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MONOL I T H IS

DE KERAMISCHE HOUTSKOOLBARBECUE

DUTCH 2020
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MONOLITH KAMADO GRILL,
MIJN FILOSOFIE, ONZE STIJL
EN PASSIE VOOR DE VUUR
Het begon allemaal met mijn passie voor barbecuen en koken met vuur.
Maar ik wilde iets dat verder ging dan het conventionele product dat gereserveerd was om
in het weekend te grillen en dan weer in een hoekje te zetten. Ik wilde een veelzijdige barbecue maken die op verschillende manieren gebruikt kon worden, elke dag, dat is ook een
stijlvolle accessoire om met trots te laten zien. Om dit te maken dacht ik aan de kamado,
maar dan wel een nieuwe en moderne kamado. Uit deze gedachte is Monolith geboren.
Ik ontwikkelde een product dat de traditie van een Japanse kamado combineerde met
Duits design, robuustheid en duurzaamheid. Een product dat verschillende kooksystemen
bevat, samen met de meest geavanceerde technologie, zoals keramische grills. Een uniek
apparaat dat Monolith tot het kamado-merk bij uitstek zou maken.
Op basis hiervan is onze Monolith Kamado Grill geboren en vervolgens in de loop der
jaren ontwikkeld. Universele apparaten waarmee u kunt grillen, barbecueën en roken,
een houtskooloven, een brood- en pizzaoven, een systeem waarmee u alles kunt koken;
de mogelijkheid om een complete buitenkeuken te hebben, niet alleen voor de liefhebber
maar ook voor de cateringprofessional die een systeem nodig heeft dat bestand is tegen
intensief gebruik.
Uit deze veelzijdigheid en multifunctionaliteit komt de slogan van Monolith: Monolith is
vrijheid. Een eenvoudig concept, maar een die de essentie van het gebruik van Monolith
vandaag de dag belichaamt.

Copyright © 2020 Monolith Grill GmbH. Alle rechten voorbehouden.
Terwijl we alles in het werk hebben gesteld om ervoor te zorgen dat
de informatie in deze brochure actueel en accuraat is, kunnen fouten
voorkomen, en Monolith neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voor enige fouten of omissies in de inhoud. De informatie in
deze brochure wordt verstrekt op een “as is”-basis, zonder garantie van
volledigheid, nut of tijdigheid. In geen geval zal Monolith of
haar agenten of werknemers zijn daarom aansprakelijk jegens u of iemand
anders voor elke actie die is ondernomen of beslissing die is genomen op
basis van de informatie in deze brochure.

In Monolith komen innovatie en technologie samen om iedereen de mogelijkheid te geven
om op een eenvoudige manier gebruik te maken van onze grill, met respect voor de
traditie van het koken met vuur. En dankzij deze Monolith zijn kamado-grills internationale
kooktoestellen geworden, omdat ze zich kunnen aanpassen aan elke culinaire cultuur en
zo de traditionele recepten van elk land kunnen creëren.
Wij bij Monolith zijn trots op onze producten en ons succes die de essentie van de Duitse
techniek en ontwikkelingswerk weerspiegelt, dit heeft er ons ertoe gebracht om de meest
technisch-logische kamado op de markt te produceren.
We hebben deze resultaten bereikt omdat we bij Monolith, de mensen die er werken,
BBQers & professionals zijn, dus we kunnen met trots zeggen dat onze kamado grills zijn
ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd door BBQers voor BBQers.

Matthias Otto, CEO and Founder

3

4

5

GRILL, BARBECUE, ROOKOVEN,
PIZZA- EN BAKOVEN, BRAADSPIT, BAKPLAAT
Monolith is een designobject. Stijlvol in elke omgeving: op het terras, in de tuin of in een
buitenkeuken. Monolith is Duits design: praktisch, functioneel en efficiënt..
Monolith is vrijheid.
Een multifunctionele keramische barbecue! Je kan barbecueën, grillen, roken en schroeien.
Je kan de Monolith gebruiken als een bakoven, al dan niet met braadspit, en als bakplaat.
Een ideaal apparaat om zich thuis mee uit te leven, maar ook geschikt voor
de horecaprofessional.
Een verre traditie. De Monolith Kamado barbecue vertelt het verhaal van een vuurvast
keramisch baksysteem dat al meer dan 3000 jaar door Japanners en Chinezen wordt
gebruikt. De afgelopen jaren is de moderne keramische barbecue populair geworden
bij de barbecuefanaten. Het is een enorm succes, zowel bij particulieren als bij
professionele gebruikers.

HEERLIJKE RECEPTEN
Kan je vinden op onze homepage: www.monolith-grill.eu
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M O N O L I T H V E R VO L L E D I GT A L L E

BUITENKEUKENS

www.freiluftkueche.com
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DE COMPLETEBUITEN KEUKEN
DE TRADITIE VAN HET BARBECUEËN
Met Monolith kunt u smaken en aroma’s herontdekken van het traditioneel koken op vuur
wat geen enkel ander baksysteem kan bieden.

EEN MULTIFUNCTIONELE VEELZIJDIGE BARBECUE
Monolith is meer dan een barbecue, het is een kooktoestel dat gebruikt kan worden voor
verschillende bereidingsmethodes. Monolith kan worden gebruikt om te grillen, te barbecueën, te roken en te aromatiseren, schroeien en bruinen, maar ook als een oven voor pizza
of brood. Dankzij het brede gamma aan accessoires kan je ook braden met een braadspit,
bakken op een bakplaat of grillplaat of wokken met hoge geconcentreerde temperaturen.
Als de barbecue gedoofd is, kan je nog gerechten warm houden.

DUITS DESIGN EN TECHNOLOGIE
Monolith is een toonbeeld van Duits design en engineering. Het belichaamd een eenvoudig
concept: “mooi is wat werkt”. Monolith staat voor Duitse degelijkheid in alle zijn vormen: design en kwaliteit, technologische innovatie en functionaliteit, gemak en prestaties, onvergelijkbaar met andere systemen.

DE MEEST GEAVANCEERDE KERAMISCHE KAMADO BARBECUE TER WERELD
Het unieke keramische composiet zorgt voor uitzonderlijke prestaties. Naast de handmatige
temperatuurregeling kan de Monolith uitgerust worden met een elektronische bediening.
Deze elektronica controleert zowel de temperatuur in de barbecue als de kerntemperaturen
van het vlees (gemaakt in de Verenigde Staten door BBQ Guru).

