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FORNO

De Forno is een multifunctionele
buitenhaard die zeer geschikt is voor uw
terras!
Zo biedt de Morsø Forno comfort op uw
terras en u kunt de Forno tegelijkertijd
gebruiken om in een handomdraai de
heerlijkste pizza’s te bereiden. Het is niet
voor niets dat de Morsø Forno ook wel

bekend staat als de pizza oven.
Naast het maken van pizza’s kunnen
er ook nog andere maaltijdens bereid
worden in de Morsø Forno. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan vis, lamskoteletten en
zelfs rabarber!

Materiaal
: Gietijzer
Afmetingen : Ø70 x H60 cm
Gewicht
: 96 kg

€ 1.399,Art.nr. 62989031

BUITENTAFEL TERRA

BUITENTAFEL GARDEN

Buitentafel die gemakkelijk past in zowel een bestaande
buitenkeuken als op grote of kleine terrassen en balkons.

De tafel is ontworpen door Klaus Rath en zorgt voor een ideale
setup als u met de Forno werkt.

Materiaal
: Gepoedercoat staal, RVS handgreep
Afmetingen : L60 × B60 x H80 cm
Gewicht
: 40 kg

Materiaal
: Gepoedercoat staal, RVS handgreep
Afmetingen : L120 × B60 x H80 cm
Gewicht
: 60 kg

€649,-

€ 849,-

Art.nr. 62984300

Art.nr. 62982400

DEUR FORNO

SMOKE KEEPER

ROOKGAS AFVOERPIJP

Deksel die bij gebruik als rookoven
over de rookgas afvoerpijp kan worden
geplaatst.

Om de trek te verbeteren en een betere
verbranding te krijgen in uw Morsø
Forno buitenoven.

Materiaal
: Gietijzer
Afmetingen : Boven Ø18 x H3cm

Materiaal
: RVS, zwart geverfd
Afmetingen : Ø11 x L75 cm

€ 109,-

€ 24,-

€ 169,-

Art.nr. 62983100

Art.nr. 62988431

Art.nr. 62983500

De deur verandert de Morsø Forno in de
perfecte rookoven.
Materiaal
Gewicht

: RVS
: 1,6 kg

TUSCAN GRILL

VUURVERDELER

TUSCAN PLANCHA

Praktisch grill rooster die perfect past bij
de Morsø Forno en Grill Forno.

De Plancha kan gebruikt worden in de
Forno en Grill Forno als bakplaat.

Voor een indeling in de Forno van een
houtgestookte sectie en een kookzone.

Materiaal
: Geëmailleerd gietijzer
Afmetingen : Ø31,8 x H10 cm
Gewicht
: 2,7 kg

Materiaal
: Geëmailleerd gietijzer
Afmetingen : Ø32,5 x H10 cm
Gewicht
: 3,5 kg

Materiaal
: Geborsteld RVS 430
Afmetingen : L10 × B40 x H10 cm
Gewicht
: 0,8 kg

€ 99,-

€ 99,-

€ 59,-

Art.nr. 62993700

Art.nr. 62993600

PIZZA SPATEL

Art.nr. 62993100

BARBECUE TANG

AS SCHRAPER

De Morsø pizza spatel heeft de vorm
van een druppel en is gemaakt van
aluminium met een eikenhouten
handvat en is speciaal ontworpen voor
de Morsø Forno.

