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De Monolith bestaat uit extreem hittebestendig keramiek en roestvrijstaal. Het onderstel is 
gemaakt van gepoedercoat staal, terwijl de praktische zijtafels van de Monolith Classic en de 
Monolith LeChef zijn gemaakt van bamboe.

Dankzij de keramische isolatie is de temperatuur aan de buitenkant van een Monolith is veel lager 
dan bij een gewone stalen barbecue. Daardoor is er dus minimaal gevaar voor brandwonden.

Door de uitzonderlijke thermische prestaties van het massieve keramiek en de slimme 
luchtregeling kun je de temperatuur in de Monolith regelen als bij geen ander type barbecue. 
Daarbij komt nog dat het houtskool verbruik ongeveer 25 – 50% lager ligt dan bij een gewone 
barbecue. Steek de houtskool aan en je bent binnen 15 minuten klaar om te koken met ook 
tijdens het opwarmen minder brandstofverbruik.

De uitstekende thermische prestaties van het keramiek in combinatie met de hoge kwaliteit 
van het gebruikte roestvrij staal maakt de Monolith zeer onderhoudsarm en kan daardoor 
zelfs in de winter worden gebruikt.

(zie garantiebepalingen op www.monolith-grill.eu/nl)
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DE COMPLETE  
BUITENKEUKEN

De Monolith Kamado BBQ combineert de voordelen van een traditionele barbecue met die 
van een stenen oven. Barbecueën, garen op lage temperatuur, smoken, bakken, roken – of 
je nu hoge temperaturen nodig hebt om je steak perfect te grillen of urenlang op hele lage 
temperaturen wilt smoken – de Monolith levert altijd een perfect resultaat.

ALLESKUNNER

Door zijn unieke efficiëntie heeft de Monolith heel weinig energie nodig om de gewenste 
temperatuur te bereiken en vast te houden. Je kunt in het lage temperatuurbereik met een 
lading van 2,5 – 3 kg houtskool tot wel 24 uur werken (in de Monolith CLASSIC). Door de lage 
zuurstofbehoefte is de luchtbeweging in de kamado extreem gering, waardoor het vlees niet 
uitdroogt en mooi sappig blijft.

EFFICIËNTIE

Snel twee steaks grillen? Geen probleem. Dankzij het schoorsteeneffect gloeit de houtskool 
zeer snel door. Na het grillen worden de luchttoe- en afvoer eenvoudig gesloten. Door de 
extreem goede afdichting van de barbecue dooft de houtskool heel snel en kan deze de 
volgende keer opnieuw worden gebruikt.

EFFECTIEF

Het unieke systeem voor doorvoer van rook pellets en/of rookhoutsnippers maakt het bo- 
vendien mogelijk om hetgeen op je rooster ligt de typische BBQ-rooksmaak te geven 
zonder de deksel te hoeven openen.

UNIEK SYSTEEM VOOR HOUTSNIPPERS EN PELLETS

OPTIMAAL MATERIAAL

VEILIGE BUITENKANT

BUITENGEWONE ISOLATIE

ONDERHOUDSARM

BEPERKTE LEVENSLANGE GARANTIE
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GRILLEN, ROKEN, BAKKEN,  
KOKEN, BRADEN

Monolith Kamado BBQ is vrijheid. Een keramische kamado BBQ die doet wat het belooft: 
Grillen, roken, bakken, braden, koken, barbecueën. Geniet van alle mogelijkheden, geniet ervan 
je gasten te verrassen, geniet ervan je smaakpapillen te verwennen en je zinnen te verzetten.

Monolith Kamado BBQ is design. Esthetiek en functionaliteit in een perfecte combinatie. 
Een object dat een genot is voor het oog en het verhemelte.

Monolith Kamado BBQ is traditie. De kamado stamt oorspronkelijk uit China en Japan en 
werd daar al 3000 jaar geleden gebruikt. In de jaren 70 evolueerde de moderne keramische 
BBQ uit de Japanse Mushikamado en begon vanaf dat moment met een succesvolle verover-
ingstocht.

