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Prima barbecue
★ ★ ★ ★ ★ Chris
Wij vinden het fantastisch dat onze barbecue een baktemperatuur bereikt in enkele
minuten. Bovendien is hij stevig! En nog beter, onze barbecue werd gefabriceerd in de
Verenigde Staten, in de fabriek van Indiana.

Buitengewone barbecue!
★ ★ ★ ★ ★ Doug
Mijn echtgenote en ik zijn naar een winkel geweest om een barbecue van betere
kwaliteit te kopen, nadat we verschillende goedkope toestellen hadden gekocht die
het maar 1 of 2 jaar uithielden. We hadden onze barbecue al uitgekozen dewelke we
zouden kopen, maar bij aankomst in de winkel hebben we deze barbecue in demonstratie gezien. We hebben de 2 modellen vergeleken en de Broil King barbecue was
duidelijk beter dan het concurrerend model van superieure kwaliteit. Bovendien werd
hij geproduceerd in Noord-Amerika, wat heel belangrijk is voor ons. Eénmaal thuis,
zijn we dadelijk begonnen onze nieuwe barbecue te gebruiken. Vanaf het begin, is het
overduidelijk dat het een kwaliteitsproduct betreft, makkelijk in gebruik. Ik beveel van
harte deze barbecue aan.

Ongelooflijk
★ ★ ★ ★ ★ Cobster
Ik heb mijn nieuwe barbecue 2 weken geleden gekocht en ben onder de
indruk van al zijn kenmerken. De snelheid waarmee het toestel opwarmt,
is ongelooflijk.
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Perfectie
★ ★ ★ ★ ★ Cameron
Ik bereid alle soorten gerechten op mijn barbecue. Vis, varkenskoteletten, worstjes,
alle soorten groeten en dit alles terzelfdertijd. En wat het fantastisch maakt, al mijn
gerechten lukken.

Mijn beste barbecue tot nu toe
★ ★ ★ ★ ★ ChrisB
Zonder aarzelen kan ik zeggen dat dit mijn beste barbecue ooit is. Een sterke constructie,
de beste fabricatie op de markt. Ik twijfelde tussen deze barbecue en een ander toestel
van een gekend merk dat ik eerst had gekozen. Ik heb de éne naast de andere gezet, en
er is geen vergelijking mogelijk. Het staat boven water dat de Broil King barbecue van
superieure fabricatie is. Met een simpele test te doen en te schudden met de barbecue
zal u overtuigen van zijn stevigheid. Grillen is heel aangenaam met deze barbecue. Steek
hem aan en hij bereikt een temperatuur van 260° in enkele ogenblikken. Hij biedt een
gelijkmatig bakresultaat en is gemakkelijk te reinigen. Spijtig voor het andere merk maar
Broil King heeft de plaats op mijn terras veroverd

Ik ben er gek op
★ ★ ★ ★ ★ Jason
Ik stelde de aankoop van een nieuwe barbecue steeds uit totdat ik
het geschikte toestel vond. Deze barbecue bezit alle eigenschappen dewelke ik nodig heb en hij werkt fantastisch. Hij bakt de
etenswaren perfect en de temperatuur controle is precies
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GEBOUWD OM
LANG MEE TE
GAAN
Met trots vervaardigd in Noord-Amerika. Wij verbinden ons tot het maken van
gasbarbecues waarop u kunt rekenen, die u een optimaal prestatievermogen bieden
en die vervaardigd zijn uit hoogwaardig materiaal voor een levensduur die zijn prijs
waardig is. Onze barbecues worden gemaakt in onze Noord-Amerikaanse fabrieken,
gelegen in Huntington, in Indiana, in Dickson, in Tennessee en in Waterloo, in Ontario.
In de mate van het mogelijke, worden de onderdelen van onze barbecues besteld bij
de lokale leveranciers, maar we doen ook beroep op internationale leveranciers. De
bakoven alsook de rolwagen, de kuip, de stalen tabletten, alsook meerdere andere
onderdelen zijn vervaardigd door ons Noord-Amerikaans personeel uit kwaliteitsstaal
afkomstig uit Noord-Amerika.
De firma Onward Manufacturing centraliseert verschillende interne ploegen die instaan
voor het ontwerpen en technologie, de fabricage van werktuigen en matrijzen, de bouw
en de precieze ijking
van metalen onderdelen, de poederverf epoxy, het emailleren, het maken van afgietsels
door injectie, het gieten van aluminium onder druk, de laatste samenvoeging en
conditionering, de verdeling en de keten van toelevering. Wij zijn niet alleen producent
maar wij verzorgen het ganse proces van begin tot eind en waken continu over de
kwaliteit. Wij zijn een familiale onderneming, fier op hun oorsprong die teruggaat tot
1906. Wij gaan prat op onze 30-jarige ervaring in het produceren van gasbarbecues van
hoge kwaliteit en op het stockeren van originele Broil King wisselstukken. U kunt op
ons rekenen : wij zullen er zijn als u ons nodig heeft. Ons toegewijd professioneel team
van onze klantendienst staat ter uwer beschikking indien u vragen of hulp nodig heeft.
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* 		 Alle Broil King gasbarbecues worden gemaakt in onze NoordAmerikaanse fabrieken, gelegen in Huntington, Indiana (US), in
Dickson, Tennessee (US) en in Waterloo, Ontario (CAN).
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FANTASTISCHE
BARBECUE SMAAK
De Broil King® gasbarbecues zijn ontworpen om te presteren en bieden ongeëvenaarde
bakmogelijkheden. Ongeacht welk model u kiest, het legendarische Broil King baksysteem geeft u
de mogelijkheid om bijna alles op uw barbecue te bereiden, welke stijl u ook verkiest. U kan steaks
perfect dichtschroeien, kip of gebraad aan het spit braden, tot zelfs uitgebreide desserten bereiden.
Elk onderdeel van het baksysteem is ontworpen voor een specifi eke functie. Als je deze onderdelen
combineert zijn de resultaten simpelweg spectaculair. Het is onmiskenbaar, elke Broil King biedt u
telkens weer die fantastische barbecue smaak.

