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Een COBB BBQ koop je bij Bootschappen Watersport
De COBB is een veelzijdige barbecue waarmee u kunt grillen, bakken, braden, wokken en roken. Kiest 
u voor COBB, dan bent u slim bezig. Want dan staat er vanaf nu op uw boot altijd een handige, snelle, 
compacte en veilige buitengrill voor u klaar! Het bedrijf Bootschappen Watersport met de webwinkel 
Bootschappen.nl is officieel dealer en verkoopt alle modellen COBB’s en alle accessoires. En dat is heel 
veel, dus we zetten even wat op een rijtje zodat u kunt kiezen wat het beste bij u en uw leven aan 
boord past.

De COBB Premier is het basismodel. De 
mantel is gemaakt van roestvast staal 
voor een mooi strak aanzicht. Wilt u graag 
tijdens het koken de temperatuur van uw 
COBB kunnen regelen? Dat kan met de 
COBB Premier Air. Door de gaten van 
de luchtregulatie grotendeels te sluiten 
kunt u bij gebruik van een CobbleStone 
de temperatuur laten dalen. Naast de 
luchtregulatie heeft de COBB Premier 
Air meer aantrekkelijke eigenschappen 
ten opzichte van het basismodel. Het 
aangepaste ontwerp van deksel en mantel 
zorgt voor een hogere basistemperatuur. 
De vuurkamer is uitneembaar voor meer 

schoonmaakgemak. Het brikettenmandje 
is steviger uitgevoerd en gaat daardoor 
langer mee.

De mantel van het model COBB 
Pro is gemaakt van metaal met een 
poedercoating voor een stoere uitstraling. 
De COBB Pro barbecue is er in zes 
kleuren: zwart, aluminiumgrijs, petrol, 
azuurblauw, zalmrood en matzwart. De 
COBB Pro Compact is het kleinste model. 
Hij is net zo veelzijdig als de Pro, maar 
nog compacter uitgevoerd. Dit model is 
dan ook ideaal als u weinig opbergruimte 
hebt op uw boot. Om de wok, de bakplaat 

en de BBQ kit te kunnen gebruiken op 
de COBB Compact barbecue, is een 
Compact Verhoger nodig. 

U kunt ook een COBB op gas nemen. 
Razendsnel starten, de temperatuur 
helemaal onder controle en compacter 
dan ooit. Met een druk op de knop is de 
COBB Premier+ Gas klaar voor gebruik. 
De aansluiting van de gasslang zit heel 
slim aan de onderkant. Tijdens het koken 
regelt u gemakkelijk de temperatuur. 

Alle modellen worden standaard geleverd 
met een basisplaat en een handvat.

Bootschappen Watersport heeft een uitgebreid assortiment COBB’s en accessoires. Een greep uit het aanbod:

COBB Premier barbeque 
Art.nr. TECH 00307097

Nu voor € 169,00

• RVS deksel en mantel
• Geperforeerde grillplaat
• Onderkant bbq wordt niet heet
• Handige draagtas 

COBB BBQ Gereedschapsset 
Art.nr. TECH 00307186 

Nu voor € 69,00

• Van hoge kwaliteit RVS
• Handige voetjes 
• Geleverd in een draagtas
• Alle gereedschappen zijn 
   vaatwasserbestendig  

COBB Waterketel 
Art.nr. TECH 00307185

Nu voor € 79,00

• Prachtig en functioneel ontwerp
• Ook te gebruiken als 
   brikettenstarter
• Geleverd in draagtas

COBB kookboek 
Art.nr TECH 00307149

Nu voor € 22,95

• 42 recepten van slow tot snel
• Vlees-, vis- en vegetarische 
   gerechten
• Ontdek het allemaal Op de 
   COBB!
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