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Classic 80—Standaard, met of zonder voorziening 
voor houtopslag 

 

Prijs: €850,- (incl btw)  
De prijs is inclusief: 

• standaard sokkel, 40x40cm  

• standaard vuurschaal met stalen bakplaat dikte 10mm diame-
ter 87cm 

 
De prijs is exclusief accessoires. Bijhorende accessoires zijn : 

• gril, inclusief verhoogelement, prijs €150,- 

• deksel 87cm, prijs €200,- 
Totale prijs inclusief accessoires: €1200,- 
 
Mogelijke opties:   
Wielen + €60,-  
 

Classic 80—Standard,  
avec ou sans ouverture pour le stockage du bois 

 

Prix: €850,- (tva incl)  
Dans le prix inclus: 

• socle standard, 40x40cm  

• bol à feu standard avec plaque de cuisson de 10mm en métal 
diamètre 87cm 

 
Le prix sans les accessoires. Les accessoires associés sont: 

• plaque de gril intérieure avec support haut et plat, prix €150,- 

• couvercle 87cm, prix €200,- 
Prix totale accessoires  inclusif : €1200,- 
 
Options possibles :   
roues  prix +€60,-  
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Classic 80 avec table de travail 100cm 
 

Prix: €1200,- (tva incl)  
Dans le prix inclus: 

• socle allongé  (+1000mm)  

• bol à feu standard avec plaque de cuisson en métal de 87cm 
 
Le prix sans les accessoires. Les accessoires associés sont: 

• plaque de gril intérieure avec support haut et plat, prix €150,- 

• couvercle 87cm, prix €200,- 

• table de travail détachable en inox prix €200,- 
 
Prix totale accessoires  inclusif : €1750,- 
 
Options possibles :   
roues  prix +€60,-  

Classic 80 met werktafel 100cm 
 

Prijs: €1200,- (incl btw)  
De prijs is inclusief: 

• verlengde design sokkel, 140cm totale lengte  

• standaard vuurschaal met stalen bakplaat diameter 87cm 
 
De prijs is exclusief accessoires. Bijhorende accessoires zijn : 

• gril, inclusief verhoogelement, prijs €150,- 

• deksel 87cm, prijs €200,- 

• afneembaar werkblad in roestvrijstaal €200,- 
 
Totale prijs inclusief accessoires: €1750,- 
 
Mogelijke opties:   
Wielen + €60,-  
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Corta Q 80—Standard 
Avec ou sans ouverture pour le stockage du bois 

 

Prix : 900,- (tva incl)  
Dans le prix inclus: 

• socle design 40x40cm  

• bol à feu profond avec plaque de cuisson en métal dia 78cm 
 
Le prix sans les accessoires. Les accessoires associés sont: 

• plaque de gril intérieure avec support haut et plat, prix €150,- 

• couvercle 82cm, prix €200,- 
Prix totale accessoires  inclusif : €1250,- 
 
Options possibles :   
roues  prix +€60,-  
Plaque de cuisson + grill en inox  +€250,-  
 

Corta Q 80—Standaard  
met of zonder houtvoorziening 

 

Prijs: €900,- (incl btw)  
De prijs is inclusief: 

• design sokkel 40x40cm  

• diepe vuurschaal met stalen bakplaat dia 78cm 
 
De prijs is exclusief accessoires. Bijhorende accessoires zijn : 

• gril, inclusief verhoogelement, prijs €150,- 

• deksel 82cm, prijs €200,- 
Totale prijs inclusief accessoires: €1250,- 
 
Mogelijke opties:   
Wielen €60,-  
Bakplaat  + gril in roestvrijstaal +€250,-     
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Corta Q 80—avec plaque de cuison plus grande  
(87cm) et petite petite table en bois amovible 

 

Prix : €1545,- (tva incl)  
Dans le prix inclus: 

• socle design 40x40cm  

• bol à feu profond avec plaque de cuisson en métal dia 87cm 

• Petit table en bois amovible, largeur 12,5cm  (€400,-) 
 
Le prix sans les accessoires. Les accessoires associés sont: 

• plaque de gril intérieure avec support haut et plat, prix €150,- 

• couvercle 87cm, prix €200,- 
Prix totale accessoires  inclusif : €1700,- 
 
Options possibles :   
roues  prix +€60,-  
Plaque de cuisson 87cm + grill en inox  +€400,-  
 

Corta Q 80—Met grote bakplaat (87cm)  
met smalle afneembare houtring 

 

Prijs: €1350- (incl btw)  
De prijs is inclusief: 

• design sokkel 40x40cm  

• diepe vuurschaal met stalen bakplaat dia 87cm 

• Afneembare houtring breedte 12,5cm (twv €400,-) 
 
De prijs is exclusief accessoires. Bijhorende accessoires zijn : 

• gril, inclusief verhoogelement, prijs €150,- 

• deksel 87cm, prijs €200,- 
Totale prijs inclusief accessoires: €1700,- 
 
Mogelijke opties:   
Wielen €60,-  
Bakplaat  87cm + gril in roestvrijstaal +€400,-     
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Corta Q-80—avec table de travail 100cm 

