
Foto beschrijving artikelnr. Afwerking Prijs

*Uitsparing voor 5 kg gasfles B01403920A 449,00 €
*Vier RVS branders 
*56 cm x 39 cm kookoppervlak 
*Drie geëmailleerde grillroosters 
*Elektronische drukknopontsteking
*Zijbrander

*Uitsparing voor 5 kg B04514720A 549,00 €
*gasfles in bodem
*Vijf RVS branders
*76 cm x 39 cm kookoppervlak
*Warmhoudrek
*Vier geëmailleerde grillroosters
*Elektronische drukknopontsteking
*Zijbrander

*Uitsparing voor 10 kg gasfles in bodem B02406141A 699,00 €
*Vier RVS branders
*64 cm x 48 cm kookoppervlak
*Bakplaat en warmhoudrooster
*Twee geëmailleerde stalen grillroosters
*Elektronische drukknopontsteking
*Zijbrander

*Uitsparing voor 10 kg gasfles in bodem B02406350A 799,00 €
*Vier RVS branders
*64 cm x 48 cm kookoppervlak
*Bakplaat en warmhoudrooster
*Twee geëmailleerde stalen grillroosters
*Elektronische drukknopontsteking
*Zijbrander
*Dubbelwandige kap

*Uitsparing voor 10 kg gasfles in bodem B04513541A 899,00 €
*Vijf RVS branders
*80 cm x 48 cm kookoppervlak
*Bakplaat en warmhoudrooster
*Drie RVS Therma Core™ grillroosters
*Elektronische drukknopontsteking
*Zijbrander

*Uitsparing voor 10 kg gasfles in bodem B04513741A 1.399,00 €
*Vijf RVS branders
*80 cm x 48 cm kookoppervlak
*Bakplaat en warmhoudrooster
*Drie RVS Therma Core™ grillroosters
*Ingebouwde elektronische Smooth Start
*Zijbrander en infrarode achterbrander
*95% voorgemonteerd

Xenon 223

Xenon 227

Premium 323

Premium 325

Premium 327

Freedom 384
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*Uitsparing voor 10 kg gasfles in bodem B02405751A 599,00 €
*Vier RVS branders
*64 cm x 48 cm kookoppervlak
*Bakplaat en warmhoudrooster
*Twee geëmailleerde stalen grillroosters
*Elektronische drukknopontsteking

*Uitsparing voor 10 kg gasfles in bodem B02405950A 749,00 €
*Vier RVS branders
*64 cm x 48 cm kookoppervlak
*Infrarode achterbrander
*Bakplaat en warmhoudrooster
*Twee geëmailleerde stalen grillroosters
*Elektronische drukknopontsteking
*Dubbelwandige kap

*Freedom 450 kookmodule B17103041A 1.599,00 €
*Freedom 321C B02405751A
*Freedom 420 opbergkast C01005B41A

*Inbouwmodel B02406550A 1.299,00 €
*Vier RVS branders
*64 cm x 48 cm kookoppervlak
*Zijbrander en infrarode achterbrander
*Twee RVS Therma Core™ grillroosters
*Ingebouwde elektronische Smooth Start
*Dubbelwandige kap
*Volledig RVS

*Uitsparing voor 10 kg gasfles in bodem B04513950A 1.299,00 €
*Vijf RVS branders
*80 cm x 48 cm kookoppervlak
*Bakplaat en warmhoudrooster
*Drie RVS Therma Core™ grillroosters
*Elektronische drukknopontsteking
*Zijbrander
*Dubbelwandige kap
*Volledig RVS

*De gietijzeren bakplaat zal inspireren A05701015H 59,95 €
tot heerlijke gerechten van vlees en vis
*De geribbelde kant zal het vlees dicht-
schroeien terwijl de platte kant uitstekend
geschikt is voor het bakken van sand-
wiches,pannekoeken en eieren

Freedom 321C

Freedom 321X

Freedom set

Professional 482 inbouw

Professional 529

Gietijzeren bakplaat
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*Verkrijgbaar in emaille-afwerking of 304 
kwaliteit RVS.Roosters kunnen vervangen 
worden.

A01602024H Geëmailleerd staal 34,95 €

*Ze zijn per twee verpakt in een doos. A01606025H RVS 54,95 €
*De Xenon roosters met emaille-fwerking 
zijn per stuk verpakt.

