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        A R T E  F L A M E 

ARTEFLAME geeft een totaal nieuwe dimensie aan Outdoor Cooking! 
 
Gezelligheid, functionaliteit en schoonheid gecombineerd in één product. Samen genieten van (plaat)grillen, bakken, 
koken en een sfeervuur welke tevens als uitstekende terrashaard functioneert. ARTEFLAME is het hele jaar rond te 
gebruiken en is een product waarop je complete maaltijden kunt bereiden.  
 
 
De romp van de ARTEFLAME is vervaardigd van een weervast materiaal welke zicht kenmerkt door een roestkleur. 
Deze roestlaag (corrossie) gaat verdere aantasting van het staal tegen waardoor het product probleemloos buiten 
kan blijven staan en generaties lang zal meegaan. De bakplaat, welke vervaardigd is van edelstaal, is zeer onder-
houdsvriendelijk en eenvoudig schoon te maken. De ARTEFLAME is werkzaam op hout en houtskool. 
 
 
De vernieuwde ARTIFLAME ONE AIR serie wordt geproduceerd in Nederland, waarbij de modernste staalverwerkings-
technieken worden toegepast. De ARTEFLAME ONE AIR is strak afgewerkt en de productie wordt doorlopend gecon-
troleerd. Het gebruikte Corten staal verlaat de fabriek als onbehandeld. Bij Corten staal gaat de bruine oxide laag 
voor bescherming zorgen en het na anderhalf jaar zal het oxideren volledig stoppen. Bij de productie in Nederland 
zijn er tevens een aantal innovaties op het bestaande concept toegevoegd. Zo is aan de onderkant van de romp een 
luchtschuif aangebracht zodat de temperatuur beter geregeld kan worden en de rookafgifte wordt verminderd. 
 
 
ARTEFLAME is een functioneel kunstobject voor mensen die passie hebben voor lekker eten en gezellig 
tafelen! 
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CORTEN STAAL 
Hoogwaardig onbehandeld Corten staal waarbij de bruine oxide laag zorgt voor optimale be-
scherming. Na anderhalf jaar zal het oxideren stoppen waarbij de grill zijn bruine, roestige 
kleur behoudt en het toestel generaties lang mee zal gaan. Het toestel kan probleemloos buiten 
staan. 

STELPOOTJES 
De modellen uit de ARTEFLAME ONE AIR serie zijn standaard voorzien van vier roestvrij stalen 
stelpootjes met kunststof voetjes. Voor het optimaal afstellen van de grill op een ongelijke on-
dergrond. Tevens zorgt de vrije ruimte voor de luchttoevoer via de luchtschuif. 

BAKPLAAT 
Op de rand van de vuurkorf bevindt zich de ronde bakplaat van edelstaal. Deze bakplaat wordt 
standaard meegeleverd bij elk model ARTEFLAME grill. Tevens wordt er een speciale olie mee-
geleverd voor het invetten van de bakplaat. 

GRILLROOSTER 
Grillrooster van edelstaal die precies past in de bakplaat. Standaard meegeleverd bij elke ARTE-
FLAME grill. 

HOUTKORF 
Houtkorf van edelstaal welke zit in het midden van de ARTEFLAME bevindt. In deze korf kan de 
houtskool of de houtblokken geplaatst worden. Standaard meegeleverd bij elke ARTEFLAME 
grill. 
 

LUCHTSCHUIF 
Innovatieve luchtschuif aan de onderzijde van de romp van de modellen uit de ARTIFLAME ONE 
AIR serie. Dankzij deze luchtschuif is de temperatuur beter regelbaar en geeft het toestel veel 
minder rook af dan de voorgaande modellen.  

 

GRILL LIFTER 
Robuuste grill lifter voor het oplichten van het grillrooster. 
Standaard meegeleverd bij elke ARTEFLAME grill. 

 

SPATEL 
Roestvrij stalen spatel. Ideaal voor het gebruik op de Artiflame en standaard meegeleverd bij 
elke ARTEFLAME grill. 
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ARTEFLAME ONE AIR  

ONE 40 AIR 

101,6 cm 

   97 cm 

ONE 20 AIR ONE 30 AIR ONE 40 AIR 

ONE 30 AIR 

76,2 cm 

79 cm 

50,6 cm 

53 cm ONE 20 AIR 

De kunst van het buiten koken is heel eenvoudig met de vernieuwde ARTEFLAME grill. Het vuur bevindt zich in het 
midden van de grill. Hoe dichter u op het middelpunt grillt, hoe hoger de temperatuur zal zijn. Ook als u niet grillt 
kunt u de ARTEFLAME gebruiken als warme sfeerhaard in uw tuin.  
 
De vernieuwde AIR modellen zijn standaard voorzien van een innovatieve luchtschuif aan de onderzijde van de romp. 
Dankzij deze luchtschuif is de temperatuur beter regelbaar en geeft het toestel veel minder rook af dan zijn voorgan-
ger. De vernieuwde binnenbak in de vuurschaal van de AIR serie waarin u de houtskool of houtblokken kunt plaat-
sen, zorgt tevens voor een mooi gecentreerd vuur met rondom voldoende zuurstof. De ARTEFLAME ONE AIR model-
len zijn standaard voorzien van vier stelpootjes zodat het toestel altijd iets van de grond af staat en zo voldoende 
lucht aan kan trekken. 
 