KERAMIEK EN ROESTVRIJ STAAL VOOR PRESTATIES EN DUURZAAMHEID
Alleen keramiek is niet voldoende om een goeie barbecue te hebben: de Monolith Kamado
is gemaakt van een bijzondere keramische mix met ongeëvenaarde thermische prestaties.
De Monolith is geassembleerd met hoogwaardige RVS elementen die hun schoonheid en
degelijkheid behouden. Ze roesten niet en behouden hun vorm.

LAAG ENERGIEVERBRUIK
Dankzij de uitzonderlijke thermische efficiëntie heeft de Monolith niet veel energie nodig om
de gewenste temperatuur te behouden. Met slechts 3 kg houtskool kan je langzaam tot 24
uur indirect koken.

EEN COMPLETE BUITENKEUKEN
HET VUUR ONDER CONTROLE HOUDEN WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG
Monolith is een eenvoudig kooktoestel, geschikt voor iedereen, niet alleen voor professionals.
De Monolith is eenvoudig aan te maken en bereikt snel de gewenste temperatuur. Hij is
eenvoudig te gebruiken en te bedienen dankzij het ventilatiesysteem. Het vuur kan in minder
dan 20 minuten gedoofd worden door de ventilatieopeningen te sluiten. Ten slotte is Monolith
gemakkelijk te reinigen dankzij de asbak met geïntegreerde asschep.

Veelzijdig en multifunctioneel, met zijtafels of een optionele rolwagen, de Monolith is een
complete buitenkeuken, meer heb je niet nodig.

BEPERKTE LEVENSLANGE GARANTIE
Alle garantievoorwaarden van de Monolith-producten zijn beschikbaar
op de website www.monolith-grill.eu
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MONOLITH JUNIOR
De compacte. De MONOLITH Junior is met een roosterdiameter van 33 cm het
kleinste model uit ons assortiment. Ondanks zijn compacte afmetingen heeft de
MONOLITH Junior alle toepassingsgebieden zoals grillen, baken, smoken, roken
en garen met bravoure onder de knie. Zijn grootte is optimaal geschikt voor het
gebruik op het balkon of de campingplaats. Ook in de professionele gastronomie is
hij door zijn grootte populair. Met een gewicht van 43 kg kan hij eenvoudig vervoerd
worden. In combinatie met het extra grillrooster is het mogelijk om verschillende
spijzen en bijgerechten ook tegelijkertijd te garen. Met het unieke chip-feeder-systeem kunt u via de klep in de behuizing rookhout in de gloed leggen zonder het
deksel van de barbecue te openen.
Aangevuld met accessoires zoals rooster van gietijzer of pizzasteen laat de MONOLITH Junior niets te wensen over. De barbecue is in de kleuren zwart en rood
verkrijgbaar. De MONOLITH Junior is leverbaar als versie met frame, alsook zonder
frame met keramische voeten voor het gebruik in de gastronomische keuken en
voor montage in uw zelf ontworpen buitenkeuken.
EXCL. CART

INCL. CART

ITEM-NO. 201022-BLACK

ITEM-NO. 201021-BLACK

ITEM-NO. 201022-RED

ITEM-NO. 201021-RED

€ 549,90

€ 649,90

WEIGHT
from 38kg

approx. 52cm
approx. 47cm

approx. 95cm

approx.
38kg

approx. 33cm

approx.
42kg

approx. 52cm
approx. 47cm

GRID
Ø 33cm

approx. 57cm

approx. 47cm

approx. 33cm

COVER JUNIOR
ITEM-NO. 201028 € 49,90
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CLASSIC PRO-SERIES 1.0
De klassieker. De MONOLITH Classic is het populairste barbecuemodel uit ons gamma.
Met een roosterdiameter van 46 cm is de MONOLITH Classic de eerste keuze voor het
grillen, bakken, smoken, roken en garen voor de hele familie en uw vrienden. Het grilloppervlak dat door het extra barbecuerooster en het optionele 2e roosterniveau uitgebreid
kan worden, is groot genoeg om meerdere gerechten en bijgerechten tegelijkertijd te
garen. Met het unieke chip-feeder-systeem kunt u via de klep in de behuizing rookhout in
de gloed leggen zonder het deksel van de barbecue te openen. Aangevuld met omvangrijke
accessoires zoals rotisserie, rooster van gietijzer, pizzasteen, wokhouder & wok of plancha
wordt de MONOLITH Classic een volwaardige buitenkeuken.
De barbecue is in de kleuren zwart en rood verkrijgbaar. Leverbaar als versie met frame
en zijtafels van bamboe alsook zonder frame en zijtafels met keramische voetjes voor de
montage in onze buggy, onze teakhouttafel of uw zelf ontworpen buitenkeuken.

EXCL. CART

INCL. CART + SIDE TABLES

ITEM-NO. 101002-BLACK

ITEM-NO. 101001-BLACK

ITEM-NO. 101002-RED

ITEM-NO. 101001-RED

€ 1.259,90

€ 1.399,90

INCL. BUGGY

approx. 120cm

INCL. TEAKWOOD TABLE

approx. 140cm

approx. 84cm

approx. 94cm

approx. 46cm

approx. 131cm

approx. 131cm

approx. 120cm

approx.
143kg

approx. 54cm
approx. 80cm

approx. 59cm

approx. 71cm

approx.
115kg

approx. 80cm

WEIGHT
from 85kg

approx.
85kg

approx. 71cm

GRID
Ø 46cm

approx. 78cm

approx. 59cm

approx.
149kg

COVER CLASSIC
ITEM-NO. 201010
RRP € 49,90
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LeCHEF PRO-SERIES 1.0
De grote. De MONOLITH Le Chef is met een indrukwekkende 140 kg aan gewicht het
zwaargewicht in ons leveringsgamma. Hij is bijzonder geschikt voor het bereiden van grote
hoeveelheden vlees alsook voor het gelijktijdig garen van verschillende spijzen en gerechten.
Grillen, bakken, smoken, roken en garen – alles is mogelijk – in onvermoede dimensies.
De roosterdiameter van 55 cm en de uitbreiding door een extra barbecuerooster en een
2e roosterniveau maken gebruik bij catering, street food-evenementen, gastronomische of
barbecuewedstrijden alsook grote feesten mogelijk. Met het unieke chip-feeder-systeem kunt
u via de klep in de behuizing rookhout in de gloed leggen zonder het deksel van de barbecue
te openen. Aangevuld met omvangrijke accessoires zoals gietijzeren rooster, pizzasteen of
plancha wordt de MONOLITH Le Chef een volwaardige buitenkeuken.

