieten in de buitenlucht
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Buiten koken met de sfeer en het comfort van een luxe “binnenkeuken”. Met de exclusieve 

teakhouten modules van Boretti kan een complete buitenkeuken naar wens ontworpen èn 

ingericht worden. In de apparatuurmodules kunt u naast een koelkast ook diverse andere 

apparaten inbouwen. Daarin is de keuze* enorm; van een oven en magnetron tot een bier-

tap en een wijnkoelkast. Het kan net zo luxe en uitgebreid als u zelf wilt. De verschillende 

mogelijkheden en ideeën zijn te vinden in de Boretti-brochure.

De Teakhouten modules zijn voorzien van stevige zwenkwielen. Dat maakt het verplaatsen van 

de modules eenvoudig. Ziet u de wielen liever niet? Dan kunt u hiervoor plinten bestellen.

Houten
Modules

BHGM 60

Onderkast met spoelbak 
60 cm. breed

BHOM 60

Onderkast 
60 cm. breed

€ 995,- € 995,-

De deuren zijn zowel rechts- als linksdraaiend te bestellen. Zie de Boretti brochure en/of 
www.boretti.nl voor alle mogelijkheden, prijzen en overige specificaties.

Prijs excl. kraan

Prijs excl. apparaten

€ 1.095,-

Teppan Yaki, BIKF-38 Inductiekookplaat, BIK-38

BHUM 60

Onderkast met uitsparing t.b.v. bijvoorbeeld Teppan Yaki of inductiekookplaat.
60 cm. breed, vaste uitsparingsmaat: 35 x 49 cm.

* Electrische inbouwapparatuur na gebruik binnenshuis opslaan.
30 31



BHAM 73

Hoge kast 
73,5 cm. breed

BWK-45 IX L/R

Wijnklimaatkast
45 cm. hoog

De deur is links- en  
rechtsdraaiend te bestellen.

BBM-45 IX

Biertap
45 cm. hoog

BPZ-45 IX

De snelste pizza oven ter  
wereld (Een verse pizza in  
minder dan 3 minuten klaar)

45 cm. hoog

MKRV-88

Inbouw koelkast
met 4-sterren  
vriesvak.
Energieklasse A+

88 cm. hoog

BR-89

Inbouw koelkast
Energieklasse A+

88 cm. hoog

€ 1.795,-

Prijs exclusief apparaten

De hierboven getoonde apparaten zijn slechts enkele voorbeelden die in de BHAM 73 kunnen worden ingebouwd. 
Zie de Boretti brochure en/of www.boretti.nl voor alle mogelijkheden, prijzen en overige specificaties.

De deuren zijn zowel rechts- als linksdraaiend te bestellen.
3332



Getoonde opstelling (Exclusief kraan) € 11.990,-

Getoonde opstelling € 4.185,-

BPL Plint 250 cm € 75,-

BHKM 125

Onderkast inclusief Da Vinci Top*
125 cm. breed

BHKMF 125 BP (Butaan)

Onderkast inclusief tussenbouwkookplaat* met  
fry-top PFTR-120 IX BP. 125 cm. breed

€ 3.995,-€ 2.195,-

* ook in aardgas versie verkrijgbaar

34 35



Hij is niet alleen stoer en mooi, maar ook ideaal om (na) te genieten 

van de zojuist genoten maaltijd. Deze zwarte luxe hangmat is het 

resultaat van een unieke samenwerking tussen Fatboy en Boretti. 

Je kunt er heerlijk in relaxen en dat hoeft niet alleen, want het hele 

gezin kan er op plaats nemen. De hangmat is eenvoudig te (de)mon-

teren en derhalve ‘s winters eenvoudig op te bergen.

Inclusief Boretti Fatboy kussen en opbergtas € 499,-
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In het vroege voorjaar of als de avonden al wat 

koeler worden, willen we toch zo lang mogelijk 

buiten genieten. Of dat nou op uw balkon, terras 

of tuin is, Boretti brengt met deze terrasverwar-

mers de zwoele mediterrane avonden naar u toe. 

De veilige CE goedgekeurde terrasverwarmers 

werken op flessengas en slaan in geval van om-

vallen automatisch af! De gasfles zit fraai wegge-

werkt in de onderkant en dankzij de wieltjes is hij 

eenvoudig te verplaatsen. 