Deze zijn te vinden op onze homepage: www.monolith-grill.eu/nl

VEEL RECEPTEN

Copyright © 2020 Monolith Grill GmbH. Alle rechten voorbe houden. 
Ondanks dat we er alles aan hebben gedaan om ervoor te  zorgen  
dat de in deze brochure verstrekte informatie actueel en nauwkeurig 
is, kan deze informatie onnauwkeurigheden of typo grafische  
fouten bevatten. Monolith aanvaardt geen verantwoordelijkheid  
of  aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud.  
De  informatie in deze brochure wordt verstrekt “as is”, zonder 
garantie van volledigheid, bruikbaarheid of actualiteit. In geen enkel 
geval zal Monolith of haar dealers of diens werknemers daarom 
 aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor elke ondernomen 
 actie of  genomen besluit op basis van de informatie in deze brochure.
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De compacte Monolith Junior is met een roosterdiameter van 33cm naast de Mon-
olith ICON het kleinste model uit ons assortiment. Ondanks zijn compacte afmetingen 
is de Monolith Junior met bravoure geschikt voor alle toepassingen zoals grillen, 
bakken, smoken, roken en garen. Zijn formaat is optimaal geschikt voor het gebruik 
op het balkon of op de camping en eveneens populair voor plaatsing in de profes-
sionele gastronomie. Met een gewicht van 38 kg kan hij eenvoudig vervoerd worden. 
In combinatie met het optioneel verkrijgbare extra verhoogde rooster is het mogelijk 
om verschillende gerechten en bijgerechten tegelijktijdig te garen. Met het unieke 
chip-feeder-systeem kunt je via het klepje in de behuizing rooksnippers en/of pellets 
op de houtskool plaatsen zonder daarbij het deksel te hoeven openen. Aangevuld 
met accessoires zoals het gietijzeren rooster of een pizzasteen laat de Monolith Junior 
niets te wensen over. Deze compacte kamado is verkrijgbaar in de kleuren zwart en 
rood. De Monolith Junior is leverbaar als versie met onderstel alsmede ook alleen met 
keramische voetjes voor het gebruik in de gastronomische keuken of voor plaatsing in 
de door jezelf ontworpen buitenkeuken.

MONOLITH JUNIOR

IDEAAL VOOR
1 – 2 personen

ROOSTER
Ø 33cm

GEWICHT 
ca. 38kg BESCHERMHOES JUNIOR

ART NO. 201028

INCL. ONDERSTELEXCL. ONDERSTEL
ART NO. 201021-ZWART
ART NO. 201021-ROOD

ART NO. 201022-ZWART
ART NO. 201022-ROOD
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De Monolith Classic is de klassieker en tevens het populairste barbecuemodel uit ons 
assortiment. Met een roosterdiameter van 46cm is de Monolith Classic de eerste keuze 
voor het grillen, bakken, smoken, roken en garen voor de hele familie en je vrienden. 
Het grilloppervlak dat door het extra grillrooster en het optionele 2e roosterniveau kan 
worden vergroot biedt genoeg plaats om meerdere gerechten en bijgerechten tegelijkti-
jdig te garen. Met het unieke chip-feeder-systeem kun je via het klepje aan de voorkant 
van de behuizing houtsnippers en/of rookpellets op de gloeiende houtskool plaatsen 
zonder het deksel te hoeven openen. Aangevuld met de omvangrijke keuze aan acces-
soires zoals onder ander een rotisserie, gietijzeren rooster, pizzasteen, wokhouder en wok 
of plancha wordt de Monolith Classic een volwaardige buitenkeuken.

De Monolith Classic is verkrijgbaar in de kleuren zwart en rood. Leverbaar als uitvoering 
met stalen onderstel en zijtafels van bamboe, alsmede zonder onderstel en zijtafels maar 
met keramische voetjes voor plaatsing in de door jezelf ontworpen buitenkeuken of in 
onze buggy of teakhouten tafel.

CLASSIC PRO-SERIES 1.0
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INCL. BUGGYART NO. 101001-ZWART
ART NO. 101001-ROOD

INCL. ONDERSTEL + ZIJTAFELSEXCL. ONDERSTEL
ART NO. 101002-ZWART
ART NO. 101002-ROOD

IDEAAL VOOR  
3 – 8 personen

ROOSTER
Ø 46cm

GEWICHT 
ca. 85kg

ca. 149kg

INCL. TEAKHOUTEN TAFEL BESCHERMHOES CLASSIC

ART NO. 201010  

ca. 54cm
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De Monolith LeChef is met een indrukwekkende 140 kg de zwaargewicht van ons leveringsgam-
ma. De Monolith LeChef is bijzonder geschikt voor het bereiden van grote hoeveelheden vlees 
alsmede ook het gelijktijdig garen van verschillende gerechten en bijgerechten. Grillen, bakken, 
smoken, roken en garen – alles is mogelijk – in onvermoede dimensies. De roosterdiameter van 
55cm en de uitbreiding door een extra grillrooster en een 2e roosterniveau maken het mogelijk 
om de Monolith LeChef in te zetten bij catering, street food evenementen, culinaire- of barbe-
cuewedstrijden alsmede bij grote feesten. Met het unieke chip-feeder-systeem kun je via het klep-
je aan de voorkant van de behuizing houtsnippers en/of rookpellets op de gloeiende houtskool 
plaatsen zonder het deksel te openen. Aangevuld met de omvangrijke keuze aan accessoires 
zoals bijvoorbeeld een rotisserie, gietijzeren rooster, pizzasteen, wokhouder en wok of plancha 
wordt de Monolith LeChef een volwaardige buitenkeuken.De Monolith LeChef is verkrijgbaar in 
de kleuren zwart en rood. Leverbaar als uitvoering met stalen onderstel en zijtafels van bamboe, 
alsmede zonder onderstel en zijtafels maar met keramische voetjes voor plaatsing in de door 
jezelf ontworpen buitenkeuken of in onze buggy of teakhouten tafel.