EXCL. CART

INCL. CART + SIDE TABLES

ITEM-NO. 101031-BLACK

ITEM-NO. 101030-BLACK

ITEM-NO. 101031-RED

ITEM-NO. 101030-RED

€ 2.199,90

€ 2.349,90

INCL. BUGGY

INCL. TEAKWOOD TABLE

COVER LECHEF
ITEM-NO. 201037
€ 69,90

approx. 135cm

approx. 84cm

approx. 140cm

approx. 94cm

approx. 55cm

approx. 134cm

approx. 134cm

approx. 129cm

approx.
199kg

approx. 54cm
approx. 80cm

approx. 72cm

approx. 80cm

approx.
165kg

approx. 80cm

WEIGHT
from 140kg

approx.
140kg

approx. 80cm

GRID
Ø 55cm

approx. 85cm

approx. 72cm

approx.
203kg
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MONOLITH BBQ-GURU
PRO-SERIES 1.0
The innovative. In samenwerking met onze Amerikaanse partner BBQ Guru ontwikkelen
we de vooruitstrevende MONOLITH-barbecue. Vooral bij de kamado‘s kan de temperatuur
ook heel goed via een elektronische besturing worden geregeld. Daarom ontwikkelen we
de Monolith met geïntegreerde blower. Geen lastig aanbrengen van adapters aan de luchttoevoeropening. De gaarruimtetemperatuur wordt via een temperatuursensor bepaalt en
via een kabel aan en controller doorgegeven. Deze stuurt de geïntegreerde blower die via
een ingeblazen zuurstofhoeveelheid de gloed regelt.De controller erkent ook wanneer het
deksel wordt geopend en stelt de tijd voor de opening van de luchttoevoer in.
De grill is verkrijgbaar in de kleur zwart en in de maten Classic en LeChef. Beschikbaar als
een versie met frame en bijzettafels van bamboe, evenals zonder frame en bijzettafels met
keramische voetjes voor installatie in onze buggy of uw zelf ontworpen buitenkeuken.
CLASSIC

Le CHEF

INCL. CART + SIDE TABLES
ITEM-NO. 109001-BLACK
€ 1.549,90

INCL. CART + SIDE TABLES
ITEM-NO. 109030-BLACK
€ 2.499,90

EXCL. CART
ITEM-NO. 109002-BLACK
€ 1.399,90

EXCL. CART
ITEM-NO. 109031-BLACK
€ 2.349,90

approx. 59cm

approx. 72cm

approx. 85cm

approx. 78cm

CONTROLLER BBQ GURU EDITION
approx.
85kg

Digi DX3 Controller Set BBQ Guru Ed.

Set BBQ GuruDigiQ DX3, metalen controle box met stroom
adaptor ( 120/240V), spiraalkabel, temperatuursondes voor
grillruimte en voeding, Pit Viper ventilator, montage adaptor
voor keramische gril, opruimzakje en gebruiksaanwijzing.

approx.
140kg

ITEM-NO. 209091 | € 219,90
approx. 46cm

approx. 80cm
approx. 72cm

approx. 59cm

approx. 71cm

approx. 55cm

Cyber Cloud Control BBQ Guru Ed.

Set BBQ Guru Cyber Cloud, controle box met stroom
adaptor ( 120/240V), brede LED display, spiraalkabel, temperatuursondes voor grillruimte en voeding, Pit Viper ventilator, montage adaptor voor keramische gril, opruimzakje
en gebruiksaanwijzing.

ITEM-NO. 209099 | € 369,90
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MONOLITH BASIC
The Monolith Basic is een afgeslankte versie van het Classic-model, dus
het favoriete grillmodel krijgt een klein broertje, net als de Classic heeft de
basis een roestdiameter van 46 cm en biedt, net als alle monolieten, de
eerste keus voor grillen, bakken, roken, Roken en koken. Qua kwaliteit is de
Basic op geen enkele manier inferieur aan de Classic. Uiteraard is het opvallende uiterlijk veranderd. De Basic mist bijvoorbeeld het monoliet-chipaanvoersysteem en de roestvrijstalen strips zijn vervangen door gepoedercoate
stalen strips. Het grillgebied, dat kan worden uitgebreid met de optionele
extra grill en het tweede roosterniveau, is groot genoeg om verschillende
gerechten en bijgerechten tegelijkertijd te bereiden.
Aangevuld met uitgebreide accessoires, zoals rotisserie, gegoten rooster,
pizzasteen, wokhouder & amp; Wok of vuurplaat, de Monolith Basic is een
volwaardige buitenkeuken. De grill is alleen verkrijgbaar in de kleur zwart.
Beschikbaar als versie met bamboeframe en bijzettafels.
Optionele accessoires, grillgereedschappen en accessoires vindt u op onze
accessoirepagina’s.

INCL. CART + SIDE TABLES
ITEM-NO. 201000-BASIC
€ 899,90

approx. 135cm

approx.
115kg
approx. 80cm

WEIGHT
approx. 115kg

approx. 129cm

GRID
Ø 46cm
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HIER IS VOOR

VRIENDSCHAP
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MONOLITH PRO-SERIES 1.0
De nieuwe Monolith Pro-serie is de evolutie van de reeds bestaande Classic- en LeChef-modellen, met diverse innovaties zodat uw bereidingen steeds perfect zijn. Het nieuwe rvs roostersysteem biedt een unieke flexibiliteit om
verschillende kookzones te creëren. Zowel het rvs rooster, de lekschaal als de deflectorsteen zijn verdeeld in twee
helften. Deze kunnen individueel in verschillende hoogtes geplaatst worden afhankelijk van jouw kookvoorkeuren. Met dit systeem kan de Monolith-barbecue indien nodig tegelijkertijd worden gebruikt om zowel direct als
indirect te bakken. De nieuwe vuurschaal bestaat uit een metalen frame met 5 losse keramische delen. Onder in
het frame zit een as-trechter en met behulp van de inbegrepen as-schep kan u eenvoudig het as uit de Monolith
verwijderen. Er wordt een handige greep meegeleverd waarmee u het volledige RVS roostersysteem samen met
de vuurschaal eenvoudig uit de Monolith kan halen en terug erin kan plaatsen, ook wanneer dit nog heet is.