Materiaal
Kleur
Afmetingen
Gewicht

€ 59,-

€ 35,-

€ 49,-

Art.nr. 62987200

Art.nr. 62980600

Art.nr. 62980500

: Gepoedercoat RVS
: Zwart
: B15 x H3 x D52 cm
: 0,5 kg

Ideaal om op te ruimen met ingebouwde
blaaspijp.
Materiaal
: Gepoedercoat RVS
Afmetingen : L50,5 × B12,5 x D0,08 cm
Gewicht
: 0,6 kg

FORNO TERRA PAKKET
Pakket met :
• Forno Buiten oven
• Buitentafel Terra
		(60x60x81 cm)
• Hoes Forno		
• Tuscan Grill
• As schraper

Pakketprijs
€ 1.999,Art.nr. 6298003

FORNO GARDEN PAKKET
Pakket met :
• Forno Buiten oven
• Buitentafel Garden
		(120x60x81 cm)
• Hoes Forno
• Tuscan Grill
• As schraper

Pakketprijs
€ 2.195,Art.nr. 6298002

GRILL FORNO

De Grill Forno is een multifunctionele
grill. Hij heeft een brede opening
naar het vuur waardoor er niet alleen
een grote ruimte overblijft om te
koken, hij biedt ook een beter zicht
op de vlammen en zorgt zo voor een
aangenaam vuur.

betekent dat het werkt als een verdeler
voor het hout en de houtskool en met
een geïntegreerd barbecuerooster en
een verhoogde zuurstofopname die de
verbranding aanzienlijk verbetert. De
positionering van de prachtige houten
poten zorgt ervoor dat men dicht bij de
haard kan komen.

De gietijzeren inzet is geüpgraded, wat

DEUR GRILL FORNO

Design

: Klaus Rath

Materialen

: Senotherm geschilderd
gietijzer en teak
Afmetingen : Ø55 x H109 cm
Gewicht
: 50 kg
€ 999,Art.nr. 62988331

GRILLROOSTER GRILL FORNO

ROOKBOX

Het gietijzeren rooster wordt op de
gietijzeren inzet geplaatst waar lekkere
maaltijden op kunnen worden bereid.
Een stalen handvat (art.nr. 62984100 pag. 15) kan apart worden gekocht.

De Morsø BBQ Rookbox wordt gestookt
met rookkorrels.

€ 99,-

€ 99,-

€ 24,-

Art.nr. 62989100

Art.nr. 62983701

Art.nr. 62994300

Met deze deur wordt de Grill Forno een
ideale rookoven.
Materiaal
: RVS
Afmetingen : L37 × B22,7 x D0,06 cm
Gewicht
: 1,6 kg

Materiaal
: RVS 430, antraciet
Afmetingen : Ø9 x H4 cm
Gewicht
: 1 kg

FORNO GAS PICCOLO
De Morsø Forno Gas Piccolo is een handige gas barbecue die
niet alleen de basisfuncties heeft, maar ook een verfraaing is
met zijn minimalistische ontwerp.
De buitenkast is gemaakt van gegoten aluminium en het
grillrooster van massief gietijzer. De minimalistische handgreep
maakt de voorkant van de vorm compleet, zowel qua design als
ergonomie.
Materiaal
Afmetingen
Gewicht
Output
Gassoort
Branders

: Aluminium (grijs antraciet), Gietijzer rooster
: H396 x B460 x D492 mm
: 12,1 kg
: 3,6 kW
: Vloeibaar gas (propaan, butaan)
:1

€ 499,Art.nr. 62990407

FORNO GAS MEDIO
Als nieuwste aanwinst introduceert Morsø nu de Morsø Forno
Gas Medio, een handige gas barbeque.
De minimalistische handgreep maakt de voorkant van de vorm
compleet, zowel qua design als ergonomie. Tegelijkertijd zorgt
het vierpootsframe voor een stabiele basis die op natuurlijke en
discrete wijze ruimte biedt voor zowel het bedieningspaneel als
de gasaansluitingen.
Materiaal
Afmetingen
Gewicht
Output
Gassoort
Branders

: Aluminium (grijs antraciet), Gietijzer rooster
: H428 x B550 x D586 mm
: 17,8 kg
: 4 kW
: Vloeibaar gas (propaan, butaan)
:2

€ 749,Art.nr. 62992900

FORNO GAS GRANDE
Gas barbeque gemaakt van antracietgrijs aluminium en
met elliptisch rooster in gietijzer – roosteroppervlak 53 x
65,6 cm. Met piëzo-ontsteking, 3 branders, schoorsteen- en
kooktoestelthermometer. Geschikt voor propaan en butaan
gas.