DE OVEN
UITSTEKEND WARMTEBEHOUDEND
Gemaakt uit gietaluminium, geëmailleerd staal of roestvrij
staal: de Broil King ovens houden de warmte goed vast en
hebben een lange levensduur. De oven is ontworpen om te
presteren zoals een warmeluchtoven en zorgt dus voor een
gelijkmatige warmteverdeling. De kuip zal zelfs vetresten
verdampen zodat de vetopvangschuif altijd leeg blijft en de
smaken bij het eten blijven… exact waar ze moeten zijn.

DE BRAADROOSTERS
STEAKHOUSE MARKERINGEN
Onze gietijzeren braadroosters houden de warmte het beste vast,
wat voor een uitstekende schroeikracht zorgt. Onze braadroosters
hebben twee kanten. Eén kant is scherp om de perfecte steakhouse
markeringen in te schroeien; de andere kant is gegroefd om het
vlees continu in zijn eigen sappen te grillen. De dikke gietijzeren
braadroosters zijn zeer duurzaam en eenvoudig te reinigen.

FLAV-R-WAVE WARMTEVERDELERS
ONGELOOFLIJKE SMAAK
De vleessappen worden opgevangen door het roestvrij stalen
Flav-R-Wave baksysteem en verdampen onmiddellijk. Deze
verdampte vleessappen geven uw vlees die typische en heerlijke
barbecue smaak. De Flav-R-Wave warmteverdelers zorgen
ook voor een optimale warmteverdeling over de volledige
braadoppervlakte en beschermen de branders.

DE BRANDERS
KRACHT EN PRESTATIES
De Dual-Tube branders zijn ontworpen om een
gelijkmatige vlamverdeling te garanderen van voor tot
achterkant. De Super-8 brander bereikt de volledige kuip
van de barbecue. Beide soorten branders verhitten de
barbecue tot 315°C in enkele minuten voor effi ciënte
grillprestaties. Deze branders zijn van roestvrij staal en
worden gedekt door een gebruisgarantie van 5 jaar.

DE CONTROLE
PERFECTE TEMPERATUUR
De Linear-Flow gaskranen met 180° draaibare
Sensi-Touch bedieningsknoppen bieden een ongekende
temperatuurscontrole. Ze laten je toe de barbecue af te
regelen naar hoge temperaturen voor het dichtschroeien
van steaks, tot lage temperaturen voor slow cooking.
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BROIL KING® IMPERIAL™ SERIE

De Broil King Imperial modellen komen standaard
met braadroosters in gegoten roestvrij staal.
Deze braadroosters hebben, zoals hun gerenomeerde
gietijzeren varianten, 2 bruikbare kanten. Eén kant is
scherp om de perfecte steakhouse markeringen in te
schroeien; de andere kant is gegroefd om het vlees
continu in zijn eigen sappen te grillen.

Onze krachtige zijbrander laat u toe meer te
doen. Creëer smakelijke bijgerechten, soepen
en sauzen terwijl je aan het grillen bent.

De Dual-Tube branders zijn ontworpen om
een gelijkmatige vlam te garanderen van
voor tot einde van de brander. Dit zorgt voor
een homogene en efficiënte hitte naar het
braadoppervlak. Vervaardigd uit roestvrij staal
met een gebruiksgarantie van 10 jaar.