3 VEELZIJDIGE
KOOKWIJZEN

PRO-SERIES 1.0 SMART GRID SYSTEM
Het nieuwe Smart Grid System bestaat uit een RVS frame
en afneembare handgreep, twee halve RVS roosters,
tweedelige deflectorstenen en 2 RVS lekschalen.
CLASSIC
ITEM-NO. 101011
€ 159,90

LeCHEF
ITEM-NO. 101033
€ 189,90

PRO-SERIES 1.0 FIREBOX
De meerdelige vuurschaal is uitgerust met een exclusief
asopvangsysteem: een RVS trechter en as-schep.
LeCHEF
ITEM-NO. 101053-L
€ 159,90

SMART GRID RING

CAST IRON GRID

CAST IRON PLANCHA

GRILL GRATE (SET 2 PCS.)

CLASSIC
207033
€ 24,90

CLASSIC
207030
€ 39,90

CLASSIC
207031
€ 49,90

CLASSIC
207034
€ 59,90

LeCHEF
207038
€ 26,90

LeCHEF
207035
€ 56,90

LeCHEF
207036
€ 66,90

LeCHEF
207039
€ 69,90

Pizza stone is not included in delivery.

CLASSIC
ITEM-NO. 101053-C
€ 139,90

DIRECT GRILLEN

INDIRECT GRILLEN

BAKKEN
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MONOLITH ICON

VUURPLAAT

Keramische grillen om te gaan. Met de ICON kunt u niet alleen grillen, maar ook roken,
bakken en koken - en hij kan zelfs onderweg of als tafelgrill worden gebruikt dankzij zijn
grootte en gewicht. Bijzonderheid: het deksel kan worden verwijderd en u kunt de ICON
dan gebruiken als tafelgrill of er een stalen vuurplaat op plaatsen. Aan de vuurplaat kan een
lekbak worden bevestigd voor het opvangen van vet en as. Het kan gebruikt worden als een
Plancha- of Teppan-achtige grill bij verschillende temperaturen.
De temperatuur is zeer hoog in de gebieden direct boven de warmte en iets lager op de
buitenste delen waar de plaat uitsteekt. Dit betekent dat u het voedsel in het midden kunt
schroeien en het naar de buitenste delen kunt verplaatsen om het te koken en warm te
houden. Voor vlees-, vis-, groente- en pizzaventilatoren laat de ICON niets te wensen over.
Het beste is dat hongerige gasten niet lang hoeven te wachten, de grill zeer snel opwarmt
en lage temperaturen (100 graden) tot 20 uur kunnen worden aangehouden, zodat er niet
te snel een einde komt aan de gezellige avonden. Barbecueën op het hoogste niveau.

De 6 mm dikke stalen brandplaat, met een diameter van
600 mm, wordt bovenop de Monolith ICON geplaatst.
Een eerste inbranding wordt aanbevolen voor het
eerste gebruik!

ICON COVER

ITEM-NO. 102021
RRP € 179,90
Weight: 14 kg

ITEM-NO. 102028
RRP € 49,90

Onze oxford-nylonhoezen bieden optimale bescherming tegen regen, sneeuw en vuil.

ITEM-NO. 102000
€ 699,90

approx. 60cm

DEFLECTORSTONE
INCL. LIFT ICON

approx. 34.5cm

approx.
30 kg

approx.
20 kg

approx. 60cm

WEIGHT
from 35kg
approx. 47cm

approx. 52cm

approx.
33cm
approx. 60cm

GRID
Ø 33cm

approx. 50cm

approx. 53cm

approx. 16kg

approx.
33cm

De deflectorstenen beschermen uw voedsel tegen
directe warmte, waardoor grote stukken vlees perfect
kunnen worden gekookt

ITEM-NO. 102024
RRP € 49,90
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TEAKWOOD TAFEL

De Monolith Kamado kan worden gebruikt met de Buggy van RVS en hout. Hiermee kan je de
Monolith Kamado gemakkelijk verplaatsen en vervoeren. De barbecue rust op een RVS steun
met 4 rubberen schokdempers en kan worden vergrendeld voor extra veiligheid in gebruik
en tijdens het transport. De wielen met luchtbanden met een diameter van 26 cm maken
de Buggy zeer mobiel. Hiermee kan de Monolith perfect gebruikt worden in eigen tuin, maar
is hij ook ideaal in de professionele sector voor traiteurs, restaurants, streetfood en voor
BBQ Teams. Als alternatief voor de Buggy is er ook een tuintafel beschikbaar die u op onze
website kunt vinden.

Deze roltafel verbouwt je Monolith Classic of LeChef om naar een zomerse buitenkeuken,
met het stevige roestvrijstalen kader afgewerkt met teakhout. De tafel heeft een heel ruim
werkblad waarop je je gerechten op kunt verwerken en ook je accessoires op te bergen. Twee
grote wielen en een stevig houten handvat geven je extra moboliteit. Deze tafel is exclusief
voor Monolith Classic en Monolith LeChef.

BUGGY INCL. SIDETABLE

COVER BUGGY

TEAKWOOD TABLE MONOLITH CLASSIC

TEAKWOOD TABLE MONOLITH LECHEF

For Monolith Classic & LeChef
Weight: 55kg

For Monolith Classic & LeChef

Weight: 64kg

Weight: 63kg

ITEM-NO. 201019
€ 129,90

ITEM-NO. 201003-C
€ 1.199,90

ITEM-NO. 201003-L
€ 1.199,90

Grill not included in delivery.

ITEM-NO. 201017-L LeChef
ITEM-NO. 201017-C CLASSIC
€ 1.199,90

Grill not included in delivery.

DE BUGGY

COVER TEAKWOOD TABLE
For Monolith Classic & LeChef
ITEM-NO. 201014
€ 159,90
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ITEM-NO. 206000
€ 19,90

ITEM-NO. 206001
€ 29,90

BARBECUE ROOSTERHEFFER

PIZZA SNIJDER

Robuuste barbecueroosterheffer van roestvrij, gepolijst staal met bamboegreep voor veilig en eenvoudig
opheffen en verwijderen van het barbecuerooster.
Geschikt voor roestvrij stalen en gietijzeren roosters.

Met de pizzasnijder kunnen pizza’s en tarte flambée
snel en eenvoudig worden gesneden als met een mes.
Het roestvrijstalen mes van geborsteld roestvrij staal
en het handvat van bamboe zijn gemakkelijk schoon
te maken.

BARBECUESPIEZEN
& HOUDER
6 brede spiezen met houder van roestvrij, geborsteld staal voor het bereiden van bv. sjasliek,
groentespiezen en kebab. De geslepen uiteinden
van de spiezen maken het mogelijk om het barbecuegoed eenvoudig op te spiezen, de brede vorm
voorkomt verdraaien van het barbecuegoed op
de spiezen. Met de houder kunnen de spiezen in
verschillende positie worden gelegd om gelijkmatig
grillen langs alle kanten van het barbecuegoed
mogelijk te maken.