Materiaal
Afmetingen
Gewicht
Output
Gassoort
Branders
€ 1099,Art.nr. 62991107

: Aluminium (grijs antraciet), Gietijzer rooster
: H492 x B726 x D627 mm
: 26,1 kg
: 7,4 kW
: Vloeibaar gas (propaan, butaan)
:3

TAVOLO

SIDE TABLE

SIDE BOX

Een extra tafelblad dat geplaatst wordt
aan de zijkanten van de Garden en Terra
en Grill ‘17 tuintafels.

De Side Box is een bak die gemonteerd
kan worden aan de zijkanten van een
Morsø Garden en Morsø Terra tuintafel.

Materiaal
: Polypropyleen en staal
Afmetingen : H72,6 x B109 x D56,5 cm
Gewicht
: 10,5 kg

Materiaal
: Staal
Afmetingen : H4 x B60 x D30 cm

Afmetingen : H12 x B56 x D12 cm
Gewicht
: 12,3 kg

€ 349,-

€ 139,-

€ 69,-

Art.nr. 62991300

Art.nr. 62984320

Art.nr. 62984310

Een mobiele buitentafel, geschikt voor
elke BBQ binnen de Forno Gas serie.

DRAAISPIES GAS MEDIO

DRAAISPIES GAS GRANDE

BROODREK

Het mooi gebogen frame van roestvrij
staal klemt zich elegant vast onder het
deksel van de barbeque.

Eenvoudig schoon te maken en alle
stalen onderdelen zijn
vaatwasmachinebestendig.

Het broodrek is een opzetstuk van RVS,
ontworpen voor Morsø Gas Medio en
Morsø Forno Gas Grande.

Materiaal
: Staal en kunststof greep
Afmetingen : H24 x W47 x D43 cm

Materiaal
: Staal en kunststof greep
Afmetingen : H26 x B64 x D48 cm

Materiaal
: RVS
Afmetingen : H8,6 x B45,9 x D14,9 cm

€ 189,-

€ 229,-

€ 44,-

Art.nr. 62992400

Art.nr. 62992300

Art.nr. 62993110

BALKON GRILL (ELEKTRISCH)

De ambitie achter de Morsø Balkon was
de ontwikkeling van een barbecue die
iedereen - inclusief stadsbewoners toegang zou geven tot het genot van de
specifieke saamhorigheid die ontstaat
bij het barbecueën.
Door elektriciteit te gebruiken in plaats
van kolen of gas en door de vorm van

het product te optimaliseren om aan
de specifieke situatie, hebben we een
grill ontworpen die aan deze specifieke
ambitie zal voldoen.
Het ontwerp creëert een balans tussen
een product voor een moderne manier
van leven en de authenticiteit die we
associëren met Morsø.

BEUGEL BALKON GRILL
Montagebeugel voor Morsø Balkon.
Materiaal
Kleur

: RVS
: Zwart

BALKON REK
Ontworpen als een praktische stand
waarop de Balkon Grill kan worden
gemonteerd.
Afmetingen : H781 x B411 x D359 mm
Materiaal
: RVS

€ 69,-

€ 209,-

Art.nr. 62996300

Art.nr. 62992110

Materialen

: Aluminium behuizing met
gietijzeren grillrooster
Afmetingen : H176 x B451 x D270 mm
Gewicht
: 8,6 kg
Vermogen : 1800 W
Snoer
: 1500 mm
€ 499,Art.nr. 62992100

