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Type Prijs  
(incl btw) 

Horta-Q 80 Pro 
Premium set bestaat uit 

 Horta-Q 80 diepe vuurschaal met bakring diameter 
80cm 

 Design sokkel, 40x40cm, werkhoogte 100cm,  
voorzien van regelbare pootjes 

 
Opties: 

 Binnenste grillplaat met hoge en vlakke houder: €130 

 Afdekplaat 81cm: €160,- 

 Voetplaat 120cm: €230,- 
 

€820,- 

Horta-Q 100 Pro 
Premium set bestaat uit 

 Horta-Q 100 diepe vuurschaal met bakring diameter 
98cm 

 Design sokkel 50x50cm,  werkhoogte 100cm, voorzien 
van regelbare pootjes 

 
Opties: 

 Binnenste grillplaat met hoge en vlakke houder: €140, 

 Afdekplaat 101 cm: €200,- 

 Voetplaat 120cm: €230,- 
 

€950,- 

Het unieke design van onze plancha barbecue 
is een echte eyecatcher en maakt van iedere 

barbecue een echt feest! 
  

De diepe vuurschaal is vervaardigd uit 4mm 
dik cortenstaal! De bakplaat is 10mm dik, 

evenals de binnenste grillplaat.  
Kwaliteit op en top! 

 
De sokkel is voorzien van regelbare  

stelvoeten in roestvrijstaal waardoor deze op 
iedere ondergrond kan geplaatst worden  

zonder probleem. 
 

Door de unieke vorm en de doordachte  
opbouw is deze barbecue uw perfecte  
partner voor een heerlijke barbecue.  

 
Vuurschalen en bakplaten zijn ook apart te 

koop. 

NIEUW!! NIEUW!! 
NIEUW!! 

 

De HORTA-Q by Horta-Nova 
Onze unieke stijlvolle barbecue  

voor heerlijke momenten.  
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Type Prijs  
(incl btw) 

Classic plancha 80 Premium 
Premium set bestaat uit 

 Standaard vuurschaal met verdikte bakring diameter 
80cm (visueel 20mm dik) 

 Standaard sokkel 40x40, werkhoogte 100cm, voorzien 
van regelbare pootjes 

 
Opties: 

 Binnenste grillplaat met hoge en vlakke houder: €130, 

 Afdekplaat 87cm: €175,- 

 Voetplaat 120cm: €230,- 

€720,- 

Classic plancha 100 Premium 
Premium set bestaat uit 

 Standaard vuurschaal met verdikte bakring diameter 
100cm (visueel 20mm dik) 

 Standaard sokkel 40x40, werkhoogte 100cm, voorzien 
van regelbare pootjes 
 

Opties: 

 Binnenste grillplaat met hoge en vlakke houder: €140, 

 Afdekplaat 106 cm: €215,- 

 Voetplaat 120cm: €230,- 

€850,- 

De klassieke plancha barbecue is een heel 
mooie en gebruiksvriendelijke 

barbecue.  
  

De standaard vuurschaal bestaat uit 3mm 
dik cortenstaal, de bakplaat is 10mm dik, 

evenals de binnenste grillplaat.  
Kwaliteit op en top! 

 
De sokkel is voorzien van regelbare  

stelvoeten in roestvrijstaal waardoor de-
ze op iedere ondergrond kan geplaatst 

worden zonder probleem. 
 

Diverse opties mogelijk zoals: 
 verplaatsbare sokkel op wielen 
 andere afmeting of vorm van sokkel 
 voetplaat  
 deksel 

 

NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! 
 

De Classic plancha  
Onze klassieke barbecue  

voor heerlijke momenten.  
 
 