ITEM-NO. 206002
€ 19,90

GRILL TONGS
Sturdy grill tongs made of polished stainless steel with
an ergonomic bamboo handle. The locking mechanism
allows for spacesaving storage.

PIZZA SCHEP

ITEM-NO. 206004
€ 19,90

ITEM-NO. 206005
€ 29,90

Met de pizzaschep van roestvrij staal met bamboegreep
kunnen pizza‘s en Flammkuchen moeiteloos op de
pizzasteen worden gelegd en opnieuw worden verwijderd.
Door de inklapbare greep is hij heel plaatsbesparend.

PIZZA STEEN
Op de pizzasteen gemaakt van keramisch cordieriet, zijn
pizza’s, tarte flambée, brood en gebak perfect.
Het openporige oppervlak absorbeert het vocht van het
deeg en zorgt voor een knapperige bodem. Optimale
resultaten worden bereikt in combinatie met de bijbehorende deflectorsteen en het afstandsstuk.
Dus de steen onderaan is niet te heet.

Pizza stone Monolith Classic
ITEM-NO. 201008 | € 29,90
Pizza stone Monolith Junior
ICON compatible
ITEM-NO. 201025 | € 24,90
Pizza stone Monolith LeChef
ITEM-NO. 201034 | € 39,90
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Barbecue Borstel
ITEM-NO. 206006
€ 19,90
Barbecue Borstel
replacement head
ITEM-NO. 206016
€ 9,90

ITEM-NO. 206008
€ 32,90

BARBECUE BORSTEL

KOLENMAND

Robuuste barbecueborstel van roestvrij staal met bamboegreep voor het reinigen van het barbecuerooster.
De borstelkop met de roestvrijstalen borstels met lange
levensduur is indien nodig vervangbaar. Ideaal geschikt
voor roestvrijstalen roosters.

De roestvrijstalen KOLENMAND verbetert de luchtstroom
in de grill aanzienlijk. Gietijzeren kolen moeten altijd onder
de koolstofmand worden geplaatst om stralingswarmte te
verminderen. De koolstofmand kan van de monoliet aan
de handgrepen worden verwijderd. Dus de as kan worden
afgeschud en de mand wordt opnieuw gevuld met houtskool. De koolstofkooi voor de Monolith Classic en de Monolith LeChef hebben een afscheider. Dit maakt het mogelijk
om twee verschillende temperatuurzones in de grill in te
stellen. Samen met de gesplitste deflectorsteen kunnen de
toepassingsmogelijkheden worden vergroot. De Monolith
Junior staat het gebruik van een kolenafscheider niet toe.

CHICKEN ROASTER
MET GROENTEPAN
Gevogeltehouder van roestvrij staal voor het bereiden
vaan sappige kip. De verwijderbare houder kan naar
believen met bier, wijn of andere vloeistoffen voor het
aromatiseren gevuld worden. In de geperforeerde pan
kan tegelijkertijd groente worden bereid.

ITEM-NO. 206007
€ 19,90

MONO-LIGHTER
De Mono Lighter is de ideale aansteker voor je Monolith
Grill. Binnen slechts 60 seconden biedt het gloeiende
kool. De Mono aansteker werkt uitsluitend met hete
lucht en zonder open vuur. Dit zorgt te allen tijde voor
een veilige ontsteking en zonder de noodzaak van een
jump-start.

Charcoal basket Monolith Classic
ITEM-NO. 201046-C
€ 79,50
Charcoal basket Monolith Junior
ITEM-NO. 201046-J
€ 55,90
Charcoal basket Monolith LeChef
ITEM-NO. 201046-L
€ 89,90

ITEM-NO. M-001
€ 62,90
Cable: 3m

SPARE RIB-HOUDER
Spare rib-houder van zwart gecoat staal voor het
plaatsbesparend grillen van ribbetjes. Omgedraaid doet
de houder dienst als gebraadkorf om grote stukken vlees
eenvoudig te verwijderen.

STENENHEFFER
Met behulp van de stenenheffer kunt u eenvoudig de
hete deflector of pizzasteen uit de grill halen.

ITEM-NO. 206017
€ 19,90
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Wokhouder Monolith Classic
ITEM-NO. 206013-C
€ 62,90
Wokhouder Monolith LeChef
ITEM-NO. 206013-L
€ 79,90

ITEM-NO. 201013
€ 29,90

WOKHOUDER
De wokhouder van roestvrij staal wordt op de vuurring
geplaatst. Door de speciale bouwvorm wordt de hitte
gecentreerd aangezien voor perfecte resultaten in de wok
een hoge hitte vereist is.

WOK VAN STAAL

DEFLECTORSTEEN &
AFSTANDSSTUK

Deflector stone (2 pieces) &
Lift Classic
ITEM-NO. 201006 |€ 58,90
Deflector stone (2 pieces) &
Lift LeChef
ITEM-NO. 201033 |€ 84,90

De gedeelde deflectorsteen maakt het samen met de
kolenmand mogelijk om verschillende temperatuurbereiken in te richten en barbecuezones voor direct en
indirect grillen in de MONOLITH CLASSIC en LE CHEF. De
deflectorsteen bestaat uit twee keramische elementen
in de vorm van een halve maan die indien nodig op het
afstandsstuk gelegd kunnen worden. De steen schermt
het gaargoed zo van de directe hitte af. Grote stukken
vlees kunnen behoedzaam en langzaam gegaard worden
zonder te verbranden. Door de nieuwe vorm van het
afstandsstuk voor de MONOLITH Classic kan nu optioneel
een 2e barbecueniveau (2-delige set) gebruikt worden.

Deflector stone (1 piece) &
Lift Junior
ITEM-NO. 201024 |€ 39,90

In de wok van staal met houten greep kunnen uitstekend Aziatische gerechten worden bereid, groente
gebraden of soepen en sauzen gekookt. Een gedetailleerde handleiding zit bij het product.

ITEM-NO. 207013
€ 79,90

WOK SET
De Wokset omvat Wok, Wokständer, pollepel, draaiende
troffel en zeef.

Monolith Junior

ROOSTERVERHOGING
Met het verhoogde roestvrijstalen rooster kan het grillrooster in de Monolith Classic ongeveer 12 cm worden
verhoogd, zodat het sluit met de bovenrand van het
onderste deel van het lichaam. Aldus is de grill het direct
grillen en het indirect grillen met ingevoegde Deflektorstein (s) verder weg van de warmtebron. Een draaiing van
het voedsel wordt vereenvoudigd en een grote lekbak
vindt plaats onder het rooster. Een gelijktijdig gebruik
van het tweede grillniveau en de Rosterhöhung is niet
mogelijk. De roosterverhoging is alleen beschikbaar voor
de MONOLITH Classic.