Geïnspireerd door professionele keukenapparatuur en ontworpen
voor de echte buitenkeuken enthousiast. De nieuwe Broil King
Imperial 90 XL laat u echt genieten van de mooie momenten
samen met familie en vrienden. De Imperial 90 XL onderscheidt
zich door zijn twee onafhankelijke ovens die garant staan voor een
ongeëvenaard gebruiksgemak. De kleinere oven kan bijvoorbeeld
gebruikt worden als schroeizone voor steaks, hamburgers of andere
gerechten die u snel wil dichtschroeien voor het behoud van de
beste smaak. Het speelt geen rol wat u wil klaarmaken, de Imperial
90 XL heeft de capaciteit en flexibiliteit om alles aan te kunnen.
IMPERIAL™ XL
Braadrooster : 65 x 49 cm + 30 x 49 cm
Warmhoudrooster : 62 x 21 cm + 27 x 21 cm
Vermogen hoofdbrander : 17,5 kw
Vermogen zijbrander : 2,7 kw
Vermogen spitbrander : 4,4 kw
Totale afmetingen (bxhxd) : 193 x 124 x 63 cm
Werkhoogte : 92 cm

De Imperial XL is beschikbaar in elegant
roestvrij staal en in stijlvol zwart

De Broil King Imperial 590 heeft alle eigenschappen van de Imperial
90 XL, behalve de 2de oven. Om uw accessoires op te bergen heeft
deze barbecue 3 opbergschuiven.
IMPERIAL™ 590
Braadrooster : 81 x 49 cm
Warmhoudrooster : 79 x 21 cm
Vermogen hoofdbrander : 16 kw
Vermogen zijbrander : 2,7 kw
Vermogen spitbrander : 4,4 kw
Totale afmetingen (bxhxd) : 159 x 124 x 63 cm
Werkhoogte : 92 cm

IMPERIAL™ 490
Braadrooster : 65 x 49 cm
Warmhoudrooster : 62 x 21 cm
Vermogen hoofdbrander : 13,2 kw
Vermogen zijbrander : 2,7 kw
Vermogen spitbrander : 4,4 kw
Totale afmetingen (bxhxd) : 143 x 124 x 63 cm
Werkhoogte : 92 cm

81cm

64.80cm

48.90 cm

48.90cm

31.66cm

48.90 cm

64.80cm

B r a a dro o ste rs i n ge gote n r oest vr ij st aal

Braadroosters in gegoten roestvrij staal

Braadroosters in gegoten roestvrij staal

IMPERIAL™ XL

IMPERIAL™ 590

IMPERIAL™ 490
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BROIL KING® REGAL™ SERIE

De gietijzeren braadroosters van Broil King
zijn omkeerbaar, één zijde heeft een scherpe
kant om de perfecte grillruiten in het vlees te
schroeien, de andere zijde is gegroefd om het
vlees continu zijn eigen sappen terug te laten
sturen en overtollige vetten af te voeren.

Het roestvrij stalen Flav-R-Wave™ baksysteem
zorgt voor een superieure warmteverdeling,
beschermt de brander en verdampt de
vleessappen voor de echte barbecue smaak.

De Dual-Tube branders zijn ontworpen om
een gelijkmatige vlam te garanderen van
voor tot einde van de brander. Dit zorgt voor
een homogene en efficiënte hitte naar het
braadoppervlak. Vervaardigd uit roestvrij staal
met een gebruiksgarantie van 10 jaar.

De volledig nieuwe Regal serie heeft een stijlvol hedendaags design, met
nog steeds dezelfde legendarische bakresultaten die u van elke Broil King
mag verwachten. Alle eigenschappen die van Broil King een leider in
de barbecuewereld gemaakt hebben bevinden zich onder het stijlvol en
moderne deksel. Voor de buiten chef die het beste wil in zowel looks als
functionaliteit, met een uitzonderlijke prijs kwaliteitsverhouding, zoek niet
verder dan de Regal™.
REGAL™ XL
Braadrooster : 65 x 49 cm + 30 x 49 cm
Warmhoudrooster : 62 x 21 cm + 27 x 21 cm
Vermogen hoofdbrander : 17,5 kw
Vermogen zijbrander : 2,7 kw
Vermogen spitbrander : 4,4 kw
Totale afmetingen (bxhxd) : 159 x 124 x 63 cm
Werkhoogte : 92 cm

REGAL™ 590
Braadrooster : 81 x 49 cm
Warmhoudrooster : 79 x 21 cm
Vermogen hoofdbrander : 16 kw
Vermogen zijbrander : 2,7 kw
Vermogen spitbrander : 4,4 kw
Totale afmetingen (bxhxd) : 159 x 124 x 63 cm
Werkhoogte : 92 cm