LeCHEF PRO-SERIES 1.0

INCL. BUGGY INCL. TEAKHOUTEN TAFELART NO. 101030-ZWART
ART NO. 101030-ROOD

INCL. ONDERSTEL + ZIJTAFELS
ART NO. 101031-ZWART
ART NO. 101031-ROOD

EXCL. ONDERSTEL 

IDEAAL VOOR  
6+ personen

ROOSTER
Ø 55cm

GEWICHT 
ca. 140kg

BESCHERMHOES LECHEF

ART NO. 201037
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UltraQ Cloud Controller
Art. Nr. 109099

CONTROLLER BBQ GURU EDITION 

DynaQ Cloud Controller
Art. Nr. 109090

De geavanceerde Monolith BBQ Guru Edition ontwikkelden wij in samenwerking met 
onze Amerikaanse partner BBQ Guru. Met name bij Monolith kamado’s kan de temperatuur 
ook uitstekend worden geregeld via een elektronische besturing. Om die reden ontwikkelden 
wij de Monolith met geïntegreerde blower, waardoor geen lastig aanbrengen meer van 
adapters aan de luchttoevoeropening. De gaarruimte temperatuur wordt met een temper-
atuursensor gemeten en via een kabeltje doorgegeven aan een controller. Deze stuurt dan 
de geïntegreerde blower aan die door middel van een gedoseerde hoeveelheid ingeblazen 
zuurstof de intensiteit van de gloeiende houtskool regelt. De controller herkent ook wanneer 
de deksel geopend wordt en beperkt dan gedurende de opening automatisch de hoeveel-
heid toegevoerde lucht.
 
De Monolith BBQ Guru Edition is verkrijgbaar in de kleur zwart en in de maten van 
de  Monolith Classic en Monolith LeChef.

CLASSIC

ART NO. 109002-ZWART
EXCL. ONDERSTEL
ART NO. 109001-ZWART
INCL. ONDERSTEL + ZIJTAFELS

LeCHEF

ART NO. 109031-ZWART
EXCL. CART
ART NO. 109030-ZWART
INCL. ONDERSTEL + ZIJTAFELS

MONOLITH BBQ-GURU 
PRO-SERIES 1.0
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MONOLITH BASIC

De Monolith keramische bbq Basic is de afgeslankte versie van het 
populaire Monolith Classic model die er daarmee een kleine broer bij heeft 
gekregen en die uitstekend geschikt is als instapmodel. Net zoals bij de 
Monolith Classic heeft de Monolith Basic een roosterdiameter van 46cm en is 
evenals alle andere Monolith kamado’s de eerste keuze voor grillen, bakken, 
roken, smoken en koken. Qua functie doet de Monolith Basic niet onder voor 
de Monolith Classic. Wat in het oog valt is het wat andere uiterlijk. De Mono-
lith Basic mist bijvoorbeeld het Monolith chip-feeder-systeem. Verder zijn de 
roestvrijstalen klembanden vervangen door een gepoedercoate stalen uitvo-
ering. Het kookoppervlak dat kan worden uitgebreid met het optionele extra 
rooster en de roosterverhoging is groot genoeg om verschillende gerechten 
en bijgerechten tegelijktijdig te garen.

Aangevuld met de omvangrijke keuze aan accessoires zoals onder andere 
een rotisserie, gietijzeren rooster, pizzasteen, wokhouder en wok, plancha of 
bakplaat wordt de Monolith Basic een volwaardige buitenkeuken. De Mono-
lith Basic is alleen verkrijgbaar in de kleur zwart, met stalen onderstel  
en voorzien van bamboe zijtafels.

IDEAAL VOOR  
3 – 8 personen

ROOSTER
Ø 46cm

GEWICHT 
ca. 115kg

ART NO. 201000-BASIC
INCL. ONDERSTEL + ZIJTAFELS
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Op de  
vriendschap!
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MONOLITH ICON ICON BAKPLAAT

ICON BESCHERMHOES

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

DEFLECTORSTEEN &  
AFSTANDHOUDER

19

IDEAAL VOOR
1 – 2 personen

ROOSTER
Ø 33cm

GEWICHT 
ca. 30kg
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ART NO. 102000

De Monolith ICON is een kleine alleskunner. Met de ICON kun je niet alleen grillen, maar 
ook roken, bakken en koken. Dankzij zijn geringe grootte en gewicht (ca. 30kg) kan hij op 
het terras, op het balkon en zelfs onderweg worden gebruikt. Een bijzondere eigenschap: 
de deksel kan eenvoudig en snel worden verwijderd waardoor je de ICON kunt gebruiken 
als tafelgrill of er een stalen bakplaat op kunt plaatsen. Aan de bakplaat kan een lekbakje 
worden bevestigd voor het opvangen van vet en bakresten. De ICON kan dus ook worden 
gebruikt als een plancha of teppanyaki grillplaat met verschillende temperatuurzones.

