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BUITENKOKEN MET KWALITEIT 
VOOR ELKE ACTIVITEIT, IEDER SEIZOEN.

Camp Chef is een vooraanstaand leverancier van cooking & gietijzeren
producten. De passie voor mooie gerechten en buitenkoken gecombineerd
met productinnovaties en uitstekende productiefaciliteiten, hebben geresulteerd
in een leidende positie van Camp Chef in de outdoor cooking industrie.
Al 30 jaar biedt Camp Chef voor bijna elke buitenactiviteit een passende outdoor
cooking oplossing. Of je nu een dag vrij bent, een weekendje weg of met vakantie 
gaat, Camp Chef levert een uitgebreide collectie gietijzeren kook- en bakproducten, 
buitenovens, ambachtelijk pizza-ovens en stoere Lumberjack producten waarmee 
buiten heerlijk gekookt kan worden. Van simpel tot uitgebreid. Naast bak-en 
kookproducten biedt Camp Chef nog veel meer artikelen die het leven buiten 
veraangenamen. Camp Chef is the way to cook & have fun outdoors. 14” Kook systemen

Camp Chef heeft speciaal een blauw 
14” icoontje ontworpen om aan te 
geven welke accessoires geschikt zijn 
voor de 14” gasstellen van Camp Chef. 
Op de verpakking, de website en in 
de brochure wordt dit blauwe icoontje 
duidelijk gecommuniceerd. Als u dit 
blauwe icoontje ziet, weet u zeker dat de 
accessoire gebruikt kan worden met een 
14” Camp Chef gasstel.

True Seasoned cast iron, Camp Chef 
gepatenteerd  
De Camp Chef gepatenteerde
True Seasoned afwerking betekent
dat uw product meteen uit de doos
gebruikt kan worden. Camp Chef
gebruikt 100% natuurlijk palmolie
in de True Seasoned producten
waardoor een een mooie zwarte
finish ontstaat.

Direct te gebruiken
De meerderheid van de Camp Chef
grills, pannen en bakplaten kunnen
meteen uit de doos gebruikt worden. 
Deze producten hebben geen tot weinig 
montage nodig.

O U T D O O R   C A M P I N G

  INHOUD  
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KOOKSYSTEMEN

De kooktoestellen van Camp Chef zijn
uitgebreid en veelzijdig en bieden alle
mogelijkheden om een uitgebreide maaltijd 
te kunnen koken waar je maar wilt.  
Denk hierbij aan een lekker ontbijtje, een 
warme pannenkoek, warme drankjes of 
een lekkere steak en nog veel meer.  
Ook voor grotere groepen zijn de toestellen 
heel geschikt aangezien ze voldoende 
ruimte en plaats bieden om verschillende 
gerechten te bereiden.

Zeer licht en veelzijdig. Inclusief de 
handige en lichtgewicht accessoires 
een item om niet te vergeten tijdens een 
trektocht door de vrije natuur.

O N T D E K  H E T  B U I T E N K O K E N

O U T D O O R  C O O K I N G
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Extra accessoires 
beschikbaar, zoals de 
pizza oven, BBQ grill 
box, plancha enz.

Knop om warmte 
te regelen

2x 7 kW 
brander

O U T D O O R   C A M P I N G

 KOOKSYSTEMEN 

KOOKSTELLEN
De kookstellen geven de mogelijkheid om met slechts één brander elk 
gerecht te bereiden dat op het menu staat, van bacon en eieren tot 
gegrilde zalm of zelfs Dutch oven gerechten. Het robuust uitgevoerde 
1-brander toestel is compact en draagbaar. Het 2-brander kooktoestel is 
voor groepen geschikt om nog uitgebreider te kunnen koken.

De gietaluminium brander is roestbestendig. Op het inklapbare 
zijpaneel kan kookgerei gelegd worden en biedt bovendien voldoende 
werkruimte. De kooktoestellen hebben verstelbare, verwijderbare 
poten. Ideaal voor opslag en transport. Het kooktoestel is uit de doos 
meteen geschikt voor gebruik.

EASY TO USE
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SB30D EX60F

BB30L SG30 
SG60

PRO 30 KOOKSTEL 1 BRANDER EXPLORER KOOKSTEL 2 BRANDER

BBQ GRILL BOX BAKPLATEN

Optioneel: LS60P

PZ30
PIZZA OVEN BOX 30

CGG16B
2-IN-1 BAKPLAAT/GRILLPLAAT

14” x 16.5” (36 x 42 cm) rooster • Een
gietaluminium 7 kW brander • Direct
gebruiksklaar • Heat-control knop om
warmte te controleren • Verwijderbaar
en inklapbaar pootstel • Ook te 
gebruiken zonder poten op een 
werkblad. Opbergtas optioneel: CB30. 
Optioneel: verstelbare poot.

14” x 16” (36 x 41 cm) BBQ box •
Hoogwaardig gietijzeren grillroosters •
De speciaal ontworpen warmteplaat zet
de vlam om in infrarood warmte en laat
het vet verdampen • De kap kan worden
afgesloten tijdens vervoer • Ingebouwde
temperatuurmeter. Opberghoes 
optioneel: BB30L.

