MONOLITH IS

VRIJHEID

DE KERAMISCHE HOUTSKOOLBARBECUE

GRILLEN,
ROKEN,
BAKKEN,
KOKEN,
GAREN

MONOLITH IS VRIJHEID
Een keramische barbecue die alles kan: barbecueën,
roken, grillen, koken en bakken. Geniet ervan een keuze te
hebben. Geniet ervan je gasten te verbazen. Geniet ervan je
smaakpapillen te verwennen.

MONOLITH IS DESIGN
Het combineert stijl met functionaliteit op moderne wijze. Het is een
kunstwerk voor het oog dat de smaakpapillen gelukkig maakt.

MONOLITH IS TRADITIE
Keramische ovens worden al meer dan 3000 jaar gebruikt om
te koken, grillen en roken. De keramische houtskool barbecue is
ontwikkeld op basis van de Mushikamado, bekend uit Japan. In
de jaren 70 ontwikkelde de moderne kamado zich en begon zijn
triomftocht over de hele wereld.

MONOLITH
PRO-SERIES 1.0
MONOLITH Pro Series 1.0 is het resultaat van de consequente
doorontwikkeling van de bestaande MONOLITH Classic en
LeChef met vele innovaties. Dankzij het nieuwe zogeheten
SMART grillrooster systeem is het nu mogelijk om te grillen
met ½ roosters tot op wel 4 niveaus. Tegelijkertijd maakt het
gebruik van ½ vetopvangbakjes en ½ deflectorstenen het
mogelijk om gelijktijdig direct en indirect te grillen. De nieuwe
vuurschaal bevat een roestvrijstalen asopvangsysteem waarin
je gemakkelijk de ontstane as verwijderd met behulp van het
meegeleverde schepje.

PRO-SERIES 1.0
SMART ROOSTER SYSTEEM
Nieuw grillrooster systeem met unieke flexibiliteit en geïntegreerde vetopvang.
Metalen frame, ring en 2 handgrepen,
2 deflectorstenen, 2 vetopvangbakjes, 2
grillroosters en een asschepje.

PRO-SERIES 1.0
VUURSCHAAL
Uit meerdere keramische delen
bestaande vuurschaal met uniek
asverwijderingssysteem, inclusief metalen
frame en asopvang.

DE 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
RVS ROOSTER
Ø 33cm
GEWICHT
35kg
HOOGTE
50cm

MONOLITH
JUNIOR
RVS ROOSTER
Ø 33cm
GEWICHT
40kg
HOOGTE INCL. ONDERSTEL
95cm

MONOLITH
CLASSIC
PRO-SERIES 1.0
RVS ROOSTER
Ø 46cm
GEWICHT
85kg
HOOGTE INCL. ONDERSTEL
120cm

MONOLITH
LeCHEF
PRO-SERIES 1.0
RVS ROOSTER
Ø 55cm
GEWICHT
140kg
HOOGTE INCL. ONDERSTEL
129cm

DE ALLESKUNNER
De MONOLITH combineert de voordelen van een traditionele barbecue met die van
een steenoven. Grillen, koken op lage temperatuur, roken, bakken - of je nu hoge
temperaturen nodig hebt voor het perfect grillen van je biefstuk of urenlang met
lage temperatuur je gerecht wil garen en roken - de MONOLITH levert altijd een
perfect resultaat. Hij is ook perfect te gebruiken als steenoven voor het bakken van
pizza of brood. Het temperatuurbereik ligt tussen 70 °C en 400 °C.
EFFECTIEF
Snel twee steaks grillen? Geen probleem. Dankzij het schoorsteeneffect wordt de
houtskool zeer snel heet. Na het grillen worden de luchttoe- en afvoer gesloten.
Door de extreem goede luchtafdichting van de barbecue dooft de houtskool
bovendien heel snel en kan het restant houtskool de volgende keer opnieuw
worden gebruikt.
EFFICIËNT
Door zijn unieke efficiëntie heb je heel weinig energie nodig om de gewenste
temperatuur te bereiken en te behouden. Je kunt bij lage temperaturen met
een lading van 2,5 – 3 kg houtskool tot wel 24 uur werken. Door de geringe
zuurstofbehoefte is de luchtverplaatsing in de barbecue extreem laag, zo droogt het
vlees niet uit en blijft het mooi sappig.
UNIEK SYSTEEM VOOR ROOKHOUT
MONOLITH onderscheidt zich van andere kamado’s door een rookhout
toevoerklepje aan de voorzijde van de barbecue. Door middel van het rookhout
toevoersysteem - een handige schuif waar je naar wens houtsnippers of pellets
in doet - kun je de perfecte rooksmaak aan je gerecht geven zonder de deksel te
hoeven openen.
BESTE MATERIAAL
De MONOLITH is gemaakt van extreem hittebestendig keramiek en RVS. Het onderstel is
van gepoedercoat staal. De praktische, inklapbare zijtafels van de MONOLITH Classic en
MONOLITH LeChef zijn van bamboe.
LAGERE TEMPERATUUR BUITENKANT
De temperatuur van de buitenkant is veel lager dan bij een stalen barbecue, zo is
er minder kans op letsel door verbranding.
ISOLATIE OP ZIJN BEST
Door de zeer goede isolatie, het keramiek en de mogelijkheid om de luchttoe- en
afvoer te regelen kan de temperatuur van de MONOLITH geregeld worden zoals
bij geen enkele andere barbecue. Het verbruik van houtskool is daarbij 25 - 50%
lager dan bij een traditionele barbecue.
DUITSE “GRÜNDLICHKEIT”
MONOLITH is een combinatie van Duits design en engineering. Het heeft alles
wat je bij “Deutsche Gründlichkeit” mag verwachten: design, kwaliteit, prestaties,
innovaties en functionaliteit die met geen andere vergelijkbaar zijn.