REGAL™ 490
Braadrooster : 65 x 49 cm
Warmhoudrooster : 62 x 21 cm
Vermogen hoofdbrander : 13,2 kw
Vermogen zijbrander : 2,7 kw
Vermogen spitbrander : 4,4 kw
Totale afmetingen (bxhxd) : 144 x 124 x 63 cm
Werkhoogte : 92 cm
REGAL™ 420
Zelfde specificaties als REGAL 490, maar
zonder zijbrander, zonder spit en zonder spitbrander.
REGAL™ 420

64.8cm

48.9cm

81cm

31.66cm

48.9cm

48.90 cm

64.80cm

REGAL™ S420
Inox braadroosters

Gi e ti j ze r braadroo st er s

Giet ijz er br a adr oos te r s

Gie tijz e r br a adr oos te r s

REGAL™ XL

REGAL™ 590

REGAL™ 490 / 420
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BROIL KING® BARON™ SERIE

NEERKLAPBARE ZIJTAFELS
De stevige roestvrij stalen zijtafels van de Baron
reeks zijn ontworpen om snel en gemakkelijk
te kunnen neerklappen. Dit is handig om deze
barbecues compact op te bergen.

De gietijzeren braadroosters van Broil King
zijn omkeerbaar, één zijde heeft een scherpe
kant om de perfecte grillruiten in het vlees te
schroeien, de andere zijde is gegroefd om het
vlees continu zijn eigen sappen terug te laten
sturen en overtollige vetten af te voeren.

Onze krachtige zijbrander laat u toe meer te
doen. Creëer smakelijke bijgerechten, soepen en
sauzen terwijl je aan het grillen bent.

De Baron serie, ontworpen om indruk te maken. Een modern en geraffineerd
design met elegant zwart geëmailleerd deksel en roestvrij stalen zijtafels en
bedieningspaneel. Het legendarische Broil King baksysteem. Gebouwd volgens
dezelfde kwaliteitscriteria die u verwacht van elke Broil King. De eigenschappen
die u nodig heeft. De prestaties die u verwacht. De resultaten spreken voor zichzelf.
BARON™ 490
Braadrooster : 66 x 44 cm
Warmhoudrooster : 62 x 21 cm
Vermogen hoofdbrander : 11,4 kw
Vermogen zijbrander : 2,7 kw
Vermogen spitbrander: 4,4 kw
Totale afmetingen (bxhxd) : 144 x 117 x57 cm
Werkhoogte : 89 cm

BARON™ 440
Braadrooster : 66 x 44 cm
Warmhoudrooster : 62 x 21 cm
Vermogen hoofdbrander : 11,4 kw
Vermogen zijbrander : 2,7 kw
Totale afmetingen (bxhxd) : 144 x 117 x57 cm
Werkhoogte : 89 cm

BARON™ 340
Braadrooster : 48 x 44 cm
Warmhoudrooster : 46 x 21 cm
Vermogen hoofdbrander : 8,8 kw
Vermogen zijbrander : 2,7 kw
Totale afmetingen (bxhxd) : 128 x 117 x57 cm
Werkhoogte : 89 cm

48.58c m

44 c m

44 . 4 c m

65.2c m

Giet ijz er b r aad r oost er s

Gie tijz e r br aa dr oos te r s

BARON™ 490 / 440

BARON™ 340
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BROIL KING® SOVEREIGN™ SERIE

De gietijzeren braadroosters van Broil King
zijn omkeerbaar, één zijde heeft een scherpe
kant om de perfecte grillruiten in het vlees te
schroeien, de andere zijde is gegroefd om het
vlees continu zijn eigen sappen terug te laten
sturen en overtollige vetten af te voeren.

De Dual-Tube branders zijn ontworpen om
een gelijkmatige vlam te garanderen van
voor tot einde van de brander. Dit zorgt voor
een homogene en efficiënte hitte naar het
braadoppervlak. Vervaardigd uit roestvrij staal
met een gebruiksgarantie van 10 jaar.

De roestvrij stalen spitbrander met
rechtstreekse vlam heeft een gelijkmatige
vlamverdeling over de volledige lengte wat
voor gelijkmatig braden en dus superieure
resultaten zorgt.

SOVEREIGN™ XL 90
De Sovereign serie is de gekende complete barbecue die steeds voor uitzonderlijke
bakresultaten zorgt. De Therma-Cast gietaluminium oven en de degelijke gietijzeren
braadroosters optimaliseren het bakproces. In de kast is ruimte om een grote gasfles
in op te bergen. De zijtafels zijn neerklapbaar.
Sovereign™ XL 90
Braadrooster : 84,5 x 43 cm
Warmhoudrooster : 82 x 31 cm
Vermogen hoofdbrander : 13,2 kw
Vermogen zijbrander : 2,7 kw
Vermogen spitbrander : 5,25 kw
Totale afmetingen (bxhxd) : 178 x 128 x 63 cm
Werkhoogte : 98 cm

