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Tussen de soep en de patatten, maar vooral tussen de 
potten en de pannen treffen we op elk kamp of week-
end een kookploeg aan. Met het beschikbare keuken-
materiaal toveren ze de meest smaakvolle menu’s op 
tafel, zodat de hongerige magen na een dagje ravotten 
gevuld kunnen worden. 

Om ervoor te zorgen dat kookploegen voldoende geë-
quipeerd zijn om kampen en weekends, maar eveneens 
groepsfeesten te bevoorraden, organiseert KSA een sa-
menaankoop keukenmateriaal.

We kiezen voor kwaliteitsvolle, duurzame producten 
aan een zo voordelig mogelijke prijs. Soms lijken die pro-
ducten erg duur en kan je makkelijk goedkopere, maar 
minder kwalitatieve alternatieven vinden. Vaak moet je 
echter veel meer goedkope versies aankopen in de le-
vensduur van één kwalitatief hoogstaand product. Op 
lange termijn is het zowel budgettair als milieuvriende-
lijk interessanter om duurzame producten aan te kopen.



Bestelmethode
Wil je jullie keukenmateriaal uitbreiden met spullen uit onze samenaankoop? Lees dan hier hoe de bestelling 
verloopt.
* Surf naar: https://fosopenscouting.be/nl/nieuws/samenaankoop-keukenmateriaal
* Stuur het ingevulde formulier via mail naar info@fos.be.

Je kan bestellen tot en met 27 februari 2020. Daarna bestellen is niet meer mogelijk! De 
levering van het materiaal gebeurt vanaf eind april/begin mei. Zo kan het spiksplinternieuwe materiaal 
mee op kamp!

Betalingswijze
Na de levering mag je via mail een factuur van ons verwachten. 

Levering
Geef op het bestelformulier de gegevens in van de contactpersoon voor de levering. Voor bestellingen van 
minder dan 600 euro wordt een leveringskost van 12,50 euro aangerekend (prijzen incl. BTW). Bestellingen 
van meer dan 600 euro worden gratis ter plaatste geleverd. Wens je de producten zelf op te halen bij onze 
leverancier (in Oostende), dan verneem je van ons nog hoe dit verloopt.

Tip: Spreek af met nabijgelegen groepen om een bestelling samen te 
laten leveren. Zo druk je de leveringskosten. 



producten

Afmetingen uitgedrukt in 
* LxBxH: lengte x breedte x hoogte
* GN: standaard afmeting voor gastronorm, bv. GN1/1 = 53x32,5cm

Inox of roestvrijstaal 18/10, 18/8 of 18/0 duidt op de samenstelling: bv. voor 
18/10 18% chroom en 10% nikkel. Chroom beschermt tegen corrosie en nikkel 
tegen magnetisme. Uiterst geschikt en duurzaam voor gebruik in de keuken.



Ø28XH24CM - 15L  €56
Ø36XH36CM - 37L  €112
Ø40XH40CM - 50L  €125

Inox 18/10, incl. deksel, geschikt voor alle vuren

Kookpot

Ø40XH40CM - 50L  €273,5

Inox, incl. deksel en rooster 

Kookpot met kraan



Ø32CM  €32
Ø36CM  €53,5 

Inox 18/10 

Braadpan

50X35CM  €59,5

Inox 18/10 

Braadslede



Ø24CMXH1,7CM  €11

Pannenkoekenpan

Ø70CM  €82

Staal, bolle bodem 

Wokpan



Ø50CM  €12

Staal, 2 rode handvaten 

Paëllapan

6,5CM DIEP  €11
10CM DIEP  €13,5
15CM DIEP  €20,5

Inox 18/8, GN 1/1, 53x32,5cm

Gastronormbak



53X32,5CM  €9

INOX 18/8, GN1/1

Deksel Gatronorm

Ø40CM   €60,5

Inox 18/10, op voet

Vergiet



32X26,5X1,4CM  €10
53X32X1,4CM  €19,5 

Anti-microbial HDPE (High Density PolyEtheen), met sapgeul 
Beschikbaar in wit, geel, groen, blauw, rood en paars

Snijplank

INOX, VOOR 6 PLANKEN  €15,5

Snijplankrek

TIP: Bewaar planken in een rek, zo voor-
kom je schimmels!



53,X32,5XH9,7CM  €4,5

Grijze kunststof, GN1/1, 4 vakken 

Bestekbak

53,5X34CM  €4

Semitransparant 

Bestekbak deksel

Tip: Met deksel zijn de bestelbakken sta-
pelbaar.



