
GEEF UW 
BEDRIJF EEN 
BOOST MET 
WEBER!

ONZE PREMIUM-PRODUCTEN VOOR UW 
PROMOTIES, RELATIEGESCHENKEN, 
INCENTIVES EN EVENEMENTEN



Wanneer u Weber BBQ’s of accessoires 

geeft aan uw partners, is dat een blijvend 

teken van waardering en weerspiegelt  

het de hoge waarden en normen van  

uw eigen merk.UW VOORDELEN IN 
EEN OOGOPSLAG

 Uitstekende merkreputatie

    Symbool voor onvergetelijke BBQ momenten

 Duurzame producten van duurzame kwaliteit

 Blijvend teken van loyaliteit

 Een waardevol geschenk

 Breed scala aan producten

Sinds de mens het vuur heeft uitgevonden, vormt vuur 

het hart van gemeenschappen. Wat is er dus beter 

dan uw collega’s of vrienden samenbrengen rondom 

een barbecue? En om nog een stapje verder te gaan: 

waarom zou u niet iets weggeven wat synoniem is 

geworden met BBQ in de wereld van buiten koken?

Geef een Weber product als extraatje, incentive of 

prijs bij een winactie. Wat u ook kiest, een Weber-

barbecue versterkt op duurzame wijze het imago 

van uw eigen merk. Want wanneer men rond het 

smeulende houtskool samenkomt, zullen ze zich 

altijd herinneren van wie de barbecue afkomstig is.

EEN 
WEBER 
VOOR 
IEDEREEN!



De geschiedenis van Weber is het fantastische 

verhaal over hoe het verlangen van één medewerker 

om zijn vrije tijd in het weekend te verbeteren, een 

bedrijf volledig kan transformeren. Destijds in 1952 

was Weber Bros. Metal Works een fabrikant van 

zeeboeien in Chicago. Een van hun lassers, George 

Stephen Sr., was een fervent barbecueër, maar raakte 

steeds gefrustreerder met de bakstenen vuurkorf in 

zijn achtertuin. Elke onverwachte regenbui kon het 

vuur doven. Zelfs een paar druppels waren voldoende 

om de temperatuur te beïnvloeden en zijn steaks te 

verpesten. De kleinste windvlaag blies de hete as 

volledig in het rond. Op zoek naar een manier om 

de barbecue te bedekken zonder de hitte te smoren, 

creëerde Stephen ‘s werelds eerste kogelbarbecue 

gemaakt van twee helften van een boei. Een paar 

gaten die in de bodem werden geboord, zorgden voor 

de nodige luchtcirculatie. De uitvinding werd met veel 

enthousiasme ontvangen door Stephens buren en de 

verkoop van het nieuwe apparaat schoot omhoog. 

Maar niemand had toen kunnen voorzien dat Weber 

in landen over de hele wereld synoniem zou worden 

voor BBQ’en. Sindsdien heeft het merk een lange weg 

afgelegd: Weber is nu niet alleen een toonaangevende 

fabrikant van houtskool-, maar ook van gas-, pellet- 

en elektrische barbecues. De Original Kettle barbecue 

is echter nog steeds het icoon van het merk en 

verbeterd tot bijna pure perfectie. Bij Weber blijven 

we streven naar verbetering.

S T R E V E N  N A A R E E U W I G E  I N N O VAT I E

george stephen
Uitvinder en oprichter

DE OCONISCHE BARBECUE 
SINDS 1952

In 1952 maakte George Stephen, lasser bij Weber Bros.,  

van een zeeboei de eerste kogelbarbecue. Onbedoeld 

creëerde hij wat Weber synoniem zou maken met de BBQ. 



MAAK HET HELE 
JAAR DOOR INDRUK

Het barbecueseizoen eindigt 

nooit. Maak een onvergetelijke 

indruk met essentiële Weber 

producten. Ontdek een breed 

scala aan hoogwaardige 

barbecues en accessoires 

die het hele jaar door indruk zullen maken. Trakteer uw 

werknemers op een draagbare Weber barbecue die ze 

mee kunnen nemen op warme zomeravonden. Of maak 

van uw Weber kerstcadeau het gesprek van het seizoen. 

Al hun fijne barbecuemomenten zullen voor altijd 

verbonden zijn met uw merk. Het is het geschenk wat 

een herinnering blijft. 