De temperatuur is zeer hoog in het midden van de bakplaat waar je de gerechten kunt 
dichtschroeien waarna je ze naar de buitenste zone verplaatst die wat over de ICON rand 
heen steekt en het daar langzaam verder kunt garen of warmhouden.

Voor vlees-, vis- groente- en pizzafans laat de ICON niets te wensen over! Hongerige gasten 
hoeven ook niet lang te wachten omdat de ICON zeer snel opwarmt terwijl lage tempera-
turen (100˚C) wel tot 20 uur kunnen worden vastgehouden met één vulling houtskool.  
Op deze manier zal er dus niet snel een einde komen aan de gezellige avonden.  
Barbecueën op het hoogste niveau.

De 6mm dikke stalen bakplaat, met een diameter 
van 600mm, wordt bovenop de Monolith ICON ge-
plaatst. Voor eerste ingebruikname van de bakplaat 
wordt inbranden aanbevolen!

De deflectorsteen beschermt je voedsel tegen de 
directe hitte, waardoor grote stukken vlees tot in de 
perfectie kunnen worden gegaard.

ART NO. 102021
Gewicht: 14 kg

ART NO. 102028

ART NO. 102024
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CLASSIC LeCHEF
ART NO. 101011 ART NO. 101033
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CLASSIC
207033

LeCHEF
207038

SGS ROOSTER RING

CLASSIC
207030

LeCHEF
207035

SGS GIETIJZEREN ROOSTER

CLASSIC
207031

LeCHEF
207036

SGS GIETIJZEREN PLANCHA

CLASSIC
207034

LeCHEF
207039

BBQ ROOSTER (SET 2 ST.)

Monolith Pro is het resultaat van de consequente doorontwikkeling van de Monolith Classic en LeChef met 
vele innovaties. Van barbecueërs voor barbecueërs! 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 firebox 
bevat een roestvrijstalen asopvangsysteem waarin je gemakkelijk de ontstane as verwijderd met behulp van het 
meegeleverde schepje.

MONOLITH PRO-SERIES 1.0

PRO-SERIES 1.0 SMART ROOSTER SYSTEM

CLASSIC
ART NO. 101053-C ART NO. 101053-L

LeCHEF

Uit meerdere delen bestaande firebox met uniek 
asverwijderingssysteem, inclusief metalen frame en 
asopvang.

PRO-SERIES 1.0 FIREBOX

Nieuw grillrooster systeem met unieke flexibiliteit en 
geïntegreerde vetopvang. Metalen frame, ring en 2 
handgrepen, 2 deflectorstenen, 2 vetopvangbakjes,  
2 grillroosters en een asschepje.

3 VEELZIJDIGE  
KOOKSTIJLEN

DIRECT GRILLEN INDIRECT GRILLEN BAKKEN
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BUGGY

De Monolith Kamado kan worden gebruikt met de Buggy van RVS en teakhout. 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 PU wielen met een diameter van 26cm 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-events en voor BBQ 
teams. Als alternatief voor de Buggy is er ook een tuintafel verkrijgbaar.

Geschikt voor:  
Monolith Classic & LeChef

ART NO. 201019

BESCHERMHOES BUGGYBUGGY INCL. ZIJTAFEL

Gewicht: 64kg

ART NO. 201003-C

Gewicht: 63kg

ART NO. 201003-L

TEAKHOUTEN TAFEL

Tover uw Monolith Kamado BBQ om tot een mobiele outdoor keuken met werkvlakken en 
aflegvlakken voor je barbecueaccessoires. Met de stabiele tafel van roestvrijstaal met afleg-   
vlakken van teakhout wordt de Monolith Classic of de Monolith LeChef een volwaardige 
buitenkeuken. De tafel beschikt over voldoende ruimte voor het voorbereiden van de barbe-
cuegerechten en het neerleggen van accessoires. Twee grote wielen maken de tafel mobiel. 

Geschikt voor: Classic & LeChef 

ART NO. 201014

BESCHERMHOES TEAKHOUTEN TAFEL

TEAKHOUTEN TAFEL MONOLITH CLASSIC TEAKHOUTEN TAFEL MONOLITH LECHEF

Geschikt voor: Monolith Classic & LeChef
Gewicht: 55kg

ART NO. 201017-L  LeCHEF 
ART NO. 201017-C  CLASSIC
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ART NO. 206005

6 brede spiesen met houder van roestvrij, geborsteld 
staal voor het bereiden van bv. shaslick, groen-
tespiesen en kebab. De geslepen uiteinden van de 
spiesen maken het mogelijk om het barbecuegoed 
eenvoudig op te spiesen, de brede vorm voorkomt 
verdraaien van het barbecuegoed op de spiesen. Met 
de houder kunnen de spiesen in verschillende positie 
worden gelegd om gelijkmatig grillen langs alle kanten 
van het barbecuegoed mogelijk te maken. Fits in all 
Monolith sizes.