KAMINO
De Morsø Kamino buitenhaard is
uitgevoerd in gietijzer en een verrijking
voor uw tuin. Daarnaast kunt u de
Kamino ook op uw terras plaatsen zodat
u ervan kunt genieten van het vroege
voorjaar tot in de herfst.
De Morsø Kamino is verplaatsbaar en
kan zowel ten opzichte van de wind als
de voet worden gedraaid.
Tevens past de Tuscan Grill in de
Kamino, waardoor u er ook boven het
vuur mee kunt barbecuen.
Materialen : Gietijzer
Afmetingen : Ø50 × H180 cm
Gewicht
: 77 kg
€ 1.499,Art.nr. 62983231

TABLE GRILL ‘71
Morsø Table Grill ’71 is een gloednieuwe
variant van de iconische Grill ’71 van
Morsø, die al generaties lang een vast
onderdeel van de Deense zomer is.
Met de introductie van dit nieuwe model
kan iedereen rond de tafel samenkomen
om de vrolijke sfeer van barbecueën te
delen. Deze barbecue werkt even goed

op houtskool, briketten of gewoon hout.
Als mooie vuurschaal zorgt hij ook voor
een charmante sfeer, tijdens en na de
maaltijd. Net als zijn voorganger is Table
Grill ’71 van gietijzer en is hij verkrijgbaar
met een afneembaar rooster. De Morsø
Grill ’71 moet op een niet-brandbaar
oppervlak worden geplaatst.

Materiaal
: Geëmailleerd gietijzer
Afmetingen : Ø33 x H31 cm
Gewicht
: 12,75 kg

€ 299,Art.nr. 64153101

GRILL ‘17

Morsø Grill ’17 is een prachtige barbeque
die vele mogelijkheden biedt voor om
heerlijk buiten te kunnen eten.
De barbecue als zodanig bestaat uit een
‘kom’, een grillrooster en een bakplaat.
De halve cirkels hebben een diameter
van 60 centimeter en ze zijn individueel
in hoogte verstelbaar. Tevens kunt u de

twee halve cirkels opzij draaien om te
barbecueën op verschillende niveaus.
Morsø Grill ’17 presteert even goed op
houtskool, briketten of gewoon hout.
Na het koken kunnen de plaat en het
rooster opzij gedraaid om de ‘kom’ te
gebruiken als vuurkorf.

Materialen

: Gietijzeren grillrooster,
tafel in zwart geverfd RVS
Afmetingen : Ø60 x B: 74
H-tafel 81 x H-Grill 95 cm
Gewicht
: 76 kg

€ 1799,Art.nr. 62988631

CHURRASCO
De Churrasco maakt de bereiding van
vlees, vis en groenten op spiesjes
eenvoudig. Het product bestaat uit een
verstelbaar frame, 1 spies en 2 tanden.
Het RVS is bestand tegen grote
temperatuurschommelingen.
€ 179,Art.nr. 62992200

Geschikt voor Grill’ 17 en Forno.
Materialen : Frame, tanden (304) en
spies (430) in RVS.
Eiken handgrepen.
Frame
: H9 x B55 x D35/55 cm
Spies
: L79 cm

JIKO

LAMP BEL
Materiaal
: Geverfd Senotherm
Afmetingen : Ø32 × H21,5 cm
Gewicht
: 13 kg

Morsø Jiko is een kleine, houtgestookte
en Afrikaans geïnspireerde buitenkachel
die dienst doet als vuurpot, maar ook
uitstekend geschikt is om in de open
lucht te koken.

De speciaal ontwikkelde bio-ethanol
lamp geeft de vlam een fraai aanzicht.
Materiaal
: gietijzer, RVS, glas
Afmetingen : Ø15 × H22 cm
Gewicht
: 2,2 kg

€ 199,-

€ 129,-

Art.nr. 62988531

Art.nr. 62980800

IGNIS
Materiaal

: Senotherm geschilderd
gietijzer
Afmetingen : 45 × 32 cm
Gewicht
: 18 kg

De vuurkorf is ontworpen op basis
van de oude serie kookapparatuur
van Morsø. Met zijn strakke lijnen en
eenvoudige, functionele vormgeving
fungeert hij ook het hele jaar door als
een mooie decoratie op het terras.