VOOR ELK BUDGET

Van stijlvolle schorten tot luxe gereedschapssets: 

onze betaalbare accessoires zijn perfect geschikt als 

cadeautjes, add-ons of prijs voor een winactie.

EN NOG VELE 
JAREN DAARNA

precision 
gereedschapsset

schort

igrill2 
thermometer

grillkorf

smokeY Joe® 
draagbare 
barbecue

weber voucher





WE MAKEN HET 
PERSOONLIJK
GEEF CADEAUS MET  
UW EIGEN BRANDING

Zorg ervoor dat uw klanten, medewerkers en partners 

u nooit vergeten. Met uw logo op een Weber-cadeau 

herinneren ze u bij elke hap. En het allerbeste is, u zult 

bij iedereen in de smaak vallen op ieder barbecuefeestje!

Neem contact op met 
uw vertegenwoordiger 
voor de minimale 
bestelhoeveelheden 
en levertijd.



HIER KAN UW LOGO STAAN

Van accessoires tot barbecues: veel producten 

kunnen op smaak gebracht worden met uw 

eigen branding. Stelt u eens voor dat uw logo op 

het deksel van een Weber-houtskoolbarbecue 

is gebrand of op het handvat van een Weber 

Q-gasbarbecue is geprint. Dit merkteken zal 

nooit vervagen of afschilferen.



HOUD DE VONK 
LEVEND
VERSTERK UW RELATIES MET  
DE ELEKTRISCHE BARBECUES VAN WEBER



BARBECUEËN ZONDER GRENZEN
STEEK DE STEKKER IN HET STOPCONTACT EN BARBECUEËN MAAR

weber® q 1400 
met stand

pulse 2000pulse 1000

weber® q 2400 
met stand

weber® q 2400

pulse 2000 
met onderstel

Relaties opbouwen is belangrijk, maar relaties 

behouden is wat echt telt. Houd de vonk levend 

met de elektrische barbecues van Weber.

Onze elektrische barbecues passen gemakkelijk 

op elk balkon of terras. En het allerbeste is dat 

brandstof in de stad nooit meer een probleem is.

VERSTERK UW RELATIE

Wilt u uw band met uw stedelijke consumenten 

een boost geven? We kennen de weg naar hun 

hart! Een elektrische barbecue zal hen echt 

aanspreken. Ze kunnen simpelweg hun balkondeur 

openen, de barbecue aansluiten en genieten.  

Een stadsbarbecue wordt hiermee realiteit!

WEBER Q-ELEKTRISCHE SERIE

Avondeten was nog nooit zo eenvoudig als met een Weber Q elektrische barbecue: 

steek in het stopcontact en grillen maar.

PULSE 

De heilige graal voor de elektrische griller die uitzonderlijke prestaties combineert met comfort. 



AUTHENTICITEIT 
VORMT HET HART 
VAN SUCCES
IEDEREEN WORDT ENTHOUSIAST VAN DE BEPROEFDE 
WEBER-HOUTSKOOLBARBECUES



VAN COMPACT NAAR GROOT
ER IS EEN HOUTSKOOLBARBECUE VOOR IEDEREEN

MASTER-TOUCH, KLASSIEKE EN COMPACTE KETTLE-SERIE

Er is geen betere introductie in houtskoolbarbecues  

dan de Compact Kettle- of Master-Touch-serie.

RANCH KETTLE

Veel monden om te voeden? De Ranch Kettle 

is groot genoeg om een grote groep mensen 

te voeden tijdens een groot (kantoor)feest.

Ø 94 cm, zwart

summit®
kamado e6

Ø 61 cm, zwart

compact
Ø 47 cm, zwart
Ø 57 cm, zwart

master-touch® 
gbs e-5750

Ø 57 cm, zwart

master-touch®
gbs premium e-5770

Ø 57 cm, zwart

Vertrouw op de kracht van het origineel. Iedereen 

houdt van het knisperende geluid en de aangename, 

nostalgische geur van barbecueën op houtskool. Er 

gaat niets boven de unieke rokerige smaak wanneer 

u grilt op een hoogwaardige houtskoolbarbecue. 

Het is perfect voor mensen die houden van 

het praktische oergevoel van het aansteken 

van houtskool en het behouden van de juiste 

temperatuur. Trakteer uw klanten, werknemers of 

partners op de authentieke barbecue-ervaring van 

een Weber-houtskoolbarbecue.