BARBECUESPIESEN & 
HOUDER

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

BARBECUEROOSTERHEFFER

GRILLTANG

Stevige grilltang van gepolijst roestvrij staal en  
voorzien van een ergonomische bamboe handgreep. 
Het vergrendelingsmechanisme maakt ruimtebe-
sparende opslag mogelijk.

ART NO. 206001

ART NO. 206000

ART NO. 206002

Met de pizzaschep van roestvrij staal met bam-
boegreep kunnen pizza‘s en tarte flambée moeiteloos 
op de pizzasteen worden gelegd en opnieuw worden 
verwijderd. Door de inklapbare greep is hij heel plaats-
besparend.

PIZZASCHEP

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.

PIZZASNIJDER

Op de cordieriet keramische pizzasteen maak je per-
fecte pizza’s, tarte flambée, brood en gebak. De open 
poriën van het steenoppervlak absorberen het vocht 
van het deeg en zorgen daardoor voor een knapper-
ige bodem. Optimale resultaten worden bereikt in 
combinatie met de bijbehorende deflectorsteen en 
de afstandhouder. De steen wordt daardoor aan de 
onderkant niet te heet.

PIZZASTEEN

ART NO. 206004

Pizzasteen Monolith Classic
ART NO. 201008

Pizzasteen Monolith Junior 
(ook geschikt voor ICON)
ART NO. 201025

Pizzasteen Monolith LeChef
ART NO. 201034
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Robuuste barbecueborstel van roestvrij staal met bam-
boegreep voor het reinigen van het barbecuerooster. 
De borstelkop met de roestvrijstalen borstels met lange 
levensduur is indien nodig vervangbaar. Ideaal geschikt 
voor roestvrijstalen roosters.

BARBECUEBORSTELBarbecueborstel
ART NO. 206006
Barbecueborstel 
vervanging kop 
ART NO. 206016

Sparerib houder van zwart gecoat staal voor het plaats-
besparend grillen van ribbetjes. Omgedraaid doet de 
houder dienst als gebraadhouder om grote stukken vlees 
eenvoudig te verplaatsen.

SPARERIB HOUDERART NO. 206007

ART NO. 206008

Gevogeltehouder van roestvrij staal voor het bereiden 
van 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.

CHICKEN ROASTER MET 
GROENTEPAN

ART NO. M-001
Kabellengte 

MONOLIGHTER

De Mono-Lighter is de ideale aansteker voor jouw Monolith 
barbecue.  Hij zorgt in slechts 60 seconden voor gloeiende 
kolen. De Mono-Lighter werkt uitsluitend met hete lucht 
en zonder open vuur. Op die manier ben je te allen tijde 
verzekerd van het veilig aansteken van je barbecue en dat 
zonder het gebruik van chemische middelen.

KOLENMAND

De roestvrijstalen kolenmand zorgt voor een aanzienlijke verbetering 
van de luchtstroom in de barbecue. Het gietijzeren kolenrooster dient 
altijd onder de kolenmand te worden geplaatst, dit om de stralings-     
warmte naar beneden te verminderen. De kolenmand kan aan de 
handgrepen uit de barbecue worden verwijderd. Vervolgens kan 
de as goed worden afgeschud en de mand opnieuw met houtskool 
gevuld. In de kolenmand voor de Monolith Classic en de Monolith 
LeChef bevindt zich een scheider. Daardoor wordt het mogelijk om 
twee  verschillende temperatuurzones in de barbecue in te stellen. 

Samen met de halve deflectorstenen kunnen de toepassingsmogelijk-
heden sterk worden vergroot. De kolenmand van de Monolith Junior 
is niet voorzien van een scheider.

Kolenmand Monolith Classic
ART NO. 201046-C

Kolenmand Monolith Junior 
(zonder scheider, ook geschikt 
voor ICON)
ART NO. 201046-J

Kolenmand Monolith LeChef
ART NO. 201046-L

Met behulp van de stenenheffer haal je op eenvoudige 
wijze de hete deflector- of pizzasteen uit je Monolith.
 

STENENHEFFER ART NO. 206017
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Monolith Junior Monolith Classic & LeChef

In de stalen wok met houten greep kunnen uitstekend 
Aziatische gerechten worden bereid, alsmede groente 
gebraden of sauzen en soepen gekookt. De wok wordt 
geleverd met een gedetailleerde gebruikershandleiding.

WOKART NO. 201013

WOKHOUDER

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

Wokhouder Monolith Classic
ART NO. 206013-C

Wokhouder Monolith LeChef
ART NO. 206013-L

ART NO. 207013 WOK SET

De wokset bestaat uit de wok, wokstandaard, pollepel, 
wokspatel en zeef. Met de roosterverhoging kan het grillrooster in de Monolith 

Classic ongeveer 12 cm hoger worden geplaatst waardoor 
deze ter hoogte van de bovenkant van de barbecue uitkomt. 
Op deze manier is het rooster bij direct grillen verder verwij-
derd van de warmtebron en kan de deflectorsteen worden 
geplaatst voor indirect grillen. Het omdraaien van het voedsel 
wordt vereenvoudigd en onder het rooster kan een grote lek-
bak worden geplaatst. Een gelijktijdig gebruik van het tweede 
grillniveau en de roosterverhoging is niet mogelijk. De roos-
terverhoging is alleen beschikbaar voor de Monolith Classic.