De terrasverwarmers zijn standaard leverbaar 

in rvs, zwart, wit of Ferrari-rood. U kunt ze ook 

in alle RAL kleuren bestellen, zodat ze een mooi  

geheel vormen met uw overige (buiten )appara-

tuur. Haal dus meer uit uw avonden buiten met 

de Boretti terrasverwarmers.

BTV RVS/Nero/Bianco/Rosso
€ 250,- 

BTV in RAL kleur  
meerprijs € 145,-
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Tot in de late uurtjes 
                buiten genieten 

Wordt geleverd  
inclusief afdekhoes38 39



Lust voor oog en afval

Zeker bij het koken in de buitenlucht  is het 

van belang hygiënisch met voedsel om te gaan. 

Afval en etensresten dienen dan ook direct  

weggegooid te worden. Boretti zou Boretti  

niet zijn als ze hier geen fraaie oplossing voor 

heeft. De Luigi (in elke RAL-kleur leverbaar)  

afvalemmer is een hoogstandje qua design.  

En daarbij nog praktisch ook, want met zijn 

inhoud van maar liefst 90 liter is het wildste 

tuinfeest geen enkel probleem. Kortom, de 

Luigi is een lust voor het oog en voor het afval. 

Overigens is hij natuurlijk ook gewoon binnens-

huis te gebruiken.

L
u
ig

iLuigi RVS € 395,- 

In RAL kleur meerprijs € 100,-      
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Barbecue Basisset 
BBA-8  € 59,95

Vervangingsset Borstels  
BBA-14  € 9,95

Bakspatel Spatola  
€ 25,-

Messenset Punto 5  € 85,-

Oliekan Brocca  
€ 19,95

Borstel 
BBA-11  
€ 16,95 Draaispit Da Vinci  

BBA-6  € 109,95

Speciaal voor uw Outdoor Kitchen 

heeft Boretti een uitgebreid acces-

soireaanbod. Het robuuste barbe-

cuegereedschap vereenvoudigt het 

koken, maar ook het schoonma-

ken daarna. De barbecuekleding 

voorkomt niet alleen vlekken, maar 

zorgt ook voor extra veiligheid te-

gen verbranding. En met een van 

de elegante pannen kookt u op de 

zijbrander van uw Outdoor Kitchen 

echt net als in uw thuiskeuken.  

En er is meer!

Meer informatie over de accessoi-

res kunt u vinden in de webshop op: 

www.boretti.nl

Accessoires

Kookschort € 12,95

 Koksbuis € 49,-

 Zwart Lederen Barbecue  
Handschoenen BBA-17
€ 16,95

Zwart Lederen Barbecue Schort 
BBA-18  € 39,95

 Kinderkookschort 
€ 9,95

4544
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 Pentola 4 Pannenset 4-delig, afmeting: 
 • Kookpan Ø 16 cm  • Steelpan Ø 16 cm 
 • Kookpan Ø 18 cm  • Kookpan Ø 20 cm   € 299,-

Piastra Pizzaplaat  € 39,-

Universele Reiniger 
BAC-40  € 9,95

Pentola Pasta Pastapan 
2-delig, afmeting Ø 24 cm  € 179,-

Fry-Top Pan FAC 13  € 79,-

Padella 24 Koekenpan 
Ø 24 cm  € 60,-

Padella 28 Koekenpan
Ø 28 cm  € 80,-

Padella Wok 
Ø 32 cm  € 160,-

Bij gebruik op Outdoor Kitchen, pannen alleen op zijbrander gebruiken.

4746



Accessoires

Bestaande uit:
• Pentola 4
• Padella 24
• Padella 28 
• Padella Wok
• Pentola Pasta

• Punto 5 messenset
• Brocca oliekan
• Kookboek De Italiaanse klassiekers
• Kookschort

Scatola accessori
Complete accessoire set

    
Olie en Balsamico
Luxe verpakt per 3 stuks.
Olijfolie, peperolie en balsamico azijn.