Monolith Classic & LeChef

ITEM-NO. 201047
€ 21,90

36

37

Extra Barbcue rooster
Monolith Classic
ITEM-NO. 201005
€ 43,90
Extra Barbcue rooster
Monolith Junior
ITEM-NO. 201023
€ 29,90
Extra Barbcue rooster
Monolith LeChef
ITEM-NO. 201038
€ 55,90

2. Barbecue 2de niveau
Monolith Classic
ITEM-NO. 201016
€ 69,90
2. Barbecue 2de niveau
Monolith LeChef
ITEM-NO. 201032
€ 79,90

EXTRA BARBECUE ROOSTER

PLANCHA

Met het extra barbecuerooster van roestvrij staal kan
het barbecuevlak comfortabel en eenvoudig uitgebreid
worden. Door speciale standvoeten kan het veilig op het
barbecuerooster of ook op het 2e barbecueniveau (enkel MONOLITH CLASSIC & LE CHEF) geplaatst worden.
Zo ontstaan er 3 niveaus voor het smoken, roken en
barbecueën.

De plancha van massief gietijzer heeft twee zijden. De
geribbelde zijde is perfecte voor het bereiden van steaks
en burgers. De gladde zijde met verhoogde rand is ideaal geschikt voor het braden van spiegeleieren, bacon,
pannenkoeken, vis en groente. Na het gebruik valt het
aan te raden om het gietijzer dun met olie in te smeren.

GIETIJZEREN ROOSTER

2. BARBECUENIVEAU
(2-DELIGE SET)
Met de set van twee roestvrijstalen roosters in de vorm
van een halve maan kan het grilloppervlak worden verdubbeld. Indien nodig kunnen beide of ook slechts één
deel van het 2e barbecueniveau op de reguliere barbecuerooster worden geplaatst. De speciaal gevormde
voeten zorgen daarbij voor stabiliteit. In combinatie met
de kolenmand met scheider kunnen zo verschillende
temperatuurzones ingericht worden. Om de plaats in de
barbecue optimaal te benutten kan de extra barbecuerooster bovendien op het 2e barbecueniveau worden
geplaatst. Het 2e barbecueniveau kan in de MONOLITH
CLASSIC uitsluitend met de gedeelde deflectorsteen en
het bijhorende afstandsstuk gebruikt worden

Het barbecuerooster van massief gietijzer is een
uitstekende warmtegeleider. Het oppervlak zorgt voor
onberispelijke grillstrepen (Sear Marks) op steaks. Als de
rooster wordt gedraaid, krijgt u een vlakker oppervlak
voor vis of zeevruchten. Na het gebruik valt het aan te
raden om het gietijzer dun met olie in te smeren.

MARINADEPAN &
SILICONE BORSTEL
Marinadepan van roestvrij, geborsteld staal met siliconen
borstel met roestvrij stalen, geborsteld greep voor het
marineren en het glazuren van het barbecuegoed. Aan de
houder kan de pan buiten aan de barbecue worden opgehangen. Door de ophanging van het borstel drupt overtollige marinade terug in de pan. Op het barbecuerooster
kan de marinade/saus verwarmd worden.

ITEM-NO. 201044
€ 72,90

Gietijzeren rooster voor
Monolith Classic
ITEM-NO. 201011 | € 69,90
Gietijzeren rooster voor
Monolith Junior
ITEM-NO. 201029 | € 49,90
Gietijzeren rooster voor
Monolith LeChef
ITEM-NO. 201036
€ 95,90

ITEM-NO. 206003
€ 20,90
Capacity: 950ml
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Rotisserie LeChef
ITEM-NO. 207000-L
€ 399,90

Rotisserie Skewer-Set Classic
ITEM-NO. 207001-C | € 54,90
Set: 7 skewers
Rotisserie Skewer-Set LeChef
ITEM-NO. 207001-L | € 79,90
Set: 9 skewers

De rotisserie van roestvrij staal maakt de bereiding van
kip, gyros en spiesgebraad zelfs met gesloten deksel
mogelijk door de speciale wigvorm van het opzetstuk.
De stabiele draaispies van roestvrij staal beschikt over
twee vleesvorken met lange tanden die het barbecuegoed veilig vasthouden. De motor op batterijen met
metalen behuizing heeft een lange levensduur en is
robuust en kan indien nodig ook met een netstekker
(niet in de leveringsomvang) gebruikt worden.
Door de optionele spiesset (artikelnr.: 207001-C) wordt
de rotisserie een mangal- resp. churrasco-barbecue
waarbij via de standaard geïntegreerde spiesopnamen
tot 7 spiezen gedraaid kunnen worden.
Leveringsomvang: Rotisserieopzetstuk van roestvrij staal,
draaispies van roestvrij staal met twee vleesvorken,
draaispiesmotor (op batterijen)

De 5 mm dikke stalen brandplaat met een diameter van
740 mm wordt op de Monolith Classic geplaatst. Dankzij
het klepdeksel kan de temperatuur zoals gewoonlijk
worden geregeld. Merk voor het eerste gebruik!

ROTISSERIE SPIESS-SET

De roestvrijstalen kroon wordt over de opening geplaats, deze kroon is speciaal ontwikkeld om een maximale hitte te concentreren
wat het ideale is om perfect te wokken. “Suitable for all models “
must be : Suitable for all Fire Plates C, LC & Icon

Met de spiesset van roestvrij staal voor de MONOLITH
rotisserie wordt de keramische barbecue een mangalresp. churrasco-barbecue. Grill gelijktijdig tot op 7 spiezen
sjasliek, Braziliaanse vleesspiezen, groente of kebab. Door
de motor en de speciale aandrijving van de rotisserie
worden alle spiezen tegelijkertijd gedraaid.

VLAMZALMBORD
ITEM-NO. 206020
€ 79,90

STALEN BRANDPLAAT
“FIRE PLATE”

Vlamzalm is een populaire en rustieke wijze van
bereiding van zalm op open vuur. Wat in Finland en de
Scandinavische landen reeds heel lang traditie is, wordt
in Duitsland almaar populairder. De hete vuurvis smaakt
niet enkel bijzonder goed, maar is ook een echte beleving bij de bereiding. De vlamzalmborden zijn uitsluitend
geschikt voor de MONOLITH Classic en Le Chef.

