
 
Producteigenschappen  Specificaties 
 
Product Groep Premium Restaurant Houtskool  
Product omschrijving  Cubaanse Marabu Houtskool 13 KG 
Consumentenadviesprijs € 24,99  
Soort  Extra grote stukken (60-120mm) Lump Charcoal 

Premium Restaurant Houtskool 13 KG 
 
Verpakking  
Soort verpakking  Kartonnen Doos  
Totaal  gewicht verpakking  13,8 kg 
Afmeting verpakking (BxDxH) 39 x 30 x 53 CM 
 
Aantal per pallet  28 dozen  
Soort pallet  Europallet  
Hoogte pallet  200 cm  
 
EAN Code 1 8719324153218 
Artikel Nr.  F&FCUBA 
 
 
 
Productinformatie Cubaanse Marabu Houtskool Premium Restaurant Kwaliteit 
van Flames & Flavour 
 
Flames & Flavour Cubaanse Marabu Houtskool  
 
 
Cubaanse Marabu Houtskool  van Flames & Flavour is een zeer zuivere, zware 
houtskool die zuinig in gebruik is. Marabu Houtskool heeft een hoge brandwaarde en 
een lange brandduur. Het is houtskool met heel weinig rookontwikkeling en weinig 
vonken. 
 
Deze houtskool bevat grote stukken Lump Charcoal (60-120mm) en is verpakt in een 
stevige doos. Ontstaan van gruis wordt beperkt en de doos is makkelijk in de opslag.  
Flames & Flavour West-Afrikaanse houtskool is gemaakt van resthout uit de 
houtindustrie en is 100% organisch! 
Flames & Flavour garandeert de hoogste kwaliteit Premium Restaurant Houtskool.  
 

 
   



Uitgebreide informatie 
 
Cubaanse Marabu Houtskool  van Flames & Flavour is een zeer zuivere, zware 
houtskool die zuinig in gebruik is. Marabu Houtskool heeft een hoge brandwaarde en 
een lange brandduur. Het is houtskool met heel weinig rookontwikkeling en weinig 
vonken. 
  

● Gesorteerd op grote stukken. Zorgt voor een evenredige gloed en 
warmteverspreiding 

● Deze houtskool is gemaakt van hardhout en brandt extreem lang & zuinig in 
gebruik. 

● Zeer pure houtskool. Geeft weinig rook & vonken. Heeft een neutrale 
rooksmaak 

● Gemaakt van “indringer” bos dat niet in Cuba thuis hoort 
● Dankzij de kap herstelt de grond en wordt landbouw weer mogelijk 
● Houtskool  voor Big Green Egg – Kamado en Weber Kettle style BBQ’s 

 
Deze Premium Restaurant Houtskool is gesorteerd op extra grote stukken 
(60-120mm) en is verpakt in een stevige doos. De doos voorkomt het breken van de 
houtskool en het ontstaan van gruis wordt beperkt. Flames & Flavour houtskool 
garandeert de hoogste kwaliteit  

Inhoud 13 KG 

GARANTIE: Voldoet de inhoud van de Flames & Flavour doos niet aan je 
verwachtingen? Flames & Flavour stuurt een nieuwe doos!  

Het materiaal gebruikt voor het verpakken van de houtskool is van verantwoorde 
herkomst. Het papier wordt gewonnen uit gecontroleerde bosbouw en is door de 
gehele keten te traceren doordat het papier standaard FSC-Chain of Custody is 
gecertificeerd. 

 
 

Flames & Flavour - Sandtmannlaan 12 - 1412 GC - Naarden 
Tel +31 621287311 - Web: www.flamesandflavour.com - info@flamesandflavour.com 

http://www.flamesandflavour.com/
mailto:info@flamesandflavour.com
mailto:info@flamesandflavour.com
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