€ 27,95

Kookboek en Wijngids
De Italiaanse klassiekers

€ 24,95

4948
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* Voor Belgie: 

20/25 mBar

Naam   Hoogte Breedte Diepte Temperatuur Gasdruk Ver-  Hoes Gasregelaar  Incl. Aantal Aantal Zijbrander Vermogen Vermogen Infrarood Vermogen Infrarood Vermogen Infrarood Garantie RVS Garantie RVS Garantie ontsteking Garantie overige 
   (cm) (cm) (cm) meter (mbar) lichting   Spit hoofdbranders infraroodbranders  hoofdbranders (KW/h) achterbrander (KW/h) zijbrander (KW/h) bodembrander (KW/h) deksel (jaar) branders (jaar) (excl. batterij (jaar) onderdelen (jaar)          Prijs in Euro

Bambino RVS/Nero 27  50  40  nee  30  nee  nee  ja  nvt  1 0 0 3,8 nvt  nvt  nvt  10  10  2  2   195,-

Bernini Nero/ 

Bianco/Rosso ±118  118  62  Ja 30  nee ja  ja  nvt  2  0 1 3,8   nvt  3,5  nvt  10  10  2  2   595,-

Bernini RAL ±118  118  62  Ja 30  nee  ja  ja  nvt  2  0 1 3,8   nvt  3,5  nvt  10  10  2  2   995,-

Da Vinci Nero/ 

Bianco/ Rosso ±123  136  62  Ja 30  nee  ja  ja  acc.  3  2 1 3,8   2,9  3,5  2,9  10  10  2  2   895,-

Da Vinci RAL   ±123  136  62  Ja 30  nee  ja  ja  acc.  3  2 1 3,8 2,9  3,5  2,9  10  10  2  2   1.395,-

Da Vinci Top
       Inbouwmaat 30  107  49  

Ja 30  ja  nee  ja  acc.  3  2 1 3,8  2,9  3,5  2,9  10  10  2  2   895,-                        Buitenmaat 59  118  68

Da Vinci Top AG
  Inbouwmaat 30  107  49  

Ja    25 * ja  nee  nee  acc.  3  2 1 3,8  2,9  3,5  2,9  10  10  2  2   895,-
                        Buitenmaat 59  118  68

Nerone  130  149  61  Ja nvt  nee  ja  nvt  nvt  nvt  nvt nvt nvt nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  2   1.595,-

Marciano  ±118  152  67  Ja 30  ja  ja  ja  ja  4 2  1 3,8  2,9  3,5  2,9  10  10  2  2   2.495,-

BHOM 60 93  60  60  nvt nvt  nvt  nee  nvt nvt  nvt nvt  nvt nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  2  2   995,-

BHGM 60 93  60  60  nvt nvt  nvt  nee  nvt  nvt nvt nvt  nvt nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  2  2   995,-

BHUM 60 93  60  60  nvt nvt  nvt  nee  nvt nvt  nvt nvt  nvt nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  2  2   1.095,-

BHKM 125 122  125  60  Ja 30  ja  nee  ja  acc.  3 2  1 3,8  2,9  3,5  2,9  10  10  2  2   2.195,-

BHKMF 125 122  125  60  nvt  30/25* nvt  nee  ja  nvt  7 nvt  nvt 1,8 t/m 5,0  nvt  nvt  nvt  10  10  2  2   3.995,-

BHAM 73 206  73,5  60  nvt nvt  nvt  nee  nvt  nvt  nvt nvt  nvt nvt  nvt  nvt  nvt   nvt  nvt  2  2   1.795,-

BTV RVS/Nero/ 

Bianco/Rosso 221  81  81  nvt  30  nvt  ja ja  nvt  nvt  nvt nvt 12  nvt  nvt  nvt  2  nvt  nvt  2   250,-

BTV RAL   221  81  81  nvt  30  nvt  ja  ja  nvt  nvt  nvt  nvt 12  nvt  nvt  nvt  2  nvt  nvt  2   395,-

Alle prijzen zijn inclusief 
BTW, exclusief eventuele 
verwijderingsbijdrage.  
Prijs-, kleur en model- 
wijzigingen voorbehouden.  
Voor eventuele zet- en/ 
of drukfouten zijn  
Boretti B.V. en Boretti N.V. 
niet aansprakelijk.
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BORETTI B.V. 
THE NETHERLANDS

De Dollard 17
1454 AT  Watergang
T +31(0)20-4363439
F +31(0)20-4361326
E info@boretti.com
I www.boretti.nl

N.V. BORETTI S.A. 
BELGIUM

Rupelweg 16
2850 Boom
T +32(0)3-4508180
F +32(0)3-4586847
E info.be@boretti.com
I www.boretti.be


