
 
 
 

Wat is er heerlijker dan na een dag varen achter op het dek 
te genieten van een hapje en een drankje?
Ja, een barbecue zou leuk zijn. Tot voor kort was dat eigenlijk niet mogelijk. Gevaarlijk met de 
afgegeven hitte voor uw boot, het risico van omvallen en de ruimte die een BBQ inneemt zijn naast het 
bezwaar van de brandlucht voor de buren wel de grootste belemmeringen. 
 
COBB BBQ IS DE PERFECTE OPLOSSING  
Met een Cobb BBQ lost u alle problemen in één keer op. Gezellig tafelen aan boord met een warm 
hapje erbij is goed mogelijk. De Cobb BBQ is een BBQ die weinig ruimte aan boord inneemt en aan de 
buitenkant niet heet wordt. Met de Cobb kunt u grillen, stomen, bakken en zelfs een stukje zalm 
roken. Probleemloos kunt u het apparaat aansteken, 6 briketjes of de speciale ronde briketten zijn 
voldoende voor minstens 2 uur smakelijk plezier. De Cobb BBQ dient ca 1 uur van tevoren aangestoken 
worden met een klein aanmaakblokje, na 3 minuten wordt de briket wit en zal hij ca 3 uur blijven 
gloeien zonder vuur. 
 
GESCHIKT VOOR OP UW BOOT, CARAVAN OF GEWOON IN DE ACHTERTUIN!  
De Cobb Pro, Cobb Premier of de Cobb Gas zijn lichtgewicht en veilig. Ook losse onderdelen o.a. 
grillplaat of wok zijn los te bestellen. De Cobb Barbecue maar 4kg en is een verbazend compacte 
combinatie van een barbecue en grill die je werkelijk  
overal mee naar toe kan nemen. Koel van buiten, heet 
van binnen en de lekkerste gerechten met maar zes  
briketten.  
 
 Cobbbarbecues nu met met gratis doos 

barbecue stenen 

pro vanaf € 149.95 

RVS uitvoering vanaf € 169,95 

Barbecueën alleen een mannending? Dat is met de Roze Cobb 

verleden tijd. De Cobb is de barbecue die alles is: veilig, zuinig, 

veelzijdig, in 3 minuten heet en overal te gebruiken. Een 

barbecue waar ook de dames veel plezier van zullen hebben. 

En om dat te vieren komt Cobb uit met de Pink Edition. De 

Pink Edition wordt in een beperkte oplage geproduceerd. 

Wees er dus op tijd bij dames! 