14” x 32” (35,6 x 81,2 cm) roosters
• Twee gietaluminium 7 kW branders
• Windschermen aan drie zijden • Volledig
instelbare warmteregeling • Afneembare/
instelbare poten • Duurzaam, stoer
ontwerp voor een lange levensduur.
Opbergtas optioneel: CB60UNV, RCB60
en hoes PC32. Optioneel: LS60P 
Folding Side Shelf set.

SG30 past op alle 14” Camp Chef 
gasstellen • 14”x 16” (36 x 41 cm kook-
oppervlak) • SG60 past op Camp Chef 
Explorer Stove • 14”x 32”(36 x 81 cm 
kookoppervlak) • True seasoned finish 
grillrooster • De warmte diffuser plaat 
verspreidt de warmte gelijkmatig over het 
gehele oppervlak en voorkomt warme 
plekken. Opbergtas optioneel: 
SGBMD en SGBXL.

Grill topper • 14” x 13,5” x 8”(35,5 x 34,5 
x 20,5 cm) • Keramische pizzasteen 
trekt het vocht van de buitenkant van 
het deeg aan en geeft daardoor een 
perfecte korst en luchtige binnenkant 
• Dubbel gelaagde kap zorgt voor een 
dynamische warmteverdeling • Bakt als 
een steenoven. Opbergtas optioneel: 
BB30L.

Past op alle Camp Chef 14” gasstellen
• 41 x 36 cm kookoppervlak • Direct
gebruiksklaar • True seasoned finish 
gietijzeren bakplaat/grillrooster houdt de 
hitte vast en schroeit het vlees dicht 
• 2 in 1, om te grillen en te bakken. 
Opbergtas optioneel: CB16.

CAMP CHEF 5



SB30SET2
BBQ PRO SET

14 “x 16,5” (36 x 42 cm) gasbrander
• Een BBQ Box 30 • 7 kW Gegoten 
aluminium brander • Direct uit de 
verpakking te gebruiken • Knop om de 
warmte te regelen • Uitklapbaar zijpaneel 
• Lange, verwijderbare, verstelbare 
voeten. Bevat: Pro 30, BBQ Box,
Verstelbare poten.

SB30SET1
PIZZA PRO SET

14 “x 16,5” (36 x 42 cm) gasbrander
• Een pizzaovenbox 30 • 7 kW Gegoten 
aluminium brander • Direct uit de 
verpakking te gebruiken • Knop om de 
warmte te regelen • Uitklapbaar zijpaneel 
• Lange, verwijderbare, verstelbare 
voeten. Bevat: Pro 30, Pizzaovenbox,
Verstelbare poten.

SB30SET3
PLANCHA PRO SET

14 “x 16,5” (36 x 42 cm) gasbrander
• Een BBQ Box 30 • 7 kW Gegoten 
aluminium brander • Direct uit de 
verpakking te gebruiken • Knop om de 
warmte te regelen • Uitklapbaar zijpaneel 
• Lange, verwijderbare, verstelbare 
voeten. Bevat: Pro 30, Plancha, 
Vetopvangbakje, Verstelbare poten.

O U T D O O R   C A M P I N G

 KOOKSYSTEMEN 
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BB30BAG
CB30

DOCOVER HWP20A

BB30BAG
CB30

PC32

PZ60
Dutch oven koepel en warmte diffuser •
De warmte diffuser verspreidt de warmte
onder een Dutch oven op de meest
effectieve manier als u aan het koken
bent op een Camp Chef stove.

KOEPEL & WARMTE VERDELER

Grote inhoud, tot 19 liter • Aluminium
constructie, eenvoudig te reinigen en
beschermt tegen corrosie • Handvaten •
Kraantje schenkt moeiteloos vloeistoffen 
zonder te knoeien.

ALUMINIUM POT MET KRAANTJE

DRAAGTASSEN

Weerbestendige hoes • Koorden en
haken voor bescherming tegen de wind
• Duurzame constructie voor patio en
scouting kampen • Geschikt voor
model: Explorer stove.

HOES EXPLORER KOOKSTEL

Weerbestendige hoes. Wikkel handvat 
voor toegevoegde ondersteuning • Grote, 
industriële rits • Uitstekend design • Past 
bij de  modellen: PRO 30 Deluxe kachel 
(CB30) • Voor pizza -oven PZ30 en BBQ 
box BB30L (BB60BAG).

Geschikt voor Explorer stove • 14” x 32” 
x 9” (35,5 x 81 x 23 cm) • Keramische 
pizzasteen 34 x 51 cm trekt het vocht van 
de buitenkant van het deeg aan en geeft 
daardoor een perfecte korst, en luchtige 
binnenkant • Dubbel gelaagde kap zorgt 
voor een dynamische warmteverdeling • 
Geschikt voor 14” houtskool- en gasgrills 
• Bakt als een steenoven. Opbergtas 
optioneel: CB60UNV. Exclusief kookstel

PIZZA OVEN BOX 60
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RCB60

SGBMD
CB16

SGBXL

CB16
SGBMD

SGCUP LEGX
Weerbestendige tas • Handvat voor extra
ondersteuning • Grote, stevige, 
industriële rits • Handige ingebouwde 
wielen om grill eenvoudig te verplaatsen 
Geschikt voor model: Explorer stove.

Weerbestendige tas • Handvat voor extra
ondersteuning • Grote, stevige, industriële
rits • SGBMD is geschikt voor SG30 •
CB16 geschikt voor CGG16B.

