Luxe Buitenkeukens.

LINKS: De BeefEater
Proline 6-brander
buitenkeuken is een
verbluffende en
functionele keuze.

ONDER: De BeefEater
5-brander barbecue
in uw Cabinex
buitenkeuken zal uw
familie en vrienden
jaloers maken.
Het voegt stijl en
raffinement toe aan uw
buitenruimte.

Cabinex biedt vol
vertrouwen een
garantie van 10 jaar
op alle onderdelen.

DE BUITENKEUKEN VAN
UW DROMEN WORDT
WERKELIJKHEID.
Welkom bij Cabinex ™: doe-hetzelf-buitenkeukens van kwaliteit.
Schoonheid & functionaliteit
worden samengebracht met
toonaangevende barbecues om
die buitenkeuken te maken die u
altijd al wilde hebben.
Technologie en design worden
gecombineerd om een systeem
te bieden dat uniek is in zijn
klasse.

De PVC-panelen in combinatie
met het door Cabinex ™
gepatenteerde aluminium
frame-systeem vormen een
robuuste oplossing, dat klaar
is om de ontberingen van
het buitenleven het hoofd te
bieden.
De kasten zijn volledig
weerbestendig en u krijgt 10
jaar garantie.

Cabinex ™ is verheugd met
BeefEater als kwaliteitspartner.
Kies afhankelijk van uw ruimte en
budget tussen de 3 verschillende
inbouwbarbecues, naar keuze op
LPG of aardgas aan te sluiten.

CLASSIC SERIE
De Classic Serie buitenkeuken range van Cabinex verandert
voor altijd uw manier van buitenleven. Uw gasten en familie
vermaken en verwennen wordt kinderlijk eenvoudig met
alles wat u nodig heeft voor het bereiden van een heerlijke
maaltijd binnen handbereik.

Breng de kwaliteit van uw
buitenleven naar een hoger
niveau met een Cabinex-keuken

CLASSIC SERIE

De Classic Serie Cabinex barbecuekeuken is voorzien
van een gootsteen met kraan, de keuze uit 4 BeefEater
barbecuemodellen, een opbergmodule en een
buitenkoelkast.

BeefEater 3000 Serie 4-Brander Classic Buitenkeuken

BeefEater Proline 6-Brander Classic Buitenkeuken

Bevat de 3000 Serie 4-brander BeefEater BBQ.

Bevat de strakke en moderne Proline 6-brander BeefEater BBQ.met platte deksel

Totale afmetingen van deze keuken:

2655mm B x 730mm D x 945mm H (werkbladhoogte)

Totale afmetingen van deze keuken:

2875mm B x 730mm D x 945mm H (werkbladhoogte)

Griloppervlakte:

3840 cm2

Griloppervlakte:

3591 cm2

Vermogen:

76 MJ / 21 kW

Vermogen:

67 MJ / 19 kW

BeefEater 3000 Series 5-Brander Classic Buitenkeuken

BeefEater Proline 6-Brander Classic Buitenkeuken - met grildeksel

Bevat de 3000 Serie 5-brander BeefEater BBQ.

Bevat de strakke en moderne Proline 6-brander BeefEater BBQ.met grildeksel.

Totale afmetingen van deze keuken:

2815mm B x 730mm D x 945mm H (werkbladhoogte)
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Totale afmetingen van deze keuken:

2875mm B x 730mm D x 945mm H (werkbladhoogte)

Griloppervlakte:

4608 cm

Griloppervlakte:

3591 cm2

Vermogen:

95 MJ / 26 kW

Vermogen:

67 MJ / 19 kW

BeefEater Proline 6 Burner Classic Outdoor Kitchen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN - CLASSIC

108L Buitenkoelkast
Een stijlvolle en functionele
toevoeging aan uw buitenruimte.
De Cabinex ™ koelkast is
ontworpen voor overdekt
gebruik buitenshuis en heeft een
instelbare digitale thermostaat.
De driedubbele glazen deur
isoleert en vermindert UV-straling,
terwijl de zelfsluitende deur met
speciale folie de condens op het
glas vermindert. Met verstelbare
planken en LED-binnenverlichting.

BeefEater 3000 Serie BBQ

Klassieke gootsteen met kraan

Verstelbare pootjes
Door de verstelbare pootjes op
alle kasten is het nivelleren van
uw buitenkeuken eenvoudig
en gemakkelijk. Omdat de
meeste terassen verval
hebben voor waterafvoer,
zijn deze verstelbare pootjes
absoluut noodzakelijk om uw
buitenkeuken perfect waterpas
te zetten.

Materialen
Cabinex ™ heeft al die
hoogwaardige materialen
gekozen die de thuischef in ons
mag verwachten.
Oppervlakken die prettig
aanvoelen en gemakkelijk
schoon te maken zijn.
U hoeft zich geen zorgen te
maken over krassen, vlekken of
sporen van hitte.