De ARTEFLAME ONE AIR modellen worden compleet geleverd met een stalen basis van Corten staal, een stalen bak-
plaat van edelstaal, speciale olie om de bakplaat in te vetten, bijpassend grillrooster, Grill Lifter en spatel. 
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ARTEFLAME EURO 40 

De kunst van het buiten koken is heel eenvoudig met de vernieuwde ARTEFLAME grill. Het vuur bevindt zich in het 
midden van de grill. Hoe dichter u op het middelpunt grillt, hoe hoger de temperatuur zal zijn. Ook als u niet grillt 
kunt u de ARTEFLAME gebruiken als warme sfeerhaard in uw tuin.  
 
De EURO40 is een groot en robuust model met een moderne, casual look en door zijn afmeting geschikt voor de gro-
tere tuin en terras. De ARTEFLAME EURO 40 heeft een smalle stalen zuil met een vaste voet zonder stelpootjes. De 
ARTEFLAME EURO 40 wordt compleet geleverd met een stalen voet en vuurschaal van Corten staal, een stalen bak-
plaat van edelstaal, speciale olie om de bakplaat in te vetten, bijpassend grillrooster, Grill Lifter en spatel. 

EURO 40 

101,6 cm 

97 cm 
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Modellen 

ARTEFLAME ONE 20 AIR 

 Compleet geleverd met bakplaat, grillplaat, grill-lifter en spatel. 
Gewicht 30 kg. 

Code Prijs  Type 

Arteflame grill model ONE 20 AIR ONE20AIR € 999,00 

ARTEFLAME ONE 30 AIR 

 Compleet geleverd met bakplaat, grillplaat, grill-lifter en spatel. 
Gewicht 71 kg. 

Code Prijs  Type 

Arteflame grill model ONE 30 AIR ONE30AIR € 1.595,00 

ARTEFLAME ONE 40 AIR 

 Compleet geleverd met bakplaat, grillplaat, grill-lifter en spatel. 
Gewicht 157 kg. 

Type Code Prijs  

ONE40AIR € 2.195,00 Arteflame grill model ONE 40 AIR 

ARTEFLAME EURO 40 

 Compleet geleverd met bakplaat, grillplaat, grill-lifter en spatel. 
Gewicht 166 kg. 

Type Code Prijs  

EURO40 € 2.695,00 Arteflame grill model EUR O40 
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Accessoires 

ARTEFLAME GRILL GRATE RISER 

 Grillverhoger waarop het grillrooster gelegd kan worden zodat het vlees 
niet in direct contact komt met het vuur. Ook geschikt voor het plaatsen 
van een pan. Gemaakt van roestvij staal en in twee delen uiteen te halen 
zodat het artikel gemakkelijk opgeborgen kan worden. Vaatwasmachine-
bestendig. 

Type Code Prijs  

Grill Grate Riser One20 Air AF-001 € 49,95 

Grill Grate Riser One30 Air AF-002 € 69,95 

Grill Grate Riser One40 Air AF-003 € 89,95 

ARTEFLAME FOOD SAVER 

 De bakplaat van de Arteflame loopt iets taps naar binnen waardoor bij een 
volle bakplaat de ingrediënten richting het midden van de vuurkorf kunnen 
glijden. Deze geheel roestvrij stalen Grill Food Saver voorkomt dit en zorgt 
dat uw vlees en groenten keurig op de bakplaat blijven.  

Type Code Prijs  

Food Saver One20 Air AF-005 € 39,95 

Food Saver One30 Air AF-006 € 59,95 

Food Saver One40 Air AF-007 € 79,95 

ARTEFLAME SPATEL 

 Roestvrij stalen spatel. Standaard meegeleverd bij elk model, maar ook 
apart leverbaar. 

Type Code Prijs  

AF-009 € 34,95 Roestvrij stalen spatel 

ARTEFLAME SS CENTER LID 

 Roestvrij stalen deksel waarmee u de korf van de Arteflame grill afsluit. 
Beschermt tegen weersinvloeden en vuil. Tevens kunt u met dit deksel het 
vuur sneller doven wanneer u klaar bent met grillen. 

Type Code Prijs  

Center Lid One 20 Air AF-016 € 99,95 

Center Lid One 30 Air AF-017 € 119,95 

Zenter Lid One 40 / Euro40 AF-018 € 139,95 



 

 

        A R T E F L A M E 

        A social experience 

Accessoires 

INSERT KETTLE GRILL   

 Geschikt voor o.a. Weber. Dikte 6 mm. 
18 inch - 45 cm. 
22 inch - 54,6 cm. 
Geleverd inclusief Grill Lifter. 

Type Code Prijs  

Insert Kettle Grill 18 inch AF-012 € 129,95 

AF-013 € 169,95 Insert Kettle Grill 22 inch 

INSERT KAMADO GRILL 

 Geschikt voor de Kamado. Dikte 8 mm. 
18 inch - 45 cm. 
24 inch - 60,1 cm. 
Geleverd inclusief Grill Lifter. 

Type Code Prijs  

Insert Kamado Grill 18 inch AF-014 € 149,95 

AF-015 € 199,95 Insert Kamado Grill 24 inch 
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Uw dealer: 