Weerbestendige tas • Handvat voor extra
ondersteuning • Grote, stevige, industriële
rits • SGBXL is geschikt voor SG60.

De perfecte aanvulling op uw Camp Chef
fornuis en Professional Rooster (SG30 &
SG60). Gewoon aansluiten op uw zijkant
of kachel om u vet makkelijk op te 
vangen. Dit gepoedercoat stalen kopje 
9” x 2,5” x 3” (22,9 x 6,3 x 7,6 cm) biedt 
plaats voor maximaal 700 ml vloeistof.

Perfect voor het egaliseren van uw stove 
op een ongelijk oppervlak tijdens het  
camperen of gewoon in de achtertuin. 
Deze gemakkelijk te draaien Levelers  
passen onze Camp Chef Pro30, Explorer 
& Camp Tafel. Ze zijn ontworpen voor 
onze 3,175 cm (1.25 “) diameter ronde 
poten. Ze zijn makkelijk in de poten te 
stoppen.

O U T D O O R   C A M P I N G

 KOOKSYSTEMEN 

DRAAGTAS BAKPLATEN DRAAGTAS SG60 BAKPLAAT

TAS MET WIELEN EXPLORER KOOKSTEL VERSTELBARE POTEN (SET VAN 4)VETOPVANGBAKJE
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O U T D O O R  C O O K I N G

De steenovens uit Italië staan bekend om 
de legendarische pizza’s met krokante 
bodem en heerlijke toppings. Deze 
unieke pizza’s zijn nu ook te bereiden 
op de draagbare Camp Chef Italia 
ambachtelijke pizza-oven, die naast 
pizza’s ook heerlijke broodjes, taarten en 
nog veel meer kan bakken. En dat alles in 
je eigen achtertuin!

Ontworpen naar een idee van een echte 
hout gestookte pizza-oven, tilt de Italia 
ambachtelijk oven de thuisgemaakte pizza 
naar een hoger niveau. Thuis gemaakte 
pizza’s smaakten nog nooit zo goed.

PIZZA OVENS & ACCESSOIRES
O N T D E K  H E T  B U I T E N K O K E N
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Geniet van warme, verse en smaakvolle pizza’s uit de Camp Chef
oven in uw achtertuin, camping of waar u deze oven ook mee naar toe 
neemt. De speciale functies van deze oven zorgen er voor dat de oven 
bakt als een steenoven. De oven is ook heel geschikt om naast pizza’s 
heerlijk vers brood, sandwiches, vis en koekjes te bakken.

O U T D O O R   C A M P I N G

PIZZA OVEN

 PIZZA OVENS & ACCESSOIRES 

De speciaal ontwikkelde functies van deze oven komen overeen met 
de prestaties van een steenoven – van de geïsoleerde constructie 
en speciaal ontwikkelde branders tot de ventilatie en de keramische 
pizzasteen. De micro-kleppen zorgen voor een goede warmtebeheersing 
om elke keer de perfecte ambachtelijke pizza te bakken.

EASY TO USE

Dubbele kap verbetert 
de warmteverdeling 

Keramische pizzasteen
verbetert de gelijkmatige 
warmteverdeling

Open pizza oven met 5 kW 
brander, kookt als een 
traditionele steenoven
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PZOVEN

SPPZ

PZ30 PZ60
PIZZA OVEN BOX 30 PIZZA OVEN BOX 60

Grill topper • 14” x 13,5” x 8” (35,5 x 34,5
x 20,5 cm) • Keramische pizzasteen 34
x 51 cm trekt het vocht van de buitenkant
van het deeg aan en geeft daardoor een
perfecte korst en een luchtige binnenkant
• Dubbel gelaagde kap zorgt voor een
dynamische warmteverdeling • Bakt als
een steenoven. Opbergtas optioneel: 
BB60BAG.

Grill topper • 14” x 32” x 9” (35,5 x 81
x 23 cm) •Keramische pizzasteen 34 x
51 cm trekt het vocht van de buitenkant
van het deeg aan en geeft daardoor een
perfecte korst en een luchtige binnenkant
• Dubbel gelaagde kap zorgt voor een
dynamische warmteverdeling • Bakt als
een steenoven. Opbergtas optioneel: 
CB60UNV.

PZK4
Camp Chef’s Italia Pizza Kit heeft alles
wat u nodig heeft om een perfecte
ambachtelijke pizza te maken • Infrarood
thermometer • 2 Pizzaplanken • Pizza
spatels • 35,5 cm pizzasnijder.

ITALIA PIZZA KIT

Speciaal ontworpen 5 kW brander en
hitteverdelingssysteem • Bereikt 
temperaturen van meer dan 350° C • 
Keramische pizzasteen 34 x 51 cm trekt 
het vocht van de buitenkant van het deeg 
aan en geeft daardoor een perfecte korst 
en een luchtige binnenkant • Regelbare 
warmte • RVS constructie is makkelijk 
schoon te maken.

PIZZA OVEN OP GAS

Groot cirkelvormig blad ontworpen om
pizza’s te ondersteunen • Lang 
comfortabel handvat voor het in en uit de 
oven schuiven van pizza’s • RVS design.