LIMITED LIFETIME WARRANTY
Bekijk de garantievoorwaarden op www.monolith-grill.eu

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

1. DIRECT GRILLEN
Grill als een professional en barbecue
direct boven de hete kolen op het
bijbehorende roestvrijstalen of het
optionele gietijzeren rooster. Voor welke
opbouw je ook kiest: de hitte van de
kolen geven je gerechten een heerlijke
grillsmaak.

2. INDIRECT GRILLEN
Hier zit de grootste kracht van
MONOLITH. Door de deflectorsteen
boven de hete kolen te plaatsen krijg
je geen directe hitte van onderen,
maar circuleert de warmte door de
barbecue. Met de deksel dicht wordt
door de indirecte hitte het gerecht van
alle kanten geleidelijk gegaard. Vlees,
vis of gevogelte - alles wordt met de
juiste kerntemperatuur bereid. Het is
natuurlijk ook mogelijk om één helft van
de deflectorsteen in het Smart Rooster
Systeem te plaatsen om je gerecht zo
eerst indirect te bereiden en daarna
direct, of visa versa.

3. BAKKEN
Met de MONOLITH kun je authentieke
pizza’s bereiden met dezelfde smaak
alsof ze gebakken zijn in een houtoven.
Je kunt gemakkelijk temperaturen van
350 °C - 400 °C bereiken, nodig om in een
paar minuten de perfecte pizza te bakken.
Wanneer je de temperatuur verlaagt kun
je ook perfect brood bakken.
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DE MONOLITH
BUGGY
De MONOLITH keramische barbecue kan worden geplaatst
in de MONOLITH Buggy welke gemaakt is van geborsteld
roestvrijstaal en teakhout. Hierdoor kun je de barbecue
gemakkelijk verplaatsen en vervoeren. De barbecue rust op een
roestvrijstalen steun met vier rubberen schokdempers.
De grote wielen, waarvan twee met rem, maken het transport
van de barbecue ook mogelijk op moeilijker terrein en zorgen
voor extra veiligheid tijdens gebruik en transport.
Hierdoor kan de MONOLITH perfect gebruikt
worden in je eigen tuin, maar is hij ook ideaal in de
professionele sector voor traiteurs, restaurants,
streetfood-events en voor BBQ Teams. Als
alternatief voor de Buggy is er ook
een tuintafel verkrijgbaar die je
op onze website kunt vinden.

Inklapbare zijtafel van geborsteld RVS en
Teakhout met RVS scharnieren.

RVS handgreep

Teakhouten werkblad
(FSC-gecertificeerd)

Geborsteld RVS
Frame

Onderstel met rubberen
schokdempers

PU wielen
(Ø 20 cm) –Vast en zwenkbaar

#monolithkamadobbq
Laat je inspireren!

Monolith Kamado Grill is een barbecue bedoeld

MONOLITH Grill GmbH | Frida-Schröer-Straße 56
49076 Osnabrück | info@monolith-grill.de
WWW.MONOLITH-GRILL.EU
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voor huishoudelijk en professioneel gebruik