Fire plate Classic
Weight: approx. 30kg
ITEM-NO. 207020-C
€ 299,90

Grill and daisy wheel not included in delivery.

Rotisserie Spiesset C & LC
ITEM-NO. 207000-C
€ 299,90

ROTISSERIE

Fire plate LeChef
Weight: approx. 35kg
ITEM-NO. 207020-L
€ 399,90

WOK KROON
Suitable with all models
ITEM-NO. 102022
€ 19,90
B900-1018-01

CLOCHE
The absolute Fire Plate accessoire gemaakt uit roestvrijstaal, het houdt
vocht en hitte onder de cloche, laat toe kaas te doen smelten over je
hamburger of ook groentjes perfect te garen.

SPATEL
De roestvrijstalen spatel is ideaal om het voedsel te keren en eventueel
te snijden en is perfect om het mooi schrapen van de Fire Plate.

ITEM-NO. 207050
€ 29,90

ITEM-NO. 207051
€ 14,90
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Grill and accessories are not included in delivery.

ACCESSOIRE HOUDER
Accessoire houder C & LC
ITEM-NO. 206015-C
€ 79,90
Accessory rack LeChef
ITEM-NO. 206015-L
€ 89,90

De accessoirehouder van roestvrij staal wordt eenvoudig
aan het frame van de Monolith-barbecue gehangen en
biedt voldoende opbergruimte voor het barbecueroosters, deflectorstenen en aanvullingen zoals gietijzeren
rooster of wokhouder. Berg je accessoires eenvoudig
en overzichtelijk op. Uitklappen van de zijtafels is ook
mogelijk met de gemonteerde accessoirehouder.

BBQ GURU DIGIQ® DX3
MONOLITH CERAMIC SET
B901-1015-BK-01
For Monolith Classic & LeChef
B901-1015-BK-01-Junior
€299,90

De DigiQ® DX3 lost de twee meest voorkomende grillproblemen op: het regelen van de temperatuur in de grill
en het nauwkeurig bewaken van de temperatuur van het
voedsel. Sluit eenvoudig de Pit Viper-ventilator aan op
de monoliet en stel de vereiste temperaturen in op de
besturingseenheid. De high-tech besturing maakt dus
een geautomatiseerd en precies kookproces mogelijk.
Door het meten van de temperatuurafwijkingen en het
constant reguleren van de zuurstoftoevoer, wordt een
optimale temperatuur gegenereerd.
Bij de levering inbegrepen: BBQ Guru DigiQ® DX3-regeleenheid (metalen behuizing) met voeding, kerntemperatuursensor, temperatuursonde, Pit Viper-ventilator, inlaatluchtinlaatadapter, opbergtas, gebruikershandleiding

Set: BBQ Guru DigiQ DX3, metal control box with power unit (120/240V), temperature probe for pit and food, Pit
Viper fan, compatible ceramic adaptor, storage bag and user manual.

BBQ GURU PARTYQ
MONOLITH CERAMIC SET
Sluit gewoon de door batterijen gevoede PartyQ
(4 AA-batterijen) aan op de MONOLITH en stel de
gewenste temperatuur in. De PartyQ controleert
constant de doeltemperatuur. De digitale thermometer
stuurt de meetwaarden naar de regeleenheid. Met de
ventilator wordt de vereiste hoeveelheid zuurstof in
de MONOLITH geblazen. Ideaal voor lange banen ‘s
nachts, met grote hoeveelheden vlees in de grill en voor
barbecuewedstrijden. Leveringsomvang: BBQ Guru
PartyQ, besturingseenheid met geïntegreerde ventilator,
temperatuursensor, toevoerluchttoevoeradapter en
bedieningsinstructies

BBQ GURU CYBERQ CLOUD
MONOLITH CERAMIC SET

B900-1018-01
For Monolith Classic & LeChef
B900-1018-01-Junior
€ 209,90

B901-1021-01
For Monolith Classic & LeChef
€ 449,90

De CyberQ Cloud Controller is ons high-end product,
ontworpen voor de barbecue-liefhebber op zoek naar
ultieme controle en comfort. De nieuwe CyberQ-cloudcontroller heeft een nieuwe, krachtigere processor en meer
geheugen in vergelijking met zijn voorganger.
Daarnaast is de nieuwe CyberQ werkt met een cloud,
zodat je kunt krijgen of informatie in de cloud zelf, “Pronk”
uw resultaat. Drie kerntemperatuursensoren
meten en volgen continu de temperatuur in het voedsel.
De CyberQ Cloud Controller waarschuwt u per alarm,
e-mail of sms zodra het eten klaar is. De CyberQ Cloud
Controller kan worden gecontroleerd en bestuurd door
een internetterminal.

Set: BBQ GuruDigiQ DX3, metalen controle box met stroom adaptor ( 120/240V),
temperatuursondes voor grillruimte en
voeding, Pit Viper ventilator, montage
adaptor voor keramische gril, opruimzakje
en gebruiksaanwijzing.
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ITEM-NO. C-001
€ 79,90

COOLER BOX 17 LITRES
De dubbelwandige koelbox van gepoedercoat staal
heeft een aluminium inzetstuk en kan maximaal 17 liter
bevatten. De toevoeging van ijsblokjes houdt het vlees,
de ingrediënten en de drankjes aangenaam koud. De
draaghendel, die bovendien het deksel vastzet, zorgt
voor een probleemloos transport. Een flesopener is
lateraal geïntegreerd.

Join our grill community on Facebook and Instagram.

#monolithbbq
Thermo-Lith
ITEM-NO. 207070
€ 79,90
(incl. 2 x probe)

Extra temperatuur
meetsondes
ITEM-NO. 207071
€ 29,90
(Set of 2)

BLUE TOOTH
THERMOMETER
Monolith Thermo-Lith Bluetooth Thermometer bewaakt
uw eten met app en signalen als het klaar is. Download
eenvoudig de gratis app (iOS en Android), maak verbinding
via Bluetooth en u bent klaar om te gaan. Ook bruikbaar
als bewaking van de kookkamer. De thermometer kan
maximaal 6 sondes aan en toont in de app de exacte loop
van uw gegrilde voedsel auf.
Levering omvat: Thermometer, twee temperatuursensoren (rood en oranje), een roestklem, twee 1,5 V AA-batterijen, handleiding.

