
THE CHARCOAL CERAMIC BARBECUE

MONOLITH IS

VRIJHEID

DE DRIE 
KOOKMETHODEN
De MONOLITH is multifunctioneel. De barbecue is op drie
verschillende manieren in te richten, waardoor er diverse
bereidingsmethodes mogelijk gemaakt worden.

Doe het als de pro‘s en barbecue 
direct boven de gloeiende kolen 
- hetzij op het bijbehorende roe-
stvrijstalen rooster dan wel op het 
gietijzeren rooster. Welke opbouw 
je ook kiest: de hitte van de sintels 
geeft je vlees de optimale smaak.

1. DIRECT GAREN

BUGGY MET 
ZIJTAFEL

Dit is waar de Monolith zijn ware 
grootte laat zien. Zodra de deflector-
steen in de vuurring wordt gehangen  
en direct boven de hete kolen wordt-
geplaatst, gaat de warmte gecontro-
leerd naar de buitenzijde. Dankzij de  
indirecte hitte wordt het voedsel  
bijzonder behoedzaam gegaard.  
Vlees, vis of gevogelte - alles wordt 
precies to the point bereid.

2. INDIRECT GAREN

Op de optionele pizzasteen bak 
je flinterdunne, knapperige 
pizza‘s direct boven het vuur, 
net zoals in een Italiaanse 
pizzaoven. De gewenste 
temperatuur is instelbaar 
tot 400 ° C. Tarte flambée, 
focaccia, brood en zelfs 
cakes lukken perfect.

3. BAKKEN

Laat je inspireren!
Volg en link ons op:

#monolithgrill

De Monolith wordt in een Buggy van geborsteld roestvast staal en 
teakhout op vier rubberen buffers geplaatst. Door de grote wielen  
(Ø 20cm, waarvan twee zwenkwielen met rem) kan de barbecue  
veilig en zonder beschadigingen worden vervoerd, zelfs op ruw  
terrein. De Monolith Buggy is ook ideaal voor barbecueteams, 
street-food verkopers, restaurants en catering. De opklapbare  
zijtafel van roestvast staal en teakhout zorgt ervoor dat  
het werkoppervlak vergroot kan worden.

Inklapbare zijtafel van geborsteld RVS en 
Teakhout met RVS scharnieren.

Geborsteld RVS  
Frame

PU wielen
 (Ø 20cm)– Vast en zwenkbaar

RVS handgreep

Teakhouten werkblad  
(FSC-gecertificeerd)

Onderstel met  
rubberen schokdempers

MONOLITH Grill GmbH  |  Frida-Schröer-Straße 56
D-49076 Osnabrück  |  info@monolith-grill.de

MONOLITH-GRILL.EU
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GRILLEN, 
ROKEN, 
BAKKEN, 
KOKEN, 
GAREN

Onze Monolith is van keramiek en roestvast staal, hitte- en weersbestendig. 
Het onderstel is gemaakt van gepoedercoat staal, de zijtafels van het beste 
bamboe. Indrukwekkend, rustiek en absoluut robuust.

DE ROBUUSTE

Door de eenvoudige regeling van de lucht-toevoer en de nauwkeurige afdichting 
van het zware keramiek worden temperatuur-schommelingen voorkomen.  
Het resultaat is een unieke constantheid en een reductie van 25 - 50% van het 
houtskoolverbruik. Temperaturen onder het vriespunt zijn ook geen uitdaging 
zodat je 365 dagen per jaar  barbecueën kunt.

DE CONSTANTE

De Monolith Pro-Serie is efficiënter dan ooit tevoren. Dankzij het slimme ven-
tilatiesys-teem doe je met een lading houtskool van 2,5 - 3 kg tot wel 24 uur in 
het lage tempe-ratuurbereik (Monolith Classic). De Monolith heeft maar weinig 
zuurstof nodig, laat weinig lucht in contact komen met het gegrilde voedsel en 
houdt het daardoor altijd sappig en mals.

DE ENERGIEZUINIGE

Pyrolyse voor de kamado en een asopvang-trechter voor de rest. Verwijder de 
asresten via de onderste opening van de Monolith, de rest van de schoonmaak 
doet het vuur voor je.