SOVEREIGN™ 90
Braadrooster : 63 x 43 cm
Warmhoudrooster : 60 x 31 cm
Vermogen hoofdbrander : 12 kw
Vermogen zijbrander : 2,7 kw
Vermogen spitbrander : 5,25 kw
Totale afmetingen (bxhxd) : 156 x 128 x 63 cm
Werkhoogte : 98 cm

64.55c m

4 3 cm

43 c m

86.25c m

Gi e ti j ze r b r aad r oost er s

Gie tijz e r br aa dr oos te r s

SOVEREIGN™ XL90

SOVEREIGN™ 90
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BROIL KING® SIGNET™ EN MONARCH™ SERIE

De gietijzeren braadroosters van Broil King
zijn omkeerbaar, één zijde heeft een scherpe
kant om de perfecte grillruiten in het vlees te
schroeien, de andere zijde is gegroefd om het
vlees continu zijn eigen sappen terug te laten
sturen en overtollige vetten af te voeren.

NEERKLAPBARE ZIJTAFELS
De stevige zijtafels van de Signet en Monarch reeks
zijn ontworpen om snel en gemakkelijk te kunnen
neerklappen. Dit is handig om deze barbecues
compact op te bergen.

GIETALUMINIUM BAK EN DEKSEL.
De extra diepe en degelijke gietaluminium ovens
hebben ongeëvenaarde bakkwaliteiten. De gesloten
kuip houdt de warmte goed vast in de barbecue.
Aluminium zal nooit roesten, we geven dan ook een
levenslange garantie op bak en deksel.

SIGNET™ 340
Braadrooster : 65 x 38 cm
Warmhoudrooster : 60 x 26 cm
Vermogen hoofdbrander : 11 kw
Vermogen zijbrander : 2,7 kw
Totale afmetingen (bxhxd) : 156 x 123 x 58 cm
Werkhoogte : 97 cm

SIGNET™ 320 Black Limited Edition
Braadrooster : 65 x 38 cm
Warmhoudrooster : 60 x 26 cm
Vermogen hoofdbrander : 11 kw
Totale afmetingen (bxhxd) : 156 x 123 x 58 cm
Werkhoogte : 97 cm

MONARCH™ 340
Braadrooster : 56 x 38 cm
Warmhoudrooster : 54 x 19 cm
Vermogen hoofdbrander : 8,8 kw
Vermogen zijbrander : 2,7 kw
Totale afmetingen (bxhxd) : 142 x 124 x 56 cm
Werkhoogte : 97 cm

MONARCH™ 320
Braadrooster : 56 x 38 cm
Warmhoudrooster : 54 x 19 cm
Vermogen hoofdbrander : 8,8 kw
Totale afmetingen (bxhxd) : 142 x 124 x 56 cm
Werkhoogte : 97 cm
64.91c m

3 8 . 4 cm

3 7. 6 c m

55.15c m

Gi e ti j zer b r aad r oost er s

Gie tijz e r br a adr oos te r s

SIGNET™ SERIES

MONARCH™ SERIES
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BROIL KING® GEM™ SERIE

Onze krachtige zijbrander laat u toe meer te
doen. Creëer smakelijke bijgerechten, soepen en
sauzen terwijl je aan het grillen bent.

De gietijzeren braadroosters van Broil King zijn
ontworpen om de hitte vast te houden en telkens
weer uw steaks perfect dicht te schroeien.

De traploos regelbare Linear-Flow™ gaskranen
zorgen voor een precieze temperatuurcontrole. U
kunt niet enkel kiezen voor een hoge of lage vlam,
maar ook voor verschillende tussenposities.

GEM™ 340
Proef de Broil King kwaliteit met de Gem reeks. Deze prijsgunstige
barbecues hebben een degelijke gietaluminium kuip en deksel, inox
branders, gietijzer braadroosters én de beproefde roestvrij stalen Flav-R-Wave
warmte verdelers.
Braadrooster: 54 x 34 cm
Warmhoudrooster: 875 cm2
Vermogen hoofdbrander: 8.8 Kw
Vermogen zijbrander: 2,7 kw
Totale afmetingen (bxhxd): 122.5 x 108 x 53.3 cm

GEM™ 320
Zelfde specificaties als Gem 340 maar
zonder zijbrander.

3 4c m

54c m

OP KUIP EN DEKSEL

BRANDERS

ONDERDELEN EN VERF

G iet ijz er b r aad r oost er s

GEM™ SERIES
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BROIL KING® PORTA-CHEF™ 320

Het roestvrij stalen Flav-R-Wave™ baksysteem
zorgt voor een superieure warmteverdeling,
beschermt de brander en verdampt de
vleessappen voor de echte barbecue smaak.

De gietijzeren braadroosters van Broil King zijn
ontworpen om de hitte vast te houden en telkens
weer uw steaks perfect dicht te schroeien.