DE KRACHT VAN AUTHENTICITEIT

Houdt u ook van authentiek? Gebruik de originele 

kracht van Weber-houtskoolbarbecues om de 

authenticiteit van uw merk te weerspiegelen. 

Een Weber-houtskoolbarbecue is niet alleen 

een overtuigende incentive, hij verhoogt ook 

de merkloyaliteit. Hij verbindt al die echte fijne 

barbecuemomenten met uw merk. Laten we 

proosten op authenticiteit!

klassieke kettle 
Ø 47 cm, zwart
Ø 57 cm, zwart



Ontdek eindeloze mogelijkheden en neem uw klanten 

mee op een culinaire wereldreis: Het WEBER CRAFTED –  

Gourmet BBQ System garandeert fantastische Aziatische 

wokgerechten, Italiaanse pizza, een geweldige gevogeltestomer 

voor heerlijke kip en ook taarten. En nog veel meer. 

Verwijder één deel van het rooster en vervang het door 

een van de vele inzetstukken. Geschikt voor veel van onze 

houtskool-, pellet- en gasbarbecues!

WEBER

CRAFTED - 
GOURMET 
BBQ SYSTEM



ONBEPERKTE 
CULINAIRE 

VERBEELDING

dubbelziJdige 
sear grate

geglazuurde 
grillsteen

grillkorf

platte 
bakplaat

gevogeltestomer 

dutch oven 
duo

bakplaat

sear grate

wokset



VOEG WAT 
VUUR TOE AAN 
UW MERK
GEBRUIK DE KRACHT VAN DE REVOLUTIONAIRE 
WEBER HOUTGESTOOKTE PELLETBARBECUES



DE BESTE BARBECUE-
ERVARING IN ZIJN KLASSE

BOORDEVOL VERRASSENDE FUNCTIES

SCHROEIEN, ROKEN EN ALLES DAARTUSSENIN

De SmokeFire-serie zit boordevol innovatieve functies. Hij combineert baanbrekende 

slimme barbecuetechnologie met ongelooflijke nieuwe grillfuncties voor een verbluffende 

smaak. De revolutionaire barbecue is de ultieme grote prijs in uw winactie, of de perfecte 

stimulans om uw medewerkers te motiveren net dat stapje extra te zetten.

smokefire epx4

smokefire epx6

Klaar om uw merk in vuur en vlam te zetten? 

Onze all-in-one houtgestookte pelletbarbecues 

zijn de nieuwste toevoeging aan de 

barbecuecategorieën van Weber. De barbecues 

leveren de authentieke smaak van houtgestookt 

eten met de geïntegreerde smart grilling 

technologie van Weber Connect. 

GA ER HELEMAAL VOOR

Wilt u er ook helemaal voor gaan? De Weber 

SmokeFire is gegarandeerd een sensatie. 

Het temperatuurbereik van 95–315 °C maakt 

hem veelzijdig genoeg om te schroeien, roken, 

bakken en alles wat daartussenin ligt. Het is de 

enige barbecue die u nodig heeft. 



HOUD RELATIES 
SPETTEREND
WEBER GASBARBECUES VOLDOEN AAN ELKE WENS



genesis® e-335 genesis® ex-335

genesis® e-435 genesis® ex-435

spirit i i  e-210 gbs spirit i i  e-310 gbs

spirit e-325 gbs spirit ep-335 
premium gbs

VAN COMPACT TOT HIGH-END
VOOR IEDER WAT WILS

Gasbarbecues zijn perfect om de relatie spetterend 

te houden. Trakteer uw klanten, werknemers 

of partners op het gemak van barbecueën op 

gas. Met een druk op de knop zorgt een Weber-

gasbarbecue voor perfect vuur en nauwkeurige 

temperatuuraanpassingen. Het bereiden van 

heerlijk eten was nog nooit zo eenvoudig. Met 

maten variërend van comfortabel klein tot luxueus 

groot, voldoet de indrukwekkende collectie Weber 

gasbarbecues aan iedere wens.

GENESIS-SERIE 

De ultieme gasbarbecue: de grote broer 

van de Spirit-serie, met ongeëvenaarde 

prestaties en premium functies.

SPIRIT-SERIE 

Ga voor een perfecte barbecue-ervaring 

met Spirit, boordevol geweldige functies.

DAT IS SLIM!