ROOSTERVERHOGING
ART NO. 201047

DEFLECTORSTEEN &  
AFSTANDHOUDER

De deflectorsteen maakt het samen met de kolenmand moge-
lijk om verschillende temperatuur-bereiken en barbecuezones 
in te richten voor direct en indirect grillen in de Monolith Classic 
en LeCHEF. De deflectorsteen bestaat uit twee keramische 
delen in de vorm van een halve maan die indien nodig op de 
afstandhouder geplaatst kunnen worden. De steen schermt het 
gaargoed zo af van de directe hitte. Grote stukken vlees kunnen 
daardoor behoedzaam en langzaam gegaard worden zonder te 
verbranden. Door de nieuwe vorm van de afstandhouder voor 
de Monolith Classic kan nu optioneel een 2e barbecueniveau 
(2-delige set) gebruikt worden. In de Monolith Junior is als 
gevolg van de barbecuediameter een gedeelde deflectorsteen 
niet mogelijk en bestaat deze daardoor uit één deel.

Deflectorsteen (2-delige set) &
Afstandhouder Classic
ART NO. 201006

Deflectorsteen (2-delige set) &
Afstandhouder LeChef
ART NO. 201033

Deflectorsteen (1 piece) &
Afstandhouder Junior
ART NO. 201024
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Met het extra roestvrij stalen barbecuerooster kan
de barbecue oppervlakte comfortabel en eenvoudig 
worden uitgebreid. Door de speciale pootjes kan het 
veilig op het barbecuerooster of ook op het 2e barbe-
cueniveau geplaatst worden (dit laatste alleen bij de 
Monolith Classic & LeChef). Op deze manier ontstaan er 
dan 3 niveaus voor het smoken, roken en barbecueën.

EXTRA BARBECUEROOSTERExtra Barbecuerooster 
Monolith Classic
ART NO. 201005

Extra Barbecuerooster  
Monolith Junior 
and Monolith ICON
ART NO. 201023

Extra Barbecuerooster 
Monolith LeChef
ART NO. 201038 

2e BARBECUENIVEAU  
(2-delige set) 
Monolith Classic
ART NO. 201016

2e Barbecueniveau  
(2-delige set) 
Monolith LeChef
ART NO. 201032

Gietijzeren rooster
Monolith Classic
ART NO. 201011

Gietijzeren rooster
Monolith Junior
(ook geschikt voor ICON)
ART NO. 201029

Gietijzeren rooster
Monolith LeChef
ART NO. 201036

Het gietijzeren rooster is een uitstekende warmtegelei-
der.  Het oppervlak zorgt voor onberispelijke grillstrepen 
op steaks (sear marks). Als het rooster wordt omge-
draaid, krijgt je een wat vlakker grillrooster welke prima 
geschikt is voor vis of zeevruchten. Het is aan te raden 
om het gietijzer na gebruik dun met olie in te smeren.

GIETIJZEREN ROOSTER

ART NO. 201044PLANCHA

De massief gietijzeren plancha is tweezijdig te 
gebruiken. De geribbelde zijde is perfect voor het 
bereiden van steaks en burgers. De gladde zijde met de 
verhoogde rand is ideaal geschikt voor het bakken van 
spiegeleieren, bacon, pannenkoeken, vis en groente.  
Het is aan te raden om het gietijzer na gebruik dun  
met olie in te smeren.

ART NO. 206003
Inhoud: 950ml

BBQ SAUS PAN & 
SILICONEN KWAST

BBQ saus/marinade pan van geborsteld roestvrij staal
met siliconen kwast met geborsteld roestvrijstalen greep
voor het marineren en het glaceren van het barbe-
cuegoed. De pan kan buiten aan de barbecue worden 
opgehangen. Door de ophanging van de kwast druipt de 
overtollige saus terug in de pan. De saus/marinade kan 
op het barbecuerooster verwarmd worden.

Met de set van twee roestvrijstalen roosters in de vorm 
van een halve maan kan het grilloppervlak worden ver-
dubbeld. Indien nodig kunnen beide of ook slechts één 
deel van het 2e barbecueniveau op het reguliere bar-
becuerooster worden geplaatst. De speciaal gevormde 
pootjes 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 het extra barbecue-     
rooster bovendien op het 2e barbecueniveau worden 
geplaatst. Het 2e barbecueniveau kan in de Monolith 
CLASSIC uitsluitend met de gedeelde deflectorsteen en 
de bijbehorende afstandhouder gebruikt worden.