De traploos regelbare Linear-Flow™ gaskranen
zorgen voor een precieze temperatuurcontrole. U
kunt niet enkel kiezen voor een hoge of lage vlam,
maar ook voor verschillende tussenposities.

PORTA-CHEF™ 320
De gemakkelijk transporteerbare barbecue. De Broil King Porta-Chef 320
heeft 3 roestvrij stalen branders, heeft de originele Broil King Flav-R-Wave
warmteverdelers en degelijke gietijzer braadroosters. Deze barbecue kan je
rechtstreeks op een tafel of werktablet plaatsen of monteren op de
4 meegeleverde poten. Er is ook een rolwagen met gasflesscherm als
optie leverbaar.
Braadrooster: 54 x 34 cm
Warmhoudrooster: 875 cm2
Vermogen hoofdbrander: 5.25 Kw
Totale afmetingen (bxhxd): 109 x 93 x 52 cm

ROLWAGEN LEVERBAAR TEGEN MEERPRIJS

Porta-Chef 320
niet inbegrepen

3 4c m

54c m

OP KUIP EN DEKSEL

BRANDERS

ONDERDELEN EN VERF

G iet ijz er b r aad r oost er s

PORTA-CHEF™ 320
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BROIL KING® KEG™ SERIE

Robuuste gietijzeren braadrooster, ideaal
om de warmte vast te houden en steaks
dicht te schroeien of ribbetjes langzaam
te garen. Er is ook een warmhoudrooster
in gechromeerd staal, deze gebruik je
om je gerechten af te werken. Dit rooster
verdubbelt ongeveer het braadoppervlak.

De luchtregeling bovenaan is eveneens gemaakt uit
gietijzer. Met behulp van de meegeleverde multi-tool
kan je gemakkelijk de luchtstroom instellen. Dit laat je
toe om langzaam en op lage temperatuur of snel en
heet te garen.

De stevige constructie onderscheidt de KEG echt van
zijn concurrenten. De dubbelwandige geïsoleerde kuip
en deksel in geëmailleerd staal houden deze barbecue
perfect op de gewenste temperatuur. Onbreekbaar,
gemakkelijk hanteerbaar, perfect regelbaar en een laag
houtskoolverbruik zijn de troeven van deze culinaire
barbecue.

KEG™ 5000
Totaal braadoppervlak van 3.097 cm²
Uitneembare aslade in inox
Braadrooster in gietijzer
Afneembare zijtafels
Rolwagen met sterke regelbare wielen en poten
Afgewerkt in grijze epoxy verf van hoge kwaliteit
Luxueuze Accu-Temp thermometer
Verluchting in gietijzer
geëmailleerde kuip bestand tegen roest
stevige handvaten uit hars
dubbele geïsoleerde kuip uit staal
2 flesopeners vooraan

KEG™ 2000
Belangrijkste braadoppervlak van 1.806cm²
Stevig vast onderstel
Luchtregeling bovenaan in stevig gietijzer ; luchtregeling onderaan in inox
Afwerking buitenkant met epoxide hars, zwart geverfd, duurzaam
braadrooster in gietijzer
Luxueuze Accu-Temp thermometer
geëmailleerde kuip bestand tegen roest
stevige handvaten uit hars
dubbele geïsoleerde kuip uit staal
2 flesopeners vooraan

ROLWAGEN VOOR KEG
Bouw uw Keg om tot een complete buitengrill. Vervaardigd uit
duurzaam inox, het werkoppervlak biedt u voldoende ruimte die u
nodig heeft voor het bereiden van de etenswaren, dichtbij de grill.
De stevige deuren en handvaten zijn eveneens vervaardigd uit inox
en bieden u voldoende ruimte voor het opbergen van uw materiaal.

Keg niet inbegrepen

19" / 48cm

Giet ijz er b r aad r oost e r s

BROIL KING® KEGMD
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PREMIUM
BARBECUE
ACCESSORIES
69712 | INOX BAKPLAAT

Geperforeerd
69818 | DIEPE INOX GRILL WOK

Geperforeerd
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Optimaliseer uw barbecue beleving. Met meer dan 25 jaar ervaring in het vervaardigen van eersteklas barbecues, staat
de naam Broil King® vandaag synoniem voor kwaliteit. Wereldwijd staan we bekend voor het produceren van barbecues
volgens de hoogste standaard en met uitzonderlijke bakresultaten. Daarom hebben we besloten om ook professionele
barbecue accessoires te ontwerpen als aanvulling en om het verhogen van uw outdoor kookervaring! Barbecueën is een
levensstijl. Een levensstijl van heerlijke maaltijden, gezellig samenzijn en genieten van het buitenleven. Spendeer meer
tijd buiten, met familie en vrienden dankzij je grill! Met het Broil King® assortiment van kwaliteitsvolle accessoires wordt
je barbecue ervaring nog interessanter om unieke gerechten tot in de perfectie klaar te maken. Van basisaccessoires, zoals
tangen en spatels, tot een speciaal ontworpen ribbetjes rek en wokpan, Broil King® accessoires openen een wereld van
bakmogelijkheden voor u. Dus ontsnap uit uw keuken en geniet van uw nieuwe barbecue levensstijl.