DE ONDERHOUDSARME

De Monolith is een levenslange metgezel. Onze garantievoorwaarden vind 
je op www.monolithgrill.eu

LIMITED LIFETIME GARANTIE

De Monolith is niet alleen een barbecue, maar ook een steenoven, smoker en 
een teppanyaki plaat. Of je nu een steak kort en heet wilt gril-len, je eigen knap-
perige pizza uit de steenoven in 3 minuten wilt bakken of de perfecte 10 uur du-
rende low and slow job voor je ribben wilt plannen - met een temperatuurbereik 
van 70 °C tot 400 °C zorgt je Monolith altijd voor absoluut barbecueplezier.

DE ALLESKUNNERDE MODELLEN
De Monolith familie bestaat uit 4 verschillende modellen:    
ICON, Junior, Classic en LeChef waardoor er voor iedere behoefte,  
thuis of professioneel, altijd een Monolith met de juiste afmeting 
is. Alle vier de modellen hebben een uitgebreid assortiment   
aan hoogwaardige accessoires.

MONOLITH 
ICON
PRO-SERIE 2.0

ROOSTER Ø     33cm

MONOLITH 
JUNIOR
PRO-SERIE 2.0

ROOSTER Ø     33cm

ROOSTER Ø     46cm

MONOLITH 
CLASSIC
PRO-SERIE 2.0

MONOLITH 
LeCHEF
PRO-SERIE 2.0

ROOSTER Ø     55cm

DE MONOLITH WAS ZO GOED ALS PERFECT. 
WIJ ZIJN MET “ZO GOED ALS” NIET TEVREDEN…

Alle Monolith kamado’s zijn nu voorzien van een verfijnde 
glasvezelafdichting inclusief hoogwaardige metalen band. 
Onze Junior krijgt het geliefde Icon scharniersyteem en is 
daarmee klaar voor gebruik met de fireplate. Het scharnier-
punt van de Classic deksel is verplaatst, zodat deze met nog 
minder inspan-ning geopend kan worden. Bovendien krijgen 
alle modellen nieuwe gietijzeren ventilatiekappen, die ten 
behoeve van meer stabiliteit zijn uitgevoerd met het nieuwe 
slide-system. En zodat elke Monolith vanaf nu Guru-ready is, 
krijgen al onze kamado‘s een Guru-blower-adapter. We kijken 
uit naar een nieuw barbe-cuetijdperk. Het tijdperk van de 
Monolith Pro-Serie 2.0

.. daarom hebben we onze keramische barbecues 
verder doorontwikkeld en presenteren we met 
trots de nieuwe Monolith Pro-Serie 2.0

PRO-
SERIE Snel twee steaks grillen? Geen probleem. Dankzij het schoorsteeneffect is de 

houtskool snel op temperatuur en is de Monolith klaar om te grillen. Dankzij de 
extreem goede afdichting dooft de houtskool na het sluiten van de ventilatie 
in zeer korte tijd - en kan deze de volgende keer dus gewoon weer worden 
gebruikt.

DE EFFECTIEVE

Aroma‘s via de rookhout toevoeropening. Voeg de fijnste smaken toe aan je 
vlees door middel van rookpellets of rookhoutsnippers zonder het deksel op 
te tillen.

DE SMOKER

MONOLITH IS 
TRADITIE
Een erfenis van 3.000 jaar oud. Het Japanse 
erfgoed van Mushi-Kamado ontmoet ge-
avanceerd vakmanschap en tijdloos design.

MONOLITH IS
DESIGN
Functionaliteit en esthetiek, vaardigheid en 
stijl - voor Monolith zijn dit geen tegenstel-
lingen. Beleef de ultieme symbiose in één 
barbecue. Zoals altijd geldt ook hier: het 
oog eet mee.

MONOLITH IS
VRIENDSCHAP
De Monolith is als een kampvuur onder een 
ster-renhemel: het fascineert en verwarmt, 
maar het gezelschap erom heen is nog veel 
belangrijker. Beleef onvergetelijke avonden 
met je familie en vrienden. Omdat niemand 
belangrijker is.