Per 12 stuks   €3,5

Cuinox 18/0 

Vork

Per 12 stuks   €3,5

Cuinox 18/0 

Lepel



Per 12 stuks   €8,5

Cuinox 18/0 

Mes

Per 12 stuks   €2

Cuinox 18/0 

Koffielepel



2L - INOX 18/10  €16

Kan

2L - INOX 18/10  €17,5

Kan met deksel



6L - Ø23XH47,5CM - 40 TASSEN  €101,5
15L - Ø 28XH61CM - 100 TASSEN  €157 

Vermogen 1500W, Inox, voorzien van peilglas, met automatische 
thermische beveiliging en ontkalkingsindicatie

Perculator

Tip: Gebruik op kamp een timer op het 
stopcontact zodat niemand vroeger hoeft 
op te staan om koffie te maken.

Ø10CM - 25CL  €8
Ø12CM - 50CL  €11,5 

Inox 18/10, zwaar

Pollepel



36CM  €5
41CM  €6 

Met handvat in kunststof

Klopper

Ø12CM  €7
Ø16CM  €13 

Inox 18/10, zwaar

Schuimspaan



40CM  €5
50CM  €6 

Hittebestendig tot 220 °C

Spatel

60CM  €9,5

Roerlepel



26CM  €2
36CM  €3
41CM  €3,5

Gemaakt uit wit rubber

Pannenlikker

20CM  €3,5

Broodmes



25CM  €6,5

Chefmes

7,5CM  €3

Recht model, handvat in kunststof, roestvrij en vaatwasbestendig

Schilmesje



  €14

Kunststof, manuele messenslijper met vingerbescherming

Messenslijper

Tip: Na slijtage kunnen de mesjes ge-
draaid worden om nogmaals te gebruiken

  €20

Softkit voor een 8-tal messen en ander materiaal, met ritssluiting 
en handvat

Messentas



30CM  €3,5

Inox 18/0 

Tang

38CM  €2,5

Inox 18/0, rode handvaten 

Schaartang



58CM  €17

Inox 18/10, zwaar 

Pureestamper 1

38CM  €5,5

Inox 

Pureestamper 2



20L - 36X18XH44CM  €15

Met kraantje 

Jerrycan

15L - 250W  €285,5

Staaflengte: 29cm - Voor kookpotten tot 15l 
Vaste staaf

Staafmixer 1



50L - 350W  €394,5

Staaflengte: 42,5cm - Voor kookpotten tot 50l 
Afneembare staaf

Staafmixer 2

15,4CM  €2

Voor diepvriezer/koelcel 

Tip: Vergeet dit zeker niet op kamp!
Bewaartemperatuur - Vlees: max. 7°C / Bewerkte 
groenten en fruit: 7°C / Gevogelte, vis, 
gehakt: max. 4°C / Diepvriesproducten: -18°C

Thermometer



42X33X20,5CM  €57,5

9200W, zwart gelakt gietijzer met 3 kraantjes 
Geschikt voor propaan/butaan (9200W) en aardgas (8200W) 
1 gasbekken bestaande uit 3 apart bedienbare cirkels

Gasvuur

65X54X30CM - 9,2KW  €181

Enkel geschikt voor propaangas 
Met geëmailleerde braadpan 59x48cm 
Incl.usief gasslang en drukregelaar - Verbruik 582 g/h

Worstenbrader



59X48CM  €53

Los voor worstenbrader 

Braadplaat

42,5X42,5XH40CM - 6,4KW  €266,5

Geschikt voor propaangas (incl. ombouwset voor aardgas) 
Voorzien van thermokoppel en elektronische ontsteking 
Met geëmailleerd rooster - Incl.usief gasslang en drukregelaar

Kookbok gas



40L - GN1/1  €34

Binnenmaat: 53,8x33,8x23,4cm 
Buitenmaat: 60x40xh28,5cm 

Thermobox

-18°C, BLAUW, GN1/2, 800GR  €5,5

Koelelement



20L - Ø32X31CM  €200

Dubbelwandig Inox 18/8 
Houdt 6 tot 8u op temperatuur, dubbelwandig, deksel, bevestigd 
met 6 klemmen, voorzien van ontluchtingsventiel, elastische stoot-
ring, stapelbaar 

Voedselcontainer

110X110CM  €22

Blusdeken



33CM  €4,5

Katoen met versterkte palmstukken

Ovenwanten

Voor blikken tot hoogte 55cm, tafelmodel  €77

Blikkenopener



Ø32CM  €84,5

Inox 18/10, incl.usief zeven 2mm en 3mm

Passe-vite

65X60CM  €23

Per 12 stuks, katoen

Keukenhanddoeken



BAK 30X21XH12CM  €5
DEKSEL 30X20CM  €3,5 

Binnenmaat bak: 16x26,5xH11,5cm 
Ideaal voor het opbergen en transporteren van bestek

Stapelbak 1

BAK 40X30XH32CM  €9,5
DEKSEL 40X30CM  €4 

Binnenmaat bak: 26,5x36,5xH31cm 
Geschikt voor o.a. borden en tassen, voorzien van verstevigde 
bodem

Stapelbak 2



BAK 60X40XH32CM  €16,5
DEKSEL 40X60CM  €6 

Binnenmaat bak: 37x56,5xH31cm 

Stapelbak 3