PIZZA SPATEL
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PZS25 LTIR

PZPEEL

PCPZ

PZC14
14” (36 cm) roestvrijstalen blad snijdt
mooie rechte lijnen • Snijdt netjes pizza’s
met dunne of dikke bodem • Ergonomisch 
gevormd handvat over de gehele lengte 
van het mes • Eenvoudige schommel 
beweging met twee handen, snijdt de 
pizza iedere keer weer in perfecte stukken.

PIZZA SNIJDER

O U T D O O R   C A M P I N G

 PIZZA OVENS & ACCESSOIRES 

5” (63 cm) lengte is gemakkelijk om
moeilijk bereikbare plekken te reinigen
• Verwijdert effectief vetaanslag en vuil
van pizzastenen, barbecues en roosters •
Reinigt veilig grilloppervlakken, gietijzeren
grillroosters en emaille • RVS design.

SCHOONMAAK KRABBER

Volledig digitale infrarood thermometer
geeft snel en eenvoudig de temperatuur
van het oppervlak weer • Laser pointer
voor uiterst precieze emperatuurweergave 
• Achtergrondverlichting maakt gebruik in 
het donker mogelijk • Temperatuurbereik 
van -50°C tot 380°C.

INFRAROOD THERMOMETER

Pizzaplank schuift eenvoudig uw eigen
gemaakte pizza op de pizzasteen
• Gemaakt van milieuvriendelijk,
recyclebaar bamboe • Niet geschikt
voor de vaatwasser • Geschikt voor
pizza’s tot 28 cm.

ITALIA PIZZA PLANK

Duurzame weerbestendige hoes • 
Elastisch koord aan de onderkant 
ingenaaid • Past op model: PZOVEN.

HOES PIZZA OVEN OP GAS
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O U T D O O R  C O O K I N G

Er is een reden waarom men graag met
Dutch Ovens kookt. Dutch Ovens zijn 
bestand tegen hoge temperaturen 
waardoor het vlees snel dichtschroeit 
en lekker sappig blijft. Bovendien houdt 
gietijzer de warmte lang vast zodat de 
kooktemperatuur gelijk blijft.

Na verloop van tijd zal er een 
zogenoemde Patina laag ontstaan omdat 
gietijzer een poreus materiaal is dat olie 
en vet opneemt als er gekookt wordt. 

Deze laag verrijkt gerechten, zorgt voor 
een antiaanbak oppervlak en beschermt 
gietijzer tegen invloeden van buitenaf. 
De gietijzeren pannen van Camp Chef 
hebben een True Seasoned behandeling 
ondergaan waardoor de gietijzeren 
pannen meteen gebruikt kunnen worden.

KOKEN MET DUTCH OVEN
O N T D E K  H E T  B U I T E N K O K E N
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Gietijzeren Dutch ovens staan bekend om de heerlijke gerechten, van 
langzaam gegrild vlees tot een smaakvol vruchtengebakje. Als u met de 
Dutch oven Deluxe kookt, zullen de mogelijkheden nog groter worden 
omdat de deksel ook als bakpan gebruikt kan worden. Draai de deksel om 
en je hebt een pan om eieren, bacon en pannenkoeken mee te bakken.

O U T D O O R   C A M P I N G

DUTCH OVEN

 DUTCH OVENS 

De vormgeving en afwerking van de Dutch ovens voldoen aan de 
hoogste kwaliteitseisen.Elk product uit de Classic en Deluxe serie 
is voorzien van een True Seasoned finish. Camp Chef gebruikt 
100% natuurlijk palmolie in de True Seasoned producten waardoor 
een mooie zwarte finish ontstaat en de producten meteen gebruikt 
kunnen worden. De Dutch ovens kunnen zowel met hout als met 
houtskool gestookt worden.

EASY TO USE

The Dutch ovens zijn 
uitgerust met speciaal 
ontworpen handvaten 
om gemakkelijk de 
deksel op te tillen

Echte doorgewinterde
Cast Iron afwerking zorgt voor 
een goed oppervlak dat klaar 

is om op gekookt te worden

Ingebouwde thermometer 
inkeping: De thermometer 
kan gebruikt worden om 
de temperatuur binnenin 
te meten zonder de deksel 
op te tillen. Hierdoor kun je 
zien of je eten bij de juiste 
temperatuur bereid wordt
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SDO08 
SDO10 
SDO12 
SDO14
SDO16

08” _SDO08
10” _SDO10 
12” _SDO12  
14” _SDO14
16” _SDO16

10” _DO10 
12” _DO12  
14” _DO14

DO10
DO12
DO14

CBOX6

CBOX100

DO5 DO13S

Ø 10” (25 cm) • 3,8 liter • Ø 12” (30 cm)
• 5,7 liter • Ø 14” (36 cm) • 7,6 liter 
• Hoogwaardig gietijzer • Inclusief 
temperatuurmeter • Inclusief een Dutch 
oven deksel lifter • Handig handvat op 
de deksel • Metalen hengsel aan pan 
• De Dutch oven staat op drie pootjes. 
Hierdoor kan de pan boven op de kolen 
of houtvuur gezet worden.

Ø 8” (20 cm) • 1,9 liter • Ø 10” (25 cm) • 
3,8 liter • Ø 12” (30 cm) • 5,7 liter • Ø 14” 
(36 cm) • 7,6 liter • Ø 16” (41 cm) • 11,4 
liter • Hoogwaardig gietijzer • Deksel heeft 
opstaande rand om er kolen op te leggen • 
Comfortabele handgreep op de deksel.

