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www.Bra�ar.com

De Pejs van Bra�ar

“Een slimme combina�e van een
kamado barbecue met een tuinhaard
en een pizzaoven.”



www.Bra�ar.com

Grill heerlijke stukken vlees op de zware grillplaat. Maak na afloop een mooi
haardvuur en geniet de hele avond.

Meer trek in pizza’s? Schuif de pizzamodule in de Pejs. Stook hem op met wat
hout en je bakt de heerlijkste pizza’s met de authen�eke smaak van een hout
gestookte pizzaoven.

Slow Cooking, Pulled pork maken of een mooie Picanha garen? Gebruik
hiervoor de pizzamodule omdat die de warmte goed vasthoudt. Houd de Pejs
op een lage temperatuur met weinig brandstof en zet de luch�oevoer van de
Pejs bijna helemaal dicht. Gebruik de indirecte zone plaat en eventueel een
waterbakje met wat rookhout.
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De Pejs van Bra�ar, een slimme alleskunner

Modellen, uitvoeringen, technische specifica�es, a�eeldingen, of andere informa�e in deze folder zijn al�jd onder voorbehoud. Bra�ar behoudt zich te allen �jde het recht voor zonder aankondiging
vooraf wijzigingen aan te brengen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specifica�es, a�eeldingen, of andere informa�e. Getoonde kleuren en materialen zijn een grafische weergave en
kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen en alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van deze folder kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
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Bra�ar is een merk van 4Products
Kreillaan 2 1705DM Heerhugowaard
Telefoon: 06 25 34 30 96
info@bra�ar.com

Volledig uit de beste kwaliteit roestvrij staal gemaakt.
Type RVS316. Deze roestvrijstaalsoort is jachtbouw
kwaliteit.

Regelklep in het rookkanaal.

De kap en het vuurgedeelte zijn dubbelwandig
uitgevoerd waardoor de buitenzijde minder heet
wordt en niet verkleurd.

Een gelijkma�ge warmte afgi�e door de warmte
accumulerende achterwand. Deze bestaat uit 30mm
dikke vuurvaste keramische stenen en zorgen voor een
gelijkma�ge warmte afgi�e.

Pizzaoven (op�oneel). Dit is een losse module die u
eenvoudig in de haard monteert. Deze bestaat uit 2
zijwanden en een deur met een groot venster van
hi�ebestendig glas, thermometer en een 3cm dikke
pizzasteen.

Zware dikke grillplaat. Door zijn dikte wordt de hi�e
langer vastgehouden en gelijkma�g
over het vlees verdeeld. Zo schroeit het
vlees in één keer dicht.

Zelfreinigende grillplaat. Hier hee� u
geen werk meer aan! De werking
leggen we u graag uit.

Schuiven voor luch�oevoer.

Uitneembare aslade.

Gemakkelijk verrijdbaar door
de vier wielen.


