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...op maat gemaakt

Koken kan nog aangenamer worden, als u een fornuis naar 
wens kan laten maken!
Dat is de kracht van Bos Fornuizen. Bij dit bedrijf in Tull en 
’t Waal, tussen  Houten en Nieuwegein, vinden we alleen de 
allerbeste merken zoals E-Caumartin, Lacanche, Westahl, 
Wolf, AGA en La Cornue. Al vanaf drieduizend euro vinden we 
er mooie fornuizen met zeer uiteenlopende maten. Van 60 cm 
tot 2.20 cm, of nog groter. Uitgerust met de kookelementen, die 
we graag willen gaan gebruiken. Bijvoorbeeld de garingsoven 
van Westahl en Lacanche. In deze oven kunt u een stoofschotel 
bereiden, als u aan het werk bent. 

Nieuw is het merk E-Caumartin. Dit merk is absoluut het pure 
goud onder de fornuizen. Niet alleen een lust voor het oog, 
maar tevens een genot om mee te koken. Een strakke vormge-
ving, een sublieme afwerking en een perfecte techniek maakt 
een E-Caumartin onovertroffen.
 
Ook heeft Bos Fornuizen een geluidsarme afzuigkap ontwik-
keld, zo stil dat u deze vergeet uit te zetten. Kom luisteren naar 
deze unieke Boskap welke geheel op maat gemaakt kan wor-
den. De Boskap is ook als eilandkap mogelijk!

Daarnaast verzorgt Bos Fornuizen kookdemonstraties voor 
bezoekers die willen kijken hoe eenvoudig het koken op Lacan-
che is met de verschillende kookopties; zoals de eenvoudige 
steamer, de krachtige plancha, de heerlijke gasgrill, de krach-
tige branders. Het verschil tussen een gas-, hetelucht- en elek-
trische ovens  Ook laten ze zien hoe eenvoudig het koken op 
de E-Caumartin en een AGA Cooker is. De demonstraties zijn 
het hele jaar door op zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur en zijn 
gratis. Inschrijven is niet nodig, u bent van harte welkom.
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