


Az OFYR
egy holland vállalkozó, a kültéri kikapcsolódásnak előszeretettel hódoló, lelkes design rajongó,
Hans Goossens találmánya.
Három évtizeden átívelő karrierje végén, a befektetési szektorban és luxustermékek forgalmazásával töltött hosszú évek 
után, Hans a nyári esték és kültéri sütögetés élményének ígéretével vonult nyugdíjba. Egy olyan magas teljesítményű, 
prémium grilleszközre vágyott, ami amellett, hogy hatékony berendezés, designelemként is funkcionál majd kertjében, 
akárcsak egy lenyűgöző szobor. 

Mivel nem talált olyan grillsütőt a piacon, ami teljesen megfelelt volna elképzeléseinek, Hans úgy döntött. hogy ő maga fogja megalkotni a számára ideális berendezést – ennek eredményeként
született meg az OFYR. A speciális tölcsér forma és a robosztus Corten acél kialakítás, amit idővel nemes rozsda kezd díszíteni, szinte azonnal hatalmas sikert aratott. Az OFYR népszerűsége
azonban nem csupán az egyedi designnak, hanem kivételes teljesítményének is köszönhető. Ráadásul, a megszokott nyári grillezések így az év bármelyik évszakában megismételhetőek. Emberi
ösztöneink része, hogy szeretteinkkel a tűz köré gyűlve osszuk meg a közösségi élmény szépségét. Az OFYR hívogató melegsége olyan, mint egy tábortűz, ami soha nem alszik ki. A Hans által
megalkotott grillsütő a modern és a tradicionális találkozása, a két stílusvilág és technológia legjavát ötvözve. A design szerelmesei mellett professzionális séfek is előszeretettel választják ezt a
berendezést, ami események, hotelek és éttermek remek kiegészítője a gasztronómiában éppúgy, mint a különleges megjelenésben. Az OFYR olyan kültéri kellék, ami a figyelem új
központjává, s környezetének legvonzóbb elemévé válik.

A márka 2015-ben született Hollandiában, mára pedig már 60 országban találkozhatnak az OFYR termékekkel az érdeklődők. Egy designer csapattal kiegészülve, Hans egyedi kerti bútorokkal
egészítette ki portfólióját. Termékcsaládja nem csak hasznos, stílusos kiegészítők összessége, hanem a kültéri életstílus tökéletes megtestesülése. Az eredeti terveket továbbfejlesztve, Hans
arra is ügyelt, hogy az OFYR elég mobilis, könnyen szállítható és tárolható eszköz legyen.

Nyugdíjba vonulás helyett, a holland szakember új karrierbe kezdett: munkája iránti lelkesedésétől és a kültéri időtöltés szeretetétől vezérelve minél több grillezővel szeretné megismertetni az
OFYR által kínált élményt. Tele van energiával, s minden egyes nap a mottójának megfelelően él:
„Sosincs késő teljesen új irányt kisütni magadnak!”



“OFYR a melegség széles gyűrűjét hozza létre, mely 
közelebb hozza a barátokat és a családot.”

- Hans Goossens -



A kültéri sütés újraértelmezése.



A kültéri sütés életformává válik.



Modern termelési létesítmények, 
csúcsminőségű design és kutatás fejlesztés.



OFYR Classic



OFYR Classic Black



OFYR Classic Concrete



OFYR XL



OFYR Classic Storage



OFYR Island

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK
A cédrusfa új dimenziókat teremt a kültéri
sütésben: áztassa vízbe 30 percen keresztül, majd
helyezze a sütőlapra, közvetlenül a hús, vagy hal
alá. Ez az aprócska trükk lelassítja a sütési
folyamatot, és édeskés-füstös ízzel egészíti ki
kedvenc ételeit.



Butcher Block & Butcher Block Storage

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK
A multifunkcionális OFYR Butcher Blocks és Dressoir
segítségével ülőhelyeket is kialakíthat a grillsütő 
körül. Az időjárásálló Corten acélból és 
keményfából kialakított elemek könnyen 
szállíthatóak, és egyben, vagy akár külön-külön is 
használhatóak.



Wood Storage Dressoir



Hocker, Bench, Dressoir & Herb Garden Bench



Wood Storage



Grill Round



Brazilian Grill



Horizontal Skewers



Horizontal Skewers XL



Rechaud



OFYR Cover

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK
A berendezéshez a tűz kioltására alkalmas 
„tűz koppintó” eszköz, valamint a sütőt védő 
fedő is készül.   



Snuffer Black

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK
A berendezéshez a tűz kioltására alkalmas 
„tűz koppintó” eszköz, valamint a sütőt védő 
fedő is készül.   



Buffadoo



OFYR Accessories

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK
A sütésekhez szükséges hasábokat az erre a
célra kialakított, nagy méretű OFYR tűzifa
hordtáskák segítségével tudja a sütőhöz vinni.
Ez egy kényelmes és praktikus alternatívája a
tradícionális tűzifa tárolóknak.



OFYR XL Accessories Sets



Leather Apron and Gloves



Spatula & Tongs



Dolly