2e BARBECUENIVEAU  
(2-DELIGE SET)
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ART NO. 207051

past op alle modellen
ART NO. 102022

ART NO. 207050

Rotisserie Classic
ART NO. 207000-C

Rotisserie LeChef
ART NO. 207000-L

Spiesenset rotisserie Classic
ART NO. 207001-C
Set: 7 spiesen

Spiesenset rotisserie LeChef
ART NO. 207001-L
Set: 9 spiesen

ART NO. 206020

De roestvrijstalen rotisserie maakt door de speciale 
wigvorm van het opzetstuk de bereiding van kip, gyros 
en spiesgebraad zelfs met gesloten deksel mogelijk. 
Het stabiele roestvrij stalendraaispit beschikt over twee 
vleesvorken met lange tanden die het barbecuegoed 
stevig en veilig vasthouden. De motor op batterijen 
in een robuuste metalen behuizing heeft een lange 
levensduur. Door gebruik van de optionele spiesenset 
wordt de rotisserie een mangal- resp. een churras-
co-barbecue. (Spiesenset Art. Nr.: 207001-C voor  
Classic of 207001-L voor LeChef). Via de standaard  
geïntegreerde spiesenopnamen kunnen 7 (Classic) 
tot 9 ( LeChef) spiesen gedraaid worden.

ROTISSERIE

ROTISSERIE SPIESENSET

Met de roestvrijstalen spiesenset voor de Monolith
rotisserie wordt je keramische barbecue een mangal- resp 
een churrasco-barbecue. Grill gelijktijdig tot op 7 (Classic) 
of 9 (LeChef) spiesen jouw shaslick, Braziliaans vlees, 
groente of kebab. Door de motor en de speciale aandrij-
ving van de rotisserie draaien alle spiesen tegelijktijdig!

VLAMZALMBORD

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 andere Europese landen nu ook almaar populairder.

De 8mm dikke stalen bakplaat met een diameter van
740mm wordt op de Monolith Classic geplaatst. Dankzij
het daisy wheel (margrietschijf) kun je de temperatuur 
regelen zoals je gewend bent. Voor de eerste ingebruik-     
name van de bakplaat wordt inbranden aanbevolen!

STALEN BAKPLAAT

De roestvrijstalen spatel is ideaal om het voedsel om te draaien en 
eventueel te snijden. Tevens prima geschikt voor het wegschrapen 
van aangebrande resten op je bakplaat.

Met de roestvrijstalen cloche kun je veelzijdig werken op de bakplaat. 
Of het nu is om kaas op je hamburger te laten smelten of groenten in 
wat vloeistof te laten garen, hij houdt vocht en warmte vast. 

SPATEL

De roestvrijstalen wok kroon wordt op de bakplaat geplaatst.
Dankzij het speciale ontwerp wordt de warmte gecentreerd daar
er intense hitte nodig is voor perfecte wok resultaten.

CLOCHE

Bakplaat Classic
Gewicht: ca. 30kg
ART NO. 207020-L

Bakplaat LeChef
Gewicht: ca. 35kg
ART NO. 207020-L

WOK KROON
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Bij de levering inbegrepen: BBQ Guru DigiQ® DX3-regeleenheid (metalen behuizing) met 230/12V voeding, kern-
temperatuur probe, pit probe, Pit Viper-ventilator, luchttoevoeradapter, beschermhoesje, gebruikershandleiding.
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De DigiQ® DX3 is de oplossing voor de twee meest
voorkomende problemen bij het barbecueën: het regelen 
van de temperatuur in de barbecue en het nauwkeurig 
bewaken van de kerntemperatuur. Sluit de Pit Viper ven-
tilator eenvoudig aan op je Monolith en stel de gewenste 
temperaturen in. De high-tech controller zorgt voor een 
geautomatiseerd en nauwkeurig garingsproces.
Door het meten van de temperatuurafwijkingen en het
constant reguleren van de zuurstoftoevoer wordt een
optimale temperatuur gegenereerd.

BBQ GURU DIGIQ® DX3
SET VOOR MONOLITH 
KAMADO

B901-1015-BK-01
Geschikt voor: Classic & LeChef

B901-1015-BK-01-Junior
Geschikt voor: Junior

Thermo-Lith
ART NO. 207070
(incl. 2 probes)
Extra temperatuur
probes:
ART NO. 207071
(Set van 2 st.)