DELUXE DUTCH OVEN

Onze Limited Edition National Park set 
is voorzien van een gietijzeren 5,7 liter 
Ø 12 “(30 cm) Dutch oven, Ø 12 “(30 cm) 
gietijzeren pan en verwisselbaar deksel.

CLASSIC DUTCH OVENS

GIETIJZEREN PANNENSET

NATIONAL PARK SET

5” DUTCH OVEN VIERKANTE DUTCH OVEN

6 delige gietijzeren set • 1 Dutch oven  
25 cm • 1 Deksel 25 cm • 1 diepe pan  
30 cm • 1 deksel/pan 30 cm • 1 skillet  
25 cm • 1 onderzetter.

Ø 5” (13 cm) • 0,7 liter • True Seasoned
finish • Hoogwaardig gietijzer • Inclusief
temperatuurmeter • Ideaal voor soep
en sausen e.d. • Handig handvat op
de deksel • Metalen hengsel aan pan
• De Dutch oven staat op drie pootjes.
Hierdoor kan de pan boven op de kolen
of houtvuur gezet worden.

Ø 13” (33 cm) • 7,6 liter • Hoogwaardig 
gietijzer • Inclusief temperatuurmeter • 
De deksel met geribbeld oppervlak kan 
als pan gebruikt worden • De pan heeft 
geen pootjes zodat deze in de oven 
en op de barbecue te gebruiken is • 
Comfortabele handgrepen.
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DO COVER DOLL9
DOLL14
400035

TRIPOD50

CT32LW

Optioneel: LS60P

DOLL14

400035
DOLL9

Nu nog makkelijker je eigen favoriete
diner bereiden met de Dutch oven •
De Dutch oven lifter is gemakkelijk te
gebruiken en te hanteren en is het
perfecte gereedschap om de gietijzeren
deksel bedekt met kolen op te tillen •
Lengte 9” (23 cm).

CBDO10
CBD012
CBD014

10” _CBDO10
12” _CBDO12  
14” _CBDO14

Ø 10” (25 cm) Ø 12” (30 cm) Ø 14” (36
cm)• Weerbestendige hoes • Royale 
stevige rits • Hengsel voor extra steun 
• Gewatteerde voering om pan te 
beschermen.

DUTCH OVEN DRAAGTAS

O U T D O O R   C A M P I N G

 DUTCH OVENS 

Dutch oven koepel en warmte diffuser •
De warmte diffuser verspreidt de warmte
onder een Dutch oven op de meest
effectieve manier als u aan het koken
bent op een Camp Chef stove.

KOEPEL & WARMTE VERDELER

Aan drie zijden een windscherm •
Verwijderbare / verstelbare poten • 
Aparte zijpanelen zijn verkrijgbaar 
(optioneel) • Perfecte tafel om met de 
Dutch ovens en kookstellen te koken • 
14” x 32” (35,5 x 81 cm).

DUTCH OVEN TAFEL

DEKSEL LIFTER

Dit duurzame statief van staal maakt
koken boven open vuur leuk en eenvoudig
• Dit Dutch oven statief bevat een stevige
verstelbare metalen ketting om de
gietijzeren pan op te hangen en is
eenvoudig in te klappen om het weer
makkelijk op te bergen en te vervoeren
• De hoes is inclusief.

DUTCH OVEN DRIEPOOT
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O U T D O O R  C O O K I N G

GIETIJZEREN SKILLETS

Een gietijzeren pan gaat bij goed 
onderhoud een leven lang mee. Zo worden 
er nog steeds gietijzeren pannen gebruikt 
die meer dan 100 jaar oud zijn. Het 
voordeel van gietijzer is dat het een puur 
product is zonder chemische lagen.

Het heeft zo uit de doos dus geen ‘anti-
aanbaklaag’. Deze laag moet je zelf 
creëren door olie op hoge temperaturen 
te laten hechten aan het gietijzer. Daarna 
heb je nauwelijks onderhoud en zal je pan 
vrijwel alles perfect kunnen bakken.

O N T D E K  H E T  B U I T E N K O K E N
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Grill heerlijke sandwiches of je favoriete vlees totdat het perfect 
gebakken is met een skillet uit de Camp Chef collectie. Deze skillets 
hebben voldoende ruimte om genoeg sandwiches in een keer te 
bakken voor de hele familie. Geniet van de voordelen dat gietijzer 
biedt, thuis in je eigen keuken of buiten in de achtertuin.

SKILLETS

 SKILLETS 
O U T D O O R   C A M P I N G

De bakpan van Camp Chef is afgewerkt met de True Seasoned 
finish waardoor deze bakpan een natuurlijk kookoppervlak heeft en 
de pan meteen uit de doos gebruikt kan worden. Deze bakpannen 
passen perfect op een één-brander grill, dus ideaal voor thuis en op 
de camping.

EASY TO USE

Echte doorgewinterde
Cast Iron afwerking 
zorgt voor een goed 
oppervlak dat klaar 
is om op gekookt te 
worden

Extra handvat om
ondersteuning bieden 
bij het dragen

Twee schenktuitjes
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SK11R SQ11 SK8
SK10
SK12

CL10
CL12

Ø 8”   _SK8
Ø 10” _SK10
Ø 12” _SK12

Ø 10” _CL10
Ø 12” _CL12

HP8 CSCP
CSC8

Ø 11” (28 cm) • True Seasoned finish •
Gietijzeren bakpan • Twee schenktuitjes
• Extra handvat voor steun tijdens het
schenken • Comfortabele handgreep •
Geribbeld oppervlak voor het grillen van
steaks en beschermt tegen vetten en 
oliën.