BeefEater Proline Serie

108L Buitenkoelkast

Zwart porseleinen
werkbladen en uiteinden
Deze werkbladen zijn
waterdicht en bestand tegen
krassen, hoge temperaturen
en UV-stralen. Ze zijn
ontworpen en gebouwd om
het wisselende Europese
klimaat te weerstaan, van
zware regenval tot hete
zonnige dagen.

Aluminium Frame
Het door Cabinex ™
gepatenteerde aluminium framesysteem vormt de basisstructuur
van onze buitenkeukens.
Gecombineerd met waterdichte
PVC-panelen voor een stijve
en robuuste kastoplossing
die gemakkelijk kan worden
gemonteerd door een
gemiddeld-handig persoon.

AirFrame
Voor extra veiligheid
wordt een geïntegreerd
AirFrame meegeleverd als
onderdeel van de BBQmodule. Het AirFrame is een
combinatie van onbrandbare
thermische platen en een
aluminium frame, waarmee
een opening ontstaat die
fungeert als hittebufer tussen
de barbecue en de kasten.

Mengkraan
Onze Cabinex ™ matzwarte
WRAS-gecertificeerde
mengkraan geeft uw
buitenkeuken een moderne
en eigentijdse look en feel.
Deze buitenkeukenmengkraan
kun je door de lange uitloop
met je elleboog draaien als je
volle handen hebt en de 360°
draaifunctie maakt het een
enorm handige aanwinst voor
je buitenkeuken.

Gootsteen
Onze Cabinex ™ matzwarte
gootsteen is gemaakt van
roestvaststaal en geeft het
een robuuste afwerking en
design. Voorzien van een
handig vuilroostertje en stop
voor de afvoer.

Functionele handgrepen

Zwart porseleinen werkbladen

Waterdichte zwart porseleinen werkbladen en zijkanten

PREMIUM SERIE
De Premium Serie buitenkeuken is een droomplek voor de ware
buitenkok. Voldoende werkruimte om grotere gezelschappen in uw
tuin van heerlijk eten en drinken te voorzien. U maakt een onuitwisbare
indruk op uw gezelschap.

Uw Cabinex Buitenkeuken
wordt het episch centrum
van uw buitenruimte

PREMIUM SERIE

De Premium Serie Cabinex barbecuekeuken heeft alle
kenmerken van de Classic Serie en is tevens voorzien
van een schuifladeblok, een grotere spoelbak en extra
werkruimte op het aanrecht.

BeefEater 3000 Serie 4-brander Premium Buitenkeuken

BeefEater Proline 6-brander Premium Buitenkeuken

Bevat de 3000 Serie 4-brander BeefEater BBQ.

Bevat de strakke en moderne Proline 6-brander BeefEater BBQ.met platte deksel.

Totale afmetingen van deze keuken:

3205mm B x 730mm D x 945mm H (werkbladhoogte)

Totale afmetingen van deze keuken:

3485mm B x 730mm D x 945mm H (werkbladhoogte)

Griloppervlakte:

3840 cm2

Griloppervlakte:

3591 cm2

Vermogen:

76 MJ / 21 kW

Vermogen:

67 MJ / 19 kW

BeefEater 3000 Series 5-brander Premium Buitenkeuken

BeefEater Proline 6-brander Premium Buitenkeuken - met grildeksel

Bevat de 3000 Serie 5-brander BeefEater BBQ.

Bevat de strakke en moderne Proline 6-brander BeefEater BBQ.met grildeksel.

Totale afmetingen van deze keuken:

3365mm B x 730mm D x 945mm H (werkbladhoogte)
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Totale afmetingen van deze keuken:

3485mm B x 730mm D x 945mm H (werkbladhoogte)

Griloppervlakte:

4608 cm

Griloppervlakte:

3591 cm2

Vermogen:

95 MJ / 26 kW

Vermogen:

67 MJ / 19 kW

BELANGRIJKSTE KENMERKEN - PREMIUM
Verbeterde kenmerken van een Premium keuken zijn:
• Grotere gootsteen - gemakkelijker opruimen en
schoonmaken tijdens en na het koken.
•G
 rotere werkruimte - koken wordt gemakkelijker met
veel extra afzetruimte voor voedsel, materialen en
specerijen.
• Lades - gemakkelijk te openen en sluiten voor
gemakkelijke toegang tot uw borden en bestek.

Gootsteen
Onze Cabinex™ Matte Black
roestvrijstalen spoelbak
is robuust en toch stijlvol.
Afmetingen: 490 x 520 mm

De modules worden allemaal geleverd in een
platte verpakking voor eenvoudig transport en
doe-het-zelf montage.

Scan de QR code voor
instructievideos.
Premium Buitenkeuken met extra werkruimte

Premium buitenkeuken module
met 3 lades

Luxe Buitenkeukens.
Voor vragen of hulp kunt u contact opnemen:
BeefEater Benelux
Wateringweg 83-C
2011 RN HAARLEM
Nederland

04405A 02/22

info@beefeaterbarbecues.nl