BLUETOOTH
THERMOMETER

De Monolith Thermo-Lith bluetooth thermometer bewaakt
je voedsel via een app en waarschuwt je als het klaar is. 
Download eenvoudig de gratis app (iOS en Android), maak 
verbinding via bluetooth en je bent klaar om te starten. 
Ook te gebruiken om de temperatuur in de gaarruimte 
in de gaten te houden. De thermometer kan werken met 
maximaal 6 sensoren en toont je in de app het precieze 
verloop van het grillen van je voedsel. De levering omvat: 
Bluetooth thermometer, twee temperatuursensoren
(rood en oranje), een roosterklem, twee 1,5 V AA-batte-    
rijen, gebruikershandleiding.
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ACCESSOIREHOUDER

De roestvrijstalen accessoirehouder wordt eenvoudig
aan het frame van de Monolith barbecue bevestigd en
biedt voldoende opbergruimte voor de barbecueroos-     
ter, de deflectorstenen en de overige accessoires zoals 
het gietijzeren rooster of wokhouder. Berg je acces-
soires eenvoudig en overzichtelijk op. Het uitklappen 
van de zijtafels is ook mogelijk met de gemonteerde 
accessoirehouder.

Accessoirehouder Classic
ART NO. 206015-C

Accessoirehouder LeChef
ART NO. 206015-L

ART NO. C-001 KOELBOX 17 LITER

Deze dubbelwandige koelbox van gelakt staal en een 
aluminium binnenwerk heeft een inhoud van 17 liter. 
Door eenvoudigweg ijs toe te voegen blijven je vlees, 
ingrediënten en dranken urenlang gekoeld. 
De draaggreep houdt het deksel vast en zorgt 
voor een gemakkelijk transporteren.

Word lid van onze barbecuegroep op  
Facebook en volg ons op Instagram

Monolithbbq

Monolith Grill

Monolith Grill

Laat je inspireren! 
Volg en tag ons:

#monolithbbq
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HOUTSKOOL 3 KG HOUTSKOOL 8 KG

Onze Monolith houtskool is een hoogwaardige houtskool 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
vrijgekomen teren en zuren geëxtraheerd en krijg je een gelijkmatig 
verkoolde, zeer hoogenergetische houtskool. De grove sortering van 
4 – 12 cm voorkomt een te dicht op elkaar liggen van de houtskool 
in de firebox of kolenmand en bevordert daarmee een optimale 
luchtstroom. Door de perfecte verkoling kan de houtskool ook zeer 
snel ontbranden en kun je binnen 10 – 15 minuten temperaturen 
van 200 – 250 °C bereiken. Met een energiewaarde van 31.700 kJ / kg 
krijg je een zeer langdurige, en indien nodig, zeer hoge temperatuur. 
In  combinatie met de absorptie eigenschappen van de   Monolith 
 barbecue zal elke low-and-slow sessie met slechts één la ding hout-
skool van 3 kg zonder probleem kunnen worden uitgevoerd.

Regel de temperatuur van de barbecue door het 
aanpassen van de toe- en afvoerlucht via de ventilatie-   
openingen. Afhankelijk van de barbecue methode 
kunnen nu de juiste accessoires worden gebruikt.

Vul de houtskoolmand of de firebox met stukken hoog-
waardige kwaliteit houtskool van groter formaat. Voor 
de beste barbecue resultaten adviseren we het gebruik 
van onze Monolith houtskool.

Steek de houtskool aan de bovenkant aan, sluit het 
deksel en open de luchttoe- en afvoer volledig. Door 
het schoorsteeneffect wordt de barbecue in een mum 
van tijd verwarmd.

HOUTSKOOL

ART NO. 201091 ART NO. 201090
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GEWICHT: 1KG

Sterk en kruidig – de typische BBQ-smaak 
uit de zuidelijke staten. Voor: rund, var-     
kensvlees, gevogelte, vis, wild.

SMOKE PELLETS
MESQUITE

ART NO. 201105

ROOKPELLETS

Verander je Monolith Kamado Barbecue in een hoogwaardige BBQ 
rookoven. Een compleet assortiment rooksmaken, voor elk wat wils! 
Deze rookpellets produceren elk, afhankelijk van de houtsoort, hun eigen 
kenmerkende smaak. Gemaakt van puur hardhout (er is geen schors 
gebruikt) en geschikt voor alle soorten barbecues. De rookpellets worden 
direct op de houtskool gestrooid – weken is niet nodig.

Schuif de rookpellets rechtstreeks op de gloeiende 
houtskool met behulp van de pelletschuif, trek deze 
daarna terug en sluit het klepje.

Plaats de rookpellets/rookhout in de pelletschuif.Open het klepje van de rookunit en plaats de pellet-
schuif in de opening van het klepje van je Monolith 
keramische barbecue.

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

Milde, zoete en fruitige rook - geeft 
mals vlees een bijzondere smaak. Heel 
populair bij spareribs. Voor: rundvlees, 
varkensvlees, gevogelte, vis, wild.

Milde, zoete en fruitige rook - geeft 
mals vlees een bijzondere smaak. Heel 
populair bij spareribs. Voor: rundvlees, 
varkensvlees, gevogelte, vis, wild.

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

SMOKE PELLETS
KERS/CHERRY

ART NO. 201101

SMOKE PELLETS
BEUK/BEECH

ART NO. 201100

SMOKE PELLETS
APPEL/APPLE

ART NO. 201102

SMOKE PELLETS
ESDOORN/MAPLE

ART NO. 201104
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