Ø 11” (28 cm) • True Seasoned finish
• Gietijzeren bakpan • Deksels voor
bakpan • Twee schenktuitjes • Extra
handvat voor steun tijdens het schenken
• Comfortabele handgreep.

Ø 8” (20 cm) • Ø 10” (25 cm) • Ø 12”
(30 cm) • True Seasoned finish • 
Gietijzeren bakpan • Twee schenktuitjes •
Extra handvat voor steun tijdens het
schenken • Comfortabele handgreep.

Ø 10” (25 cm) • Ø 12” (30 cm) •
True Seasoned finish • Gietijzeren deksel
voor bakpan • Stooft gerechten heerlijk
gaar • Inclusief temperatuurmeter •
Handig handvat op deksel.

11” SKILLET WITH RIBS

SKILLET DEKSELS

11” VIERKANTE SKILLET SKILLETS

Veelzijdig gebruik, Ø 20 cm rond silicone
hot pad weerstaat hoge temperaturen 
tot 260 ° C, waardoor het ook goed 
als onderzetter gebruikt kan worden. 
Kenmerken zijn het Camp Chef logo, 
richels en hobbels voor extra grip. 
Ook kan het gebruikt worden voor het 
verwijderen van pannen uit de oven, of 
het openen kruiken.

SILICONE HOTPAD GIETIJZER SCHOONMAAKMIDDEL

Speciaal ontwikkeld voor onderhoud van
gietijzer • Conditioner is gebaseerd op
palmolie om gietijzer te onderhouden •
Natuurlijke ingrediënten • De stroperig-
heid van de conditioner verandert door
temperatuurwisselingen. Bij koud weer
wordt de conditioner dikker.
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CMS7CP12

APRGRYBK8

PS2
PSC

PSC

PS2

LTRM

 SKILLETS 
O U T D O O R   C A M P I N G

17,5 x 17,5 cm met de hand vervaardigde, 
316 roestvrij stalen constructie. Vaatwas-
machinebestendig en reinigt gietijzer, 
staal bakplaten en ander kookgerei.

ROESTVRIJSTALEN KRABBER

Blijf schoon met een Camp Chef 
Schort. De duurzame dikke katoenen 
is behandeld met een waterafstotend 
middel en heeft twee grote zakken aan de 
voorkant waardoor het zeer geschikt voor 
alle soorten accessoires. De lengte is tot 
de knie en lange taille banden verzekeren 
een passend formaat voor 
de meeste mensen.

12” GIETIJZEREN FRITUUR PAN

SCHORT GRIJS

De Camp Chef’s 3-delige Healthy Cast
Iron Pot set bestaat uit een 7 liter 
gietijzeren pot en deksel en een aluminium 
behandeld mandje. Het is perfect om in te 
koken, stomen of bakken en zeer geschikt 
voor frieten, stoofschotels, kipvleugels of 
gestoomde groenten en zeevruchten.

Kookboek samengesteld door Maria 
Rawlings met meer dan 100 recepten 
over grillen, Dutch ovens en roken. 
(Engelse Versie).

RECEPTENBOEKJE (ENG)

Met behulp van de panschraper van
Camp Chef is het reinigen van gietijzer
heel eenvoudig • Deze panschrapers zijn
zo ontworpen om het hardnekkige vuil 
goed te verwijderen en zal de gietijzeren 
finish niet aantasten • Ideaal voor Dutch 
ovens, bakpannen, bakplaten en veel 
meer.

PAN SCRAPER/KRABBER

GIETIJZER SCHOONMAAKMIDDEL

Speciaal ontwikkeld voor onderhoud van
gietijzer • Conditioner is gebaseerd op
palmolie om gietijzer te onderhouden •
Natuurlijke ingrediënten • De stroperig-
heid van de conditioner verandert door
temperatuurwisselingen. Bij koud weer
wordt de conditioner dikker.

CAMP CHEF 20



GIETIJZEREN BAKVORMEN

Er is een reden waarom men graag met
gietijzer kookt. Gietijzer is bestand tegen
hoge temperaturen waardoor het vlees
snel dichtschroeit en lekker sappig blijft.
Bovendien houdt gietijzer de warmte lang
vast zodat de kooktemperatuur gelijk blijft.

Na verloop van tijd zal er een zogenoemde 
Patina laag ontstaan omdat gietijzer een
poreus materiaal is dat olie en vet 
opneemt als er gekookt wordt. 

Deze laag verrijkt gerechten, zorgt voor 
een antiaanbak oppervlak en beschermt 
gietijzer tegen invloeden van buitenaf.

O N T D E K  H E T  B U I T E N K O K E N

O U T D O O R  C O O K I N G
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Camp Chef biedt verschillende producten aan die speciaal ontworpen 
zijn voor thuis en in de achtertuin. De gietijzeren bakvormen collectie is 
een uniek assortiment van producten die gelijkmatige warmteverdeling 
geven en creëert elke keer weer een goudbruine korst. Een van de 
grote voordelen van Cast Iron is dat het een leven lang mee gaat.