ROOSTER IGNIS
Het rooster past elegant en veilig in de
inkepingen en is gemaakt van gepolijst
RVS, waardoor het nooit zal roesten of
bladderen zoals verchroomde roosters
vaak doen.

Exclusief rooster.

€ 299,-

€ 69,-

Art.nr. 62981131

Art.nr. 62982000

VUURPOT
Morsø Vuurpot is gemaakt van plaatstaal
en ontworpen met een praktisch
windscherm. In combinatie met het
gietijzeren barbecuerooster, Morsø
Tuscan Grill, kan deze vuurpot ook
worden gebruikt om te koken.

Materiaal

: Plaatstaal met
hittebestendige verf
Afmetingen : H: 55 - Ø Boven: 44,9
Ø Voet: 25,6 cm
Gewicht
: 14 kg

GASAANSTEKER
Handige gasaansteker, navulbaar.

€ 299,-

€ 44,-

Art.nr. 62988831

Art.nr. 62989300

VETRO

BAKSCHOTEL

GRILL PLATES (2 STUKS)

Morsø Vetro is gemaakt van keramisch
glas kan temperaturen tot 500 °C aan.
Het is daarom de perfecte bakplaat voor
pizza’s, of het nu in de Forno pizzaoven
voor buiten is, op de Grill Forno of in
een conventionele oven.

De schotel kan gebruikt worden als
warme of koude serveerschaal.

€ 69,-

€ 99,-

€ 99,-

Art.nr. 62987500

Art.nr. 62984401

Art.nr. 62984000

HANDGREEP
De handgreep kan worden gebruikt
voor de koekenpan, de grillplaat en het
grillrooster dat verkrijgbaar is voor de
Morsø Grill Forno.

Materiaal
: Gietijizer
Afmetingen : Ø 32 cm
Gewicht
: 3,1 kg

De grillplaat van Morsø is gemaakt van
geëmailleerd gietijzer en is perfect om
je sappige gegrilde steak en andere
gegrilde gerechten warm te houden.
Afmetingen : 30 x 20 cm

MULTI COCOTTE MET BAKDEKSEL
De multicocotte kan zowel in de oven
als op alle soorten fornuizen gebruikt
worden.

HANDSCHOEN
De handschoen is perfect als het tijd is
om de Tuscan Grill uit de Forno of de
Grill Forno te halen of om het brandhout
te verplaatsen in uw vuurkorf.

Materiaal
: Geëmailleerd gietijzer
Afmetingen : Ø 28 x H 12 cm - 4,6 liter

Materiaal

€ 35,-

€ 249,-

€ 24,-

Art.nr. 62984100

Art.nr. 62357701

Art.nr. 62900800 (links) - 62900700 (rechts)

Materiaal

: RVS

: Leer

BORSTEL EN SCHRAPER SET

ONDERHOUDSSET GIETIJZER

ONDERHOUDSSET FORNO GAS

Deze “twee-in-een” -oplossing draagt
bij aan een gemakkelijke reiniging uw
barbecue en grillrooster. De schraper
verwijdert het “grove” residu en vet en
voor op het daaropvolgende en meer
uitgebreide werk doet de borstel dienst.
€ 35,-

Voor uw Forno, Grill Forno, Kamino
of andere gietijzeren producten
van Morsø Outdoor (echter niet de
geëmailleerde) als ze op termijn moeten
worden opgefrist. De set bestaat uit
1 schuurspons, korrel 180 en 400 ml
zwarte hittebestendige spuitverf.
€ 44,-

Het oppervlak kan na verloop van
tijd echter lichtjes geoxideerd en
grijs van kleur worden, maar het kan
gemakkelijk worden opgefrist met de
Morsø-onderhoudsset. De set bestaat
uit 1 schuurspons, korrel 180 en 400 ml
hittebestendige spuitverf.
€ 44,-