Wist u dat de meeste van onze Genesis gasbarbecues zijn uitgerust met de ingebouwde 

Weber Connect-technologie? Op de volgende pagina leest u alles over deze slimme functie.

weber® q 1200

WEBER Q-GASSERIE

Een klassieker op instapniveau: compact 

genoeg om overal in te passen, groot genoeg 

om elke honger te stillen.



M E T  W E B E R  C O N N E C T  M A A K  J E  I N D R U K

VERSTERK
UW CONNECTIES



Wilt u de band met klanten, medewerkers of partners 

versterken? Van Weber Connect is iedereen onder de indruk. 

Deze slimme gadget is het geheime ingrediënt voor perfect 

gegrilde gerechten. Dit is een barbecue-assistent die allerlei 

meldingen naar uw smartphone verstuurt, van wanneer het 

nodig is uw eten om te draaien tot wanneer het tijd is om 

het te serveren.

HET CADEAU DAT ALLES HEEFT

De Weber Connect Smart Grilling Hub heeft gedurfde 

functies, maar is bescheiden in prijs. Daardoor is dit het 

perfecte cadeau of de perfecte prijs in een winactie zonder 

een aanslag op uw budget. Het grootste voordeel is dat de 

gadget geschikt is voor elke barbecue. Zo kan iedereen 

genieten van de kracht van Weber Connect.

SLIMME BARBECUES MET INGEBOUWDE WEBER CONNECT

Wist u dat sommige van onze barbecues al zijn uitgerust 

met Weber Connect-technologie? Ze worden geleverd 

met een ingebouwde smart barbecue-assistent, zoals 

de Genesis EPX-335.M E T  W E B E R  C O N N E C T  M A A K  J E  I N D R U K

genesis®
epx-335
smart 
gasbarbecues

weber connect 
smart grilling hub



JE NEEMT ZE OVERAL 
MEE NAARTOE
WEBER-DRAAGBARE BARBECUES REIZEN MET SMAAK

Werk waar u maar wilt, barbecue waar u maar wilt. Geef uw medewerkers of 

klanten de kans om te ontsnappen aan de dagelijkse hectiek met de mobiliteit 

van de draagbare barbecues van Weber. Zo ontworpen dat u overal kunt 

genieten van de smaak van thuis. Ga op pad - en ga grillen!

SMOKEY JOE-SERIE
Ga op reis met smaak met deze 

draagbare houtskoolbarbecue. 

Verkrijgbaar in veel 

verschillende kleuren.

GO-ANYWHERE-SERIE
Klein van formaat, groot van 

smaak. Ga overal naartoe met 

je gas- of houtskoolbarbecue.

TRAVELER-SERIE 
De nieuwste gasbarbecue-aanwinst 

in ons draagbare assortiment tilt 

het geheel naar een hoger niveau. 

Voor iedereen die ook onderweg wil 

genieten van heerlijk gegrild eten.

smokeY Joe-serie 
verkriJgbaar in 
verschillende kleuren!

BARBECUEËN ONDERWEG





DE PERFECTE 
TEAMBUILDIN-
GACTIVITEIT
MET DE WEBER GRILL ACADEMY

Op zoek naar een teambuildingactiviteit waar mensen echt van zullen genieten?  

De Weber Grill Academy is het antwoord. Met de hulp van onze speciaal opgeleide 

Grill Masters maakt uw team een heerlijk meergangenmenu direct op de barbecue. 

Het is een ervaring waar ze nog lang over zullen praten. Daarnaast is het een 

geweldige manier om uw zakenpartners in een ontspannen sfeer te ontmoeten.



ZET UW BEDRIJFSFEEST 
IN VUUR EN VLAM
MET EEN WEBER-GRILLMASTER

Barbecue is verbinding. Maak uw bedrijfsfeest onvergetelijk met geweldig eten dat is bereid door een 

professionele Weber-grillmaster. Stelt u zich eens voor: uw werknemers of partners verzamelen zich 

rond de barbecue en genieten van gerechten direct van het houtskool.

SPONTAAN BARBECUEËN MET COLLEGA'S

Er gaat niets boven spontaan de barbecue aansteken op kantoor! Vier het begin van de zomervakantie 

of sluit een geweldige werkweek af met een barbecue. Onze Weber-grillmaster komt langs om uw 

team te verwennen met perfect gegrilde gerechten. Collega’s kunnen onze grillmaster vergezellen 

achter de barbecue of lekker achterover leunen en ontspannen. Het verenigt uw team in een gedeelde 

liefde voor goed eten. Grillen, eten en verbinden.