 BAKVORMEN 
O U T D O O R   C A M P I N G

PANNEN 

De collectie gietijzeren bakproducten van van Camp Chef is 
geproduceerd van kwalitatief hoogwaardig gietijzer en is bewerkt 
met natuurlijke oliën waardoor een perfecte antiaanbaklaag 
ontstaat. De oliën worden in het gietijzer gebakken waardoor een 
finish ontstaat, ook wel Patina genoemd. Dit gecombineerd met 
de unieke eigenschappen van gietijzer maakt de bakvormen een 
mooie aanvulling voor binnen en buiten.

EASY TO USE

Echte doorgewinterde
Cast Iron afwerking 
zorgt voor een goed 
oppervlak dat klaar 
is om op gekookt te 
worden

Gelijkmatige warmteverdeling
waardoor er elke keer weer 

een goud bruine korst 
ontstaat

Decoratieve gegoten
gietijzeren handvatten
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CIBP9 CICS2
CICS7C

CIMP6 
CIGT6

CIPIE10 CIPZ14CIAS7

CIMP6  
Ø 6 cm

CIGT6 
Ø 9.5 cm

11” x 5,25” (28 x 13 x 6,5 cm) pan • Bakt
perfect gevormde broden en gaat een
leven lang mee • Gedecoreerde 
handgrepen van gietijzer • True 
Seasoned finish cast iron bakeware.

Twee Ø 7” (18 cm) mini bakpannen
• Zijn zeer geschikt voor het maken van 
brownies, pizza’s of omeletten • Van 
echt gietijzer • Inclusief twee handgreep 
beschermers • True Seasoned finish cast 
iron bakeware • Inclusief een heerlijke 
gourmet coockie mix (CICS7C).

CIMP6 11” x 6” (28 x 16 x 4 cm) pan •
CIGT6 18” x 9” (40 x 23 x 2,5 cm) pan •
De gietijzeren vorm bakt in één keer 6
goudkleurige muffins, mini kaaskoekjes,
taartjes etc • Gedecoreerde handgrepen
van gietijzer • True Seasoned finish cast
iron bakeware.

Ø 10” (25 x 5 cm) pan • Van echt gietijzer 
• Deze handige accessoire bakt prachtige 
goudkleurige bodems en heerlijke 
broodjes • Gedecoreerde handgrepen 
van gietijzer • True Seasoned finish cast 
iron bakeware.

Ø 14” (36 x 2,5 cm) pan • Ideaal voor het
bakken van broodjes, pannenkoeken en
koekjes • De vlakke plaat is ook geschikt
om op de barbecue te grillen • 
Gedecoreerde handgrepen van gietijzer
• True Seasoned finish cast iron 
bakeware.

BROOD PAN

TAARTVORM

SKOOKIE MUFFIN TOPPER PAN

PIZZA PAN

Hoogwaardig gietijzer • Robuuste
handgreep • Pan bakt 7 poffertjes in een
keer • Lekker met poedersuiker of jam
Ø 23 cm.

AEBLESKIVER PAN
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CHRK

KSET9 KSET5

CHOP26

SPSET6

TKYC
Bereidt gevogelte twee keer zo snel als
een conventionele oven • Voeg bier of
witte wijn toe om extra smaak te
genereren • Duurzaam roestvrijstaal
voor eenvoudig onderhoud en reiniging
• Voor kip of kalkoen.

KIPROOSTER

 BAKVORMEN 
O U T D O O R   C A M P I N G

Gemaakt van duurzaam verzinkt staal. 
Kan tot 12 kippenpoten of vleugels 
houden en omvat inklappoten voor een 
gemakkelijke opslag. Perfect voor gebruik 
in de oven, roker of op de grill.

Complete bereidingset • 8” (20 cm) Chef
mes • 8” (20 cm) Broodmes • 3” (8 cm)
Aardappelschilmesje • 5” (13 cm)
Breekmes • 7” (18 cm) Fileermes • Vork
• Keukenschaar • Snijplank • Duurzame
hoes.

Keukengerei van RVS met ergonomische
handgrepen • 7” (18 cm) Spatel met
schuine rand • 7” (18 cm) Koksmes 
• Tang • Plat vormgegeven lepel • 
Duurzame hoes.

KIPPENPOTEN REK

MESSENSET 9 STUKS BBQ SET

Snij gemakkelijk je eten met het 
uitgestrekte oppervlakte en diepe rand in 
deze bamboe snijplank. De mooie
bamboe snijplank is ook zeer geschikt 
voor presentatie van eten. Probeer de 
Bamboe snijplank met uw Camp Chef 
Patio winkelwagen. 46 cm x 66 cm.

BAMBOE SNIJPLANK

Keukengerei bestaande uit 6 onderdelen 
• Sterke spatel/scraper • Pannekoek 
flipper • scraper • 2 plastic flessen •  
1 flexibele snijplank • Tip: handig voor  
bij een plancha.

6-DELIGE BBQ SET
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O U T D O O R  C O O K I N G

Buiten zitten met vrienden en familie
creëert een aangename sfeer die verbindt
en samenbrengt. De producten van Camp
Chef koken op vuur sluiten hier perfect
op aan en vergroten de sfeer buiten.