69722 | INOX BAKPLAAT SMAL

69615 | ROOSTERPAN VOOR RIBBETJES,
GIETIJZER

Geperforeerd
69822 | DIEPE INOX GRILL WOK, SMAL

69614 | PAELLA PAN

Geperforeerd

69165 | PROFESSIONELE INOX BAKPLAAT
(31 X 46 cm)

69122 | INOX BAKPLAAT, SMAL

69618 | GIETIJZER WOK (REGAL/IMPERIAL)

69617 | GIETIJZER WOK (BARON/SOVEREIGN)

69710 | GEËMAILLEERD GIETIJZEREN WOK

60973 | SILICONEN OVENWANT
EN ONDERLEGGER

69470 | FAJITA PAN

63105 | INOX DRUIPSCHAAL

69700 | MINI STOOFPOTJE IN GIETIJZER

12.7-CM diameter
62602 | RIBBETJES EN GEBRAAD REK

61135 | DIGITALE THERMOMETER,
OPPLOOIBAAR

64045 | SET VAN 4 DUBBELE SPIEZEN

65070 | DUBBELE INOX ROOSTER MET
AFNEEMBAAR HANDVAT

69133 | CHICKEN ROASTER MET PAN

68425 | CEDER HOUTEN SNIJPLANK

50416 | KLEINE VETOPVANGSCHAAL,
SET VAN 10

12.1 CM

61138 | MINI THERMOMETERS

64152 | KIPPENVLEUGELREK

61490 | INVET SET

50419 | SET VAN 3 ALUMINIUM
DRUIPPANNEN, SMAL

50420 | SET VAN 3 ALUMINIUM
DRUIPPANNEN

15.2 CM

32.4 CM
35.56 CM

26 CM
15.24 CM
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69815 | PROFESSIONELE PIZZASTEEN
MET SPATEL

69814 | 2 CM EXTRA DIKKE
PIZZA STEEN

69800 | PIZZA SPATEL IN INOX

69805 | PIZZA MES

50936 | Q-LITE, UNIVERSELE
LED LAMP

60940 | OLIEVERSTUIVER

61495 | MARINADE INJECTOR

64004 | IMPERIAL TANGENSET

64952 | SOVEREIGN TANGENSET

64003 | BARON TANGENSET

64001 | PORTA-CHEF TANGENSET

64011 | PREMIUM SPATEL

64010 | XL SPATEL

64012 | PREMIUM TANG

64013 | INVETBORSTEL

64031 | BARON SPATEL

64032 | BARON TANG

64935 | STEAK MESSEN

60745 | ROOSTER HANDVAT

64009 | FLESOPENER

60009 | ZIJTAFELBESCHERMING
IN SILICONE

60975 | SCHORT

64014 | PREMIUM REINIGINGSBORSTEL

64015 | SET VAN 2 VERVANGBORSTELS

65225 | REINIGINGSBORSTEL

64034 | BARON REINIGINGSBORSTEL

65641 | INOX REINIGINGSBORSTEL

60528 | LEDER HANDSCHOENEN

60974 | BARBECUE HANDSCHOEN
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69339 | INOX BROCHETTE REK

63215 | HOUTSNIPPERS
(WHISKEY WOOD CHIPS)

63290 | ESDOORN HOUTEN GRILL PLANKEN

60522 | BRAADSPIT MET ELEKTRISCHE MOTOR

60508 | BRAADSPIT MET BATTERIJ MOTOR
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11040 | BAMBOO SPIEZEN
(NAVULPAK VOOR 69339)

60190 | INOX ROOKKASTJE

63220 | HOUTSNIPPERS
(HICKORY WOOD CHIPS)

63280 | CEDER HOUTEN GRILL PLANKEN

BROIL KING® ORIGINELE BAKPLATEN
Degelijke gietijzeren bakplaten ontworpen om aan beide kanten te kunnen gebruiken. Een gladde
zijde om gewoon te bakken, een geribbelde zijde om vlees dicht te schroeien. Mat geëmailleerd.
Wordt gebruikt in de plaats van een originele Broil King® rooster.