ACCESSOIRES 
VOOR IEDERE 
SMAAK

BREID JE BARBECUEREPERTOIRE UIT

Pizza, pannenkoeken of koekjes? Met onze accessoires 

kan iedereen zijn barbecuerepertoire uitbreiden. Met de 

juiste hulpmiddelen wordt uw achtertuin een volwaardige 

buitenkeuken. We bieden een breed scala aan premium 

accessoires: van pizzasteen tot Dutch Oven. 

ONTELBARE MOGELIJKHEDEN

Op zoek naar het perfecte cadeau? Wij bieden accessoires 

voor elke smaak. Trakteer uw werknemers of klanten  

op meer afwisseling op de barbecue. Laat ons weten wat  

u zoekt en wij hebben het bijpassende accessoire.

pizzasniJder

spatel

keramische 
pizzasteen



sniJplank 
met 
opvangbak

precision 3-delige 
barbecueset grillkorf

rapidfire 
brikettenstarter

LEESVOER 
OM VAN TE 
WATERTANDEN

premium 
handschoenen

WEBER KOOKBOEKEN

Wist u dat Weber bekend staat om zijn 

verrukkelijke en inspirerende kookboeken? 

Dankzij onze jarenlange ervaring met 

barbecueën hebben we veel mensen geleerd hoe 

ze kunnen experimenteren met de barbecue. Een 

smakelijke toevoeging aan ieders boekenkast!



Zorg ervoor dat uw klanten, medewerkers, 

partners en vrienden u nooit vergeten. Met 

uw logo op uw premium incentive herinneren 

ze bij elke hap van wie die stijlvolle barbecue 

accessoires afkomstig zijn.

GEEF CADEAUS 
MET EEN 
PERSOONLIJK 
TINTJE 

Deluxe T
rancheerset

Deluxe K
oksmes

Deluxe G
roentemes

Deluxe B
roodmesDeluxe F

il
etmes

Deluxe S
chil

mes

Deluxe S
teakset

o p  m a a t  g e m a a k t e 
a c c e s s o i r e s 

Personaliseer de geselecteerde 
accessoires met uw bedrijfslogo.

Vraag naar de minimale bestelhoeveelheden en levertijd



Bij Weber geloven we in de kwaliteit en duurzaamheid 

van onze producten en daar staan we voor in.

TOT 10 JAAR GARANTIE OP 
AFZONDERLIJKE ONDERDELEN 

VOOR WEBER BARBECUES  
IN DE SERIE

Houtskoolbarbecues

Spirit

Go-Anywhere-gasbarbecues

Genesis II EX-gasbarbecue

Summit-houtskoolbarbecue

Smokey Mountain Cooker Smoker

TOT 12 JAAR GARANTIE OP 
AFZONDERLIJKE ONDERDELEN 

VOOR WEBER BARBECUES  
IN DE SERIE

Genesis (vanaf 2022)

10 JAAR GARANTIE OP ALLE 
ONDERDELEN VAN DE WEBER 
GASBARBECUES UIT DE SERIE

Spirit II

Genesis II

Summit-gasbarbecues  

(vanaf 01-10-2017)

5 JAAR GARANTIE OP ALLE 
ONDERDELEN VAN DE WEBER 

PULSE BARBECUES

TOT 5 JAAR GARANTIE OP 
AFZONDERLIJKE ONDERDELEN 

VOOR WEBER BARBECUES  
IN DE SERIE

Traveler

Weber Q

Summit Kamado

SmokeFire-pelletbarbecue

* Garantie geldt niet voor normale slijtage. Zie de algemene garantievoorwaarden op weber.com

De Weber garantie

YE
AR

LIMITED WARRANTY*

YE
AR

LIMITED WARRANTY*

YE
AR

WARRANTY ON ALL PARTS*

YE
AR

LIMITED WARRANTY*

WARRANTY ON ALL PARTS*

YE
AR



KLAAR OM TE 
BARBECUEËN?
Neem voor meer informatie contact  
met ons op:

Weber-Stephen Holland B.V.
Tsjûkemarwei 12

8521 NA Sint Nicolaasga

Postbus 18 – 8520 AA Sint Nicolaasga

E-mail: nl_b2b@weberstephen.com

Weber-Stephen Products Belgium BV/SRL
Blarenberglaan 6 B4 

Industriezone Noord B6 

2800 Mechelen 

E-mail: b2bbe@weberstephen.com