Van handige stoere Lumberjack roosters 
en lichtgewicht accessoires zoals stoves 
en pannenset die tijdens een trektocht 
niet mogen ontbreken. De Camp Chef 
koken op vuur producten bieden uren lang 
ontspanning en plezier.

KOKEN OP VUUR
O N T D E K  H E T  B U I T E N K O K E N
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WOOD FIRE COOK WAGON
Het was het aanbreken van een nieuw tijdperk toen de mens voor het 
eerst vuur schiep. Laat de holbewoner is je los en maak een heerlijke 
maaltijd boven open vuur met de verstelbare / verwijderbare grillroosters 
en de stalen bakplaat. Ga de hele nacht door met het maken van 
herinneringen met familie en vrienden rond de uitnodigende warmte  
van een knetterhouthaard.

O U T D O O R   C A M P I N G

 KOKEN OP VUUR 

Stalen contructie

Verstelbaar 
grillrooster

Verstelbare stalen 
bakplaat

Laat de holbewoner in je los en maak een heerlijke maaltijd boven 
open vuur met de verstelbare / verwijderbare grillroosters en de 
stalen bakplaat. De Fire Wagon is makkelijk te verplaatsen door de 
sterke stalen wielen en het stalen handvat. 

EASY TO USE
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CS14 WT14 COFSET

HWP20AFPGG CITP
Hoogwaardige gietijzeren theepot • 1,9
liter • Binnenzijde voorzien van emaille
coating • Grote metalen handgreep •
Voorzien van schenktuit • Hoogte: 5”
(13 cm) • Ø 7” (18 cm).

GIETIJZEREN THEEPOT

Zware stalen constructie • Houtgestookte
grill/kachel • Gemonteerde afmeting 51 x
61 x 57 cm (zonder bijgevoegde 
schoorsteen) • Vlakke bovenzijde biedt 
ruimte om te koken • Deur demper en 
vuurrooster • Alle onderdelen kunnen in 
de grill opgeborgen worden.

Inhoud RVS watertank met tapkraan is
(11 liter) • Geschikt voor koken en het
drinken van water • Tank bevat een
koperen kraantje voor direct warm water
• Past op model CS14 • Volledig in de
lengte scharnierend deksel 23.5” x 8” x
6.5” (60 x 20 x 16,5 cm).

Koffiepot vult 8 kopjes • 304 roestvrij-
staal • Handige deksel met scharnier •  
Eenvoudig gietende uitloop • Groot 
handvat.

ALPINE STOVE WATER TANK JAVA 5 COFFEE SET

Grote inhoud, tot 19 liter • Aluminium
constructie, eenvoudig te reinigen en
beschermt tegen corrosie • Handvaten •
Kraantje schenkt moeiteloos vloeistoffen. 

ALUMINIUM POT MET KRAANTJE

Afmetingen: 74 x 56 x 94 cm • 
Verstelbare stalen bakplaat • Verstelbaar 
grillrooster • Stalen contructie • Stalen 
wielen • Garantie: 1 jaar.

WOOD FIRE COOK WAGON
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Tolstraat 17a
7482 DC Haaksbergen 

Nederland 

  +31 (0) 53 231 3010
  +31 (0) 53 231 3011

GCLOGD SRS4E
Geniet van het roosteren van lekkere 
hotdogs en marshmallows boven gloeiend 
vuur. Elke vork bevat omgekeerde houders 
en comfortabele houten handvatten voor 
extra gemak. Set van 4 uitschuifbare 
stokken met draagtas.

OFG24
OFG36

SLJ16
SLJ20

24” X 16” (61 x 40,5 cm) kookoppervlak 
(OFG24) • 36” X 18” (91 x 46 cm) 
kookoppervlak (OFG36) • Zo uit de doos 
gereed voor gebruik • Zware stalen grill • 
Inklapbare poten • Ontworpen om boven 
ieder kampvuur te kunnen gebruiken.

Grote inhoud om voor groepen te koken
• Ø 16” (41 cm) • Ø 20” (51 cm) diameter 
• Zo uit de doos gereed voor gebruik • 
Geharde afwerking, zwaar staal • Extra 
handvat om steun te geven tijdens het 
dragen of schenken • Hoge zijkanten.

• Ingebouwde 16 kW brander • Elektrische
ontsteking • Volledig instelbare warmte-
regeling • Schone verbranding rookloos vuur 
• Lavastenen om de warmte en vlammen en 
4 uittrekbare roosterptennen meegeleverd • 
Ø 48,2 cm, 33 cm hoog • Inclusief hoes.

C50 
C50T

C70 
C70T

De Camp Chef 50 of 70 Liter Cooler is alles
je zou verwachten van Camp Chef
• Heavy-duty constructie • Verzegeling om 
de kou binnen te houden • Omkeerbare 
voeten voor gemakkelijk laden en lossen • 
Eenvoudig overtollig water te verwijderen 
met de 5 cm aangebonden aftapplug • 
deksel gaat er niet helemaal af door de niet-
breekbare heavy-duty scharnieren.

50 OF 70 LITER COOLER

O U T D O O R   C A M P I N G

 KOKEN OP VUUR 

REDWOOD FIRE PIT OP GAS ROASTING STICKS 4-PACK

LUMBERJACK GRILLROOSTER LUMBERJACK STALEN PAN