A01615024H Geëmail. Gietijzer 39,95 €

A01602008H Xenon 19,95 €

*Vlamverdelers voorkomen dat er hoge 
vlammen ontstaan door branders te 
beschermen tegen vetdruppels

A01708030J RVS 39,95 €

*Vlammendempers zijn er in emaille-
afwerking en in 304 kwaliteit RVS. Ze zijn 
per twee verpakt in een doos.

A01705029J Emaille 16,95 €

*Het braadrek heeft een unieke A06611019F 39,95 €
verwijderbare geurmand.
*Plaats je favoriete voedsel op 
het rek en zet het rek in zijn
geheel op de grill.
*Volledig vervaardigd uit hoogwaardig
304 kwaliteit RVS

*Deze bakpan is ideaal voor langzaam A05803008I Emaille 109,95 €
bakken en sudderen om een unieke Xenon 99,95 €
smaak aan uw gerecht te geven.
*De deksel is van duurzaam RVS en de 
handgrepen zijn weg te vouwen om het
makkelijk te kunnen opbergen.
*De basis is van gietijzer met een gemak
kelijk te onderhouden emaille afwerking

*Er is een afdekhoes voor elke A07002047A Xenon 223 29,95 €
buitenkeuken in het Grand Hall A07002048A Xenon 227 29,95 €
assortiment. A07007034A 4-Brander 54,95 €
Ze zijn gemaakt van kwalitatief A07007035A 5-brander 59,95 €
hoogwaardig materiaal. A07007053A Freedom 384 64,95 €

A07007036A Freedom set 74,95 €

*De RVS grillplaat is 28 cm x 38cm en A06606012G RVS 29,95 €
heeft handgrepen.
*De grillplaat is perfect voor het
grillen van kleine stukjes die normaliter
er doorheen zouden vallen maar maakt
vallen maar maakt het nog wel mogelijk
voor een gezond resultaat.

Grillroosters

Vlamverdelers

Braadrek

Gietijzeren pan met deksel

Afdekhoezen

RVS grillplaat
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*De verchroomde stalen roostermand is A05201001A Verchroomd 27,95 €
ideaal voor vlees, vis of groenten.
*De deksel is in te stellen op drie
verschillende hoogtes.

*Het 5cm hoge kebabrek is ideaal voor A06604018F RVS 24,95 €
het bakken van vis,vlees, of groenten.
*Vervaardigd van duurzaam RVS en 
makkelijk om te onderhouden.

*Voegt een rookgeur toe aan het gerecht A06701005E RVS 19,95 €

*De deksel is gescharnierd om mak-
kelijk te kunnen vullen en geperforeerd
om rook te laten circuleren door uw 
buitenkeuken.

Al het keukengerei is gemaakt van 304 A06602014G RVS 49,95 €
kwaliteit RVS met ingebouwde hang-
lussen en een geborstelde RVS hand-
greep voor een chic uiterlijk.
*De set bestaat uit tangen,vorken en een
druipborstel met een extra borstelkop.

Hoogwaardig reinigings- en glansmiddel A06612022E 9,95 €
voor roestvrijstaal,chroom en aluminium
met unieke beschermende eigenschap.

*De rotisserie kit kan gebruikt worden A07101037B 139,95 €
op buitenfornuizen met of zonder
achterbrander.
*Dit is de ideale manier om langzaam
vlees te laten sudderen, gevogelte en
filet te bakken.

Verchroomdee roostermand

Shish kebab en 6 vleespennen

Smokerbox

5-delige gereedschapsset RVS

Polisher & cleaner

Rotisserie
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*Gasdrukregelaar en slang. Y0080024 NL 30mb 14,95 €
Y0080027 DE 50mb

*Warmhoudrek B01206751A Pearl white 999,00 €
*Uitsparing voor gasfles in bodem B01206540A Titanium 999,00 €
*Kookoppervlak 43 x 44 cm
*Twee Crossray • ® infrarood branders
*Twee geëmailleerde gietijzeren roosters
*Ingebouwde elektronische Smooth Start
*95% voorgemonteerd
*Geïsoleerde dubbelwandige kap

*temperatuurmeter B03423640A Titanium 1.999,00 €
*Uitsparing voor gasfles in bodem
*Kookoppervlak 76 x 48 cm
*Vier Crossray ® infrarood branders
*Geëmailleerde gietijzeren wokdrager
*Vijf geëmailleerde gietijzeren grillroosters