Get inspired!
Follow and tag us on:
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M O N O L I T H B R E NGT

ONS SAMEN
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HOUTSKOOL
Onze MONOLITH-houtskool is een hoogwaardige gezuiverdehoutskool van gecertificeerde Europese bosbouw, waar alleen
hardhout zoals beuken, eiken, essen en haagbeuken worden geraffineerd met behulp van het gecontroleerde retortproces. In dit
proces worden de resulterende teer en zuren geëxtraheerd en krijg je een uniform verkoolde, zeer hoogenergetische houtskool. Het
grovere sorteren van 4 – 12 cm voorkomt een te dichte locatie van
de houtskool in de vuurhaard / in de koolstofmand en bevordert
dus een optimale luchtstroom. Door de perfecte verkoling kan de
kolen zeer snel worden ontstoken en kunt u in 10 – 15 minuten
temperaturen van 200 – 250 ° C bereiken. Met een energiewaarde
van 31.700 kJ / kg krijgt u een zeer langdurige, indien nodig zeer
hoge temperatuur. In combinatie met de opslagkenmerken van de
Monolith Grill, zal elke lange klus met slechts één lading houtskool
van 3 kg zonder aarzeling worden gedaan.
CHARCOAL 3 KG

CHARCOAL 8 KG

Dimensions (L x W x H): 26 x 15 x 38cm
ITEM-NO. 201091
€ 7,90

Dimensions (L x W x H): 50 x 18 x 80cm
ITEM-NO. 201090
€ 19,90

Vul de Houtskoolkorf met hoogwaardige houtskoolk-

Gebruik de Monolighter en duw tegen de houtskool

Regel de grilltemperatuur door de ventilatieopeningen

lompen van groot formaat. Wij adviseren onze Monolith

aan en laat de lighter draaien tot er redelijk gensters

aan te passen en voeg vervolgens de grilltoebehoren

houtskool.

komen. Herhaal dit op nog 2 a 3 plaatsen. Sluit het

toe volgens de gewenste bereidingswijze.

deksel en open de ontluchter en de ventilatiekap.
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SMOKE PELLETS
Tover je MONOLITH-keramische barbecue om tot een kwalitatieve smoker. Onze afgeronde selectie van rookaroma‘s heeft voor elke smaak wel
iets in huis. De smoke pellets ontplooien naargelang de gebruikte houtsoort hun volledig bepaalde aroma. Gemaakt van ongemengd hardhout
zonder schors en bast. Voor alle barbecuetoestellen geschikt. De pellets
worden onverwaterd direct in de gloed gegooid.

SMOKE PELLETS
BUCHE/BEECH

SMOKE PELLETS
HICKORY

ITEM-NO. 201101
€ 9,90

ITEM-NO. 201100
€ 9,90

ITEM-NO. 201103
€ 9,90

Milde, zoete en fruitige rook - geeft zacht
vlees een bijzondere smaaktoets. Heel
populair bij spare ribs. Voor: rund, varkensvlees, gevogelte, vis, wild

NETTO: 1KG

open het klepje en breng de pellet-vulschuif in.

SMOKE PELLETS
KIRSCHE/CHERRY

doe een handvol droge pellets naar smaak in de vulschuif Schuif de pellets in je barbecue en doe het klepje nadien
terug toe.

De klassieker onder de smokepellets.
De milde rooksmaak past perfect bij elk
barbecuegoed. Ook heel goed geschikt
als basis voor pelletmengsels. Perfect
voor varkensvlees, rund, gevogelte en om
te bakken

Sterk nootachtige rook, heel individueel
bruikbaar en ideaal voor spare ribs. Voor:
rund, varkensvlees, ham, wild

SMOKE PELLETS
APFEL/APPLE

SMOKE PELLETS
AHORN/MAPLE

SMOKE PELLETS
MESQUITE

ITEM-NO. 201102
€ 9,90

ITEM-NO. 201104
€ 9,90

ITEM-NO. 201105
€ 9,90

Sterk zoete, fruitige rook. Zorgt voor het
meest intensieve fruithoutaroma. Heel
populair bij pulled pork. Voor: rund, varkensvlees, wild

Milde, zoete en fruitige rook - geeft zacht
vlees een bijzondere smaaktoets. Heel
populair bij spare ribs. Voor: rund, varkensvlees, gevogelte, vis, wild

Stark en kruidig - de typische BBQ-smaak
uit de zuidelijke staten. Voor: rund, varkensvlees, gevogelte, vis, wild
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HET MONOLITHISCHE BEDRIJF
Monolith Grill is een Duits bedrijf gevestigd in Osnabrück, in het noordoosten van Duitsland tussen Keulen en Hamburg, opgericht in 2008 uit een idee van de huidige eigenaar Matthias Otto,
specifiek om kamado grills te produceren, maar verschillend dan de weinige die toen reeds op
de markt waren.
De naam Monolith werd geboren om de belangrijkste kenmerken van de kamado, soliditeit, stevigheid, betrouwbaarheid en ook om de oude oorsprong van het systeem te weerspiegelen.
Na 10 jaar van continue ontwikkeling van nieuwe modellen en met meer dan 150.000 verkochte kamado’s wereldwijd, is Monolith gevestigd als een toonaangevend merk, niet alleen in
de kamado grill-sector maar ook in de grill en barbecue sector.
De wereldwijde aanwezigheid van Monolith is de laatste 4 jaar toegenomen. Het merk Monolith
wordt steeds aantrekkelijker voor het publiek dankzij zijn uitstekende prestaties, multifunctionaliteit, design en technologie. Dit succes is niet alleen te danken aan het feit dat het de enige
Europese kamado-fabrikant is, maar ook aan de onbetwiste leider in Duitsland, de belangrijkste
markt voor grills en barbecues in Europa.
Het merk Monolith wordt ondersteund door professionele Brand Chef Ambassadors die de
autoriteit van het merk en zijn reputatie bevestigen, zowel in de huishoudelijke als in de professionele horeca, waar de degelijkheid van Monolith kamado perfect is voor intensief gebruik.
Monolith Grill was een van de eerste bedrijven ter wereld die de cultuur van de moderne
kamado-grill promootte en zo een mode- en trend in gang zette waaruit vele andere bedrijven
zijn ontstaan.
Het Monolith bedrijf is zich ervan bewust dat het een toonaangevend merk is op het gebied
van de kwaliteit van Kamado Grills, maar dit weerhoudt het bedrijf er niet van om te investeren
in de verdere ontwikkeling en verbetering van zijn producten. Om haar positie als merk op het
hoogste niveau te behouden, zal Monolith Grill nooit stoppen met het continu investeren om
aan de steeds veranderende behoeften van de markt te voldoen.
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MONOLITH Grill GmbH | Frida-Schröer-Straße 56 | 49076 Osnabrück | info@monolith-grill.de | monolith-grill.eu