ITEM

MODELS

11239

IMPERIAL™, REGAL™

11220

SOVEREIGN™

11221

SIGNET™

11242

BARON™

11223

MONARCH™

11237

GEM™, PORTA-CHEF™

BESCHERM UW INVESTERING!
BROIL KING® PREMIUM HOEZEN
De Broil King® Premium hoezen zijn vervaardigd uit dik gewoven polyester met een waterbestendige PVC voering. Deze hoezen zijn voorzien van mazen die de luchtstroom verbeteren, ze beschermen de grill tegen het vocht en zijn voorzien van kleefsluitingen zodat de hoes perfect rond de grill
past. De blauwe naden dragen bij tot de stijl van de extra versterkte naden. Rubberen handgrepen
maken het verwijderen van de hoes gemakkelijk.
MODEL

MODELS

68490

IMPERIAL™ XLS

68492

IMPERIAL™, REGAL™ 590

68491

REGAL™ S490 PRO

68488

SOVEREIGN™, SIGNET™, BARON™ 440

68470

BARON™ 340, MONARCH™, GEM™

67420

PORTA-CHEF™ 320 , GEM™ 340, 320 (met zijtafels neer)
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KA5527 | MULTI-FUNCTIE POOK

KA5545 | SET BRAADROOSTER EN
WARMHOUDROOSTER

KA5555 | QUIK-GRIP™ ACCESSOIRE HANDVAT

KA5533 | WARMTEVERDELER

KA5535 | HOES VOOR KEG 2000/5000

KA5536 | HOES VOOR KEG MET ROLWAGEN

KA5565 | HOUTSKOOL KORF

ONTWORPEN
VOOR

31

TANGENSET
GrillPro® 49824

INOX BARBECUE TANG (38cm)
GrillPro® 40259

HAMBURGERROOSTER
METAFNEEMBAAR HANDVAT
GrillPro® 24792

TANGENSTEUN
GrillPro® 40009

ROTERENDE BRAADKORF
GrillPro® 24785

INOX BAKPLAAT MET GAATJES
GrillPro® 97125

INOX WOK MET GAAT JES
GrillPro® 96321

STALEN WOK
GrillPro® 98020

XL REINIGINGSBORSTEL
GrillPro® 77641

REINIGINGSBORSTEL VOOR GASBUIS
GrillPro® 77310

COMFORT GRIP INOX REINIGINGSBORSTEL
MET SCHRAPER
GrillPro® 15513
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CHICKEN ROASTER
GrillPro® 41333

MARINADE INJECTOR
GrillPro® 14950

CHICKEN ROASTER – MULTI
BRAADPAN (Ø35CM )
GrillPro® 98240

PERS VOOR GEVULDE HAMBURGERS
GrillPro® 24795

HAMBURGER ROOSTER MET PERS
GrillPro® 24790

DUBBELE REGELBARE ROOSTER VOOR
VLEES EN VIS MET AFNEEMBAAR HANDVAT
GrillPro® 24876

OVENWANT
GrillPro® 00528

VLEESTHERMOMETER
GrillPro® 11391

FLEXIBELE SILICONE INVETBORSTEL
GrillPro® 41906

SET VAN 2 SILICONE INVETBORSTELS
GrillPro® 41090

MAÏS PRIKKERS (4 SETS)
GrillPro® 41585

MINI LED LAMPJES (MAGNETISCH)
GrillPro® 50925
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PIZZA GRILL STEEN
GrillPro® 98155

PIZZA STEEN 33cm
GrillPro® 98154

PIZZA SNIJWIEL
GrillPro® 91657

SPEK BRAADREK
GrillPro® 41550

AARDAPPEL EN PAPRIKA STEUN
GrillPro® 98220

INOX SAUSPOT
GrillPro® 98165

SAUSPOT EMAIL
GrillPro® 98160

ALUMINIUM DRUIPPAN (SET VAN 3)
GrillPro® 50430

CEDER HOUTEN GRILL PLANKEN
(14,5 x 38,0 x 1,0cm)
GrillPro® 00280

ESDOORN GRILL PLANKEN
(14,5 x 38,0 x 1,0cm)
GrillPro® 00290

CEDER HOUTEN GRILL PLANKEN
(13,4 x 30,2 x 0,8cm)
GrillPro® 00281

GEBRAADREK
GrillPro® 41644

INOX ROOKKASTJE
GrillPro® 00185

WHISKEY WOOD CHIPS (HOUT)
GrillPro® 00215

HICKORY WOOD CHIPS (HOUT)
GrillPro® 00220

SET VAN 6 GEPLOOIDE INOX SPIEZEN
MET HANDVAT IN HOUT EN SILICONE
GrillPro® 40538

GEPLOOIDE INOX SPIEZEN
(SET VAN 4)
GrillPro® 46074

STEVIGE GEPLOOIDE SPIEZEN INOX
(SET VAN 4)
GrillPro® 40540

EPDM VLOERBESCHERMMAT
(91,5 x 152,5cm)
GrillPro® 72596
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www.broilking.eu