*Ingebouwde elektronische Smooth Start
*Stijlvolle LED’s die aangeven of de 
branders branden
*95% voorgemonteerd
*Geïsoleerde dubbelwandige kap

*temperatuurmeter B04402720A Black 1.399,00 €
*Uitsparing voor gasfles in bodem B04402551A White
*Vier Crossray ® infrarood branders
*Geëmailleerde gietijzeren wokdrager
*Vijf geëmailleerde gietijzeren grillroosters

*Ingebouwde elektronische Smooth Start
*Stijlvolle LED’s die aangeven of de 
branders branden
*95% voorgemonteerd

*temperatuurmeter B04405820A Black 1.199,00 €
*Vier Crossray ® infrarood branders
*Geëmailleerde gietijzeren wokdrager
*Kookoppervlak 82 x 49 cm
*Warmhoudrek
*Vijf geëmailleerde gietijzeren grillroosters

*Ingebouwde elektronische Smooth Start
*Stijlvolle LED’s die aangeven of de 
branders branden

*Terrasverwarmer HA0301620A Black 1.299,00 €
*10,4kWh vermogen
*gepoedercoate stalen behuizing met RVS 
rooster
*Sfeerverlichting door LED's
*2,4Ghz wireless media
*3,5mm jack voor mp3 speler e.d.
*Verborgen buiten luidsprekers
*Bergruimte voor gasfles

Gasdrukregelaar

T-Grill

DS-Grill

Odeon 32

Odeon 32 inbouw

Totum HLS
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*Compacte verwarming/praktisch design THH1500EU Heatstrip: 1500 399,00 €
*Warmte voelbaar tot 4m van bron. THH2400EU Heatstrip: 2400 449,00 €
*Geleverd met RVS plafondbev. en 
muurbeugels

THH3200EU Heatstrip: 3200 599,00 €

*Bij voorkeur onder overkappingen en 
zonneschermen.

THH1500SSEU Heatstrip: 1500SS 439,00 €

*Gepoedercoate of RVS afwerking THH2400SSEU Heatstrip: 2400SS 499,00 €
THH3200SSEU Heatstrip: 3200SS 659,00 €

*Schoonheid en subtiele vormgeving Matt black
*Samenwerking met Porsche designstudio

*Crossray infrarood brandersysteem

*Functioneel als esthetisch RVS
*Opbergruimte voor potten en pannen.

*Er is een afdekhoes verkrijgbaar voor de 
T-Grill, DS-Grill, Odeon 32 en de Totum.

A07002051A T-Grill 49,95 €

*De afdekhoezen zijn gemaakt van 
duurzame materialen

P07007057A Odeon 32 59,95 €

*Hoogwaardige grijze kwaliteit voorzien van 
logo.

A07002052A DS grill 64,95 €

A07002054A Totum 39,95 €

*De optionele bakplaten zijn verkrijgbaar 
voor de T-Grill, DS-Grill en Odeon.

A05702020H Geëmaileerd 59,95 €

*Gemaakt van geëmailleerd gietijzer.
*De perfecte accessoire om een breed 
scala aan gerechten te bereiden.

*Deze geëmailleerde gietijzeren grillroosters 
zijn te vervanging verkrijg-

A01615027H Gietijzer 49,95 €

baar voor de T-Grill,DS-Grill en de Odeon.
*per 2 vepakt, behalve T-grill rooster

Heatstrip

X-Series 1

X-Series 2

Afdekhoezen

Bakplaten

Grillroosters
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*Ontworpen door topkok Neil Perry A06602024F 74,95 €
*Voor binnen als buiten.
*Gemaakt van RVS en zwart geanodiseerde 
legering.
*Tang,spatel en staalborstel.

*Er is een RVS rotisserie voor odeonserie A07101041F RVS 139,95 €

*Voor DS grill en Odeon 32 serie A05805010I Gietijzer 69,95 €
*Verwijder de cirkel en plaats er een pan of 
wok in. (d=22cm)
*Geëmailleerd gietijzer.

*Hoogwaardig RVS A05701021H RVS 179,95 €
*Lange levensduur
*Gemakkelijk schoon te maken.
*48cm x 40cm

*Hoogwaardig RVS met rubberen 
handvaten.

A06602025F RVS/rubber 149,95 €

*De X staat in de spatel.
*Tang,spatel en staalborstel.

Neil Perry gereedschapsset

Rotisserie

X-series gereedschapsset

Wokdrager

X-series bakplaat