Prix: €1200,- (tva incl)  
Dans le prix inclus: 

• socle allongé, 140cm longueur totale  

• bol à feu profond avec plaque de cuisson en métal de 78cm 
 
 
Le prix sans les accessoires. Les accessoires associés sont: 

• plaque de gril intérieure avec support haut et plat, prix €150,- 

• couvercle 82cm, prix €200,- 

• table de travail détachable en inox, prix €200,- 

•  
Prix totale accessoires  inclusif : €1750,- 
 
Options possibles :   
roues  prix +€60,-  
Plaque de cuisson + grill en inox  +€250,-  

Corta Q 80—met werktafel 100cm 

Prijs: €1200,- (incl btw)  
De prijs is inclusief: 

• verlengde design sokkel, 140cm totale lengte 

• diepe vuurschaal met stalen bakplaat diameter 78cm 
 
De prijs is exclusief accessoires. Bijhorende accessoires zijn : 

• gril, inclusief verhoogelement, prijs €150,- 

• deksel 82cm, prijs €200,- 

• afneembaar werkblad in roestvrijstaal, prijs €200,- 
 
Totale prijs inclusief accessoires: €1750,- 
 
Mogelijke opties:   
Wielen : €60,-  
Bakplaat  + gril in roestvrijstaal +€250,-   
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Corta Q 80—Zwart met vuurschaal in cortenstaal 

Prijs: €1250,- (incl btw)  
De prijs is inclusief: 

• design sokkel gemetalliseerd en gepoederlakt 40x40cm  

• diepe vuurschaal  in cortenstaal met stalen bakplaat dia 78cm 

•  
 
De prijs is exclusief accessoires. Bijhorende accessoires zijn : 

• gril, inclusief verhoogelement, prijs €150,- 

• deksel in cortenstaal 82cm, prijs €200,- 
 

Totale prijs inclusief accessoires: €1600,-  
 
Mogelijke opties:   
Wielen €60,-  
Bakplaat  + gril in roestvrijstaal +€250,-     
 

Corta Q 80—noir avec brasero en acier corten 

Prix : €1250,- (tva incl) 
Dans le prix inclus: 

• socle design ,métallisé et enduit de poudre 40x40cm  

• bol à feu profond en acier corten avec plaque de cuisson en 
métal dia 78cm 

 
Le prix sans les accessoires. Les accessoires associés sont: 

• plaque de gril intérieure avec support haut et plat, prix €150,- 

• couvercle 82cm, prix €200,- 
 
Prix totale accessoires  inclusif : €1600,- 
 
Options possibles :   
Plaque de cuisson + grill en inox  +€250,-  
roues  prix +€60,-  
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Corta Q 80—avec table en bois dur 

Prix : €2000,- (tva incl) 
Dans le prix inclus: 

• socle design 40x40cm  

• bol à feu profond avec plaque de cuisson en métal dia 78cm 

• Soccle avec anneau en acier inoxydable, fini avec bardage en 
bois de feuillus 

 
Le prix sans les accessoires. Les accessoires associés sont: 

• plaque de gril intérieure avec support haut et plat, prix €150,- 

• couvercle 82cm, prix €200,- 
Prix totale accessoires  inclusif : €2350,- 
 
Options possibles :   
Plaque de cuisson + grill en inox  +€250,-  
 

Corta Q 80—Met tafelring in hard hout 

Prijs: €2000,- (incl btw)  
De prijs is inclusief: 

• design sokkel 40x40cm  

• diepe vuurschaal met stalen bakplaat dia 78cm 

• Sokkel voorzien van ring in roestvrijstaal, afgewerkt met hou-
ten bekleding in hardhout 

 
De prijs is exclusief accessoires. Bijhorende accessoires zijn : 

• gril, inclusief verhoogelement, prijs €150,- 

• deksel 82cm, prijs €200,- 
Totale prijs inclusief accessoires: €2350,- 
 
Mogelijke opties:   
Bakplaat  + gril in roestvrijstaal +€250,-     
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Cijfers en letters verkrijgbaar in cor-
tenstaal of roestvrijstaal 

€345,- 
(basismodel) 

V.a. €850,- 
(Classic 80cm) 

+ €400,- 
(enkel de houtring) 

V.a. €850,- 
(Classic 80cm) 

V.a. €900,- 
(CortaQ 80cm) 

V.a. €900,- 
(CortaQ 80cm) 

V.a. €1200,- 
(CortaQ 80cm) 

V.a. €1200,- 
(Classic 80cm) 

+ €400,- 
(enkel de houtring) 
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V.a. €1275,- 
(Classic 100cm) 

V.a. €1275,- 
(Classic 100cm) 

V.a. €1450,- 
(CortaQ 100cm) 

DIVERSE OPTIES 

Complete grilset  
€150,- (model 80) 

€180,- (model 100) 

Bio-ethanol brander 2 liter 
€350,- (model 80) 

€400,- (model 100) 
Glas rondom de brander € 100,- 

Panhouder 
€100,- (model 80-100) 

Deksel 
Model Q80  : €200,- 

Model Classic 80 : €200,- 
Model Q100 : €250,- 

Model Classic 100 : €250,- 