Art.nr. 62994500

Art.nr. 62906400

Art.nr. 62993500

HOES FORNO
Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

HOES FORNO & TERRA TAFEL
Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

HOES FORNO & GARDEN TAFEL
Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

€ 99,-

€ 149,-

€ 169,-

Art.nr. 62981200

Art.nr. 62994000

Art.nr. 62993900

HOES GAS PICCOLO
Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

HOES GAS MEDIO / GRILL FORNO
Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

HOES GAS GRANDE
Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

€ 59,-

€ 69,-

€ 85,-

Art.nr. 62991600

Art.nr. 62991400

Art.nr. 62991500

HOES GAS PICCOLO & TAVOLO
Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

HOES GAS MEDIO & TAVOLO
Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

HOES GAS GRANDE & TAVOLO
Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

€ 129,-

€ 139,-

€ 149,-

Art.nr. 57907100

Art.nr. 57907000

Art.nr. 57907200

HOES GAS PICCOLO & TERRA TAFEL
Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

HOES GAS MEDIO & TERRA TAFEL
Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

HOES GRILL ‘17 / TERRA TAFEL
Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

€ 129,-

€ 139,-

€ 109,-

Art.nr. 57907300

Art.nr. 57907400

Art.nr. 62989400

HOES GARDEN TAFEL
Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

HOES BALKON GRILL
Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

HOES BALKON GRILL REK
Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

€ 139,-

€ 44,-

€ 69,-

Art.nr. 62994100

Art.nr. 62992700

Art.nr. 62992710

HOES JIKO

HOES KAMINO
Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

HOES GASFLES
Materiaal
Kleur

: Waterdicht polyester
: Zwart

€ 109,-

€ 44,-

€ 44,-

Art.nr. 62985200

Art.nr. 62989500

Art.nr. 62991900

CULINA BBQ VORK

CULINA BBQ TANG

CULINA BBQ SPATEL

CULINA BBQ-vork is een exclusief
elegant ontwerp, gemaakt van 2,5 mm
staal. Kleine details zoals leren riemen
en eikenhouten handvatten geven de
vork een zeer exclusieve uitstraling.

Spatel gemaakt van 2,5 mm staal in
een elegant design. De leren riempjes
en eikenhouten handvat maken
het eenvoudig om de spatel aan de
barbecue te hangen.

Tang met een elegant ontwerp, gemaakt
van 2,5 mm staal. Hier komen design en
functie het mooist samen. Kleine details
zoals leren riemen en eikenhouten
handvatten geven de CULINA BBQ Tang
een zeer exclusieve uitstraling.

€ 44,-

€ 44,-

€ 44,-

Art.nr. 62990600

Art.nr. 62990700

Art.nr. 62990800

PIZZA- EN KRUIDENSNIJDER
Perfect voor het snijden en hakken van
kruiden en voor het snijden van pizza’s.
Grip
: Geolied eikenhout
Lemmet
: Geborsteld roestvrij staal
Afmetingen : L 28 cm - H 9,5 cm
€ 35,Art.nr. 62987700

In 1853 verliet de jonge N. A. Christensen
zijn beroep als boekhouder om aan zijn
gieterij avontuur te beginnen - een avontuur dat zijn oorsprong vond in Nykøbing
Mors. Ondanks de hevige concurrentie
van andere gieterijen in grotere steden,
creëerde het kleine handjevol smeden,
dragers en schrijnwerkers een icoon dat
zich uitstrekte tot ver buiten de stad in
Noord-Jutland waaruit het voortkwam.
Het was een icoon gecreëerd door innovatie, gebaseerd op design, kwaliteit en
vakmanschap. En daardoor zal het voor
altijd mooi blijven in Deense huizen en
daarbuiten in de grote wijde wereld. Een
icoon dat we allemaal kennen als Morsø.

since 1853

0850 409 931

info@morso.nl

www.morso.nl

PRIJSLIJST MORSØ VANAF MEI 2022.
Alle prijzen incl. 21% BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

