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the original
outdoor
Australian
BBQ style



BBQ style
The Australian  

De zeer succesvolle G-Serie van Grandhall is nu nog beter.  

Alle modellen zijn voorzien van een dubbelwandige 

gietaluminium kap, waardoor de warmte optimaal behouden 

blijft. Dit ziet er niet alleen goed uit, maar de kap is hierdoor 

ook zeer stevig en robuust. De grote thermometer voorop de 

kap geeft de temperatuur duidelijk weer. De modellen zijn 

beschikbaar als barbecue, inbouw barbecue en eiland, een  

mooi modulair concept. Een groot voordeel van deze modellen  

is dat deze standaard met 304 RVS branders geleverd worden.

Ook is er een optionele zijbrander met sear burner beschikbaar.  

In plaats van een gaspit bevat deze zijbrander een sterke sear 

burner met rooster. Dit geeft de mogelijkheid het vlees dicht  

te schroeien op de zijbrander en verder te garen op de BBQ.  

Ook kun je in een pannetje een heerlijk sausje bereiden. 

 

De Elite inbouw barbecue is volledig vervaardigd uit  

304 roestvrij staal. Aluminium knoppen en Therma-core 

roestvrijstalen roosters zorgen voor de ultieme grill prestaties. 

De perfecte combinatie van prestaties en technologie voor  

jaren grill plezier. De Elite is  ook verkrijgbaar als complete 

buitenkeuken.

De zwarte Xenon 3 en 4 zijn echt een plaatje om te zien.  

Deze BBQ's zijn vervaardigd uit gepoedercoat staal.  

De barbecue is verder voorzien van allerlei extra’s als een 

inklapbaar zijpaneel, zijbrander, opbergruimte voor de gasfles 

en een thermometer. De kolen grill is nog robuuster gebouwd en 

standaard uitgerust met 2 gietijzeren roosters en een bakplaat.

Accessoires

Grandhall presenteert in aanvulling op de uitgebreide  

barbecue serie, een prachtige collectie van hoge kwaliteit 

BBQ accessoires om de outdoor grill ervaring te verbeteren. 

Handschoenen, spiesjes, toolsets en tal van andere handige 

gadgets die je kunt gebruiken voor lekker en veilig barbecueën.

Barbecueen brengt 
mensen samen. 



G-serie Classic G-serie Classic

Classic G2 Inbouw 

De nieuwe Classic G2 Inbouw BBQ  

is een mooie compacte grill met  

voldoende ruimte om lekker op te  

grillen. De BBQ bevat 2 gietijzeren  

roosters en 2 sterke 304 RVS branders.

Classic G2
De Classic G2 is de kleinste BBQ  

uit de G-serie, maar zeker niet  

de minste. Deze  compacte BBQ  

heeft een zijbrander waar je  

bijvoorbeeld een lekker bijgerecht  

op kunt maken. 

304 RVS 
branders

Zijbrander

Compact & Beautiful

8,4 kW

2

40 x 45 cm 150 x 54 
x 158 cm

3,3 kW

Dubbelwandige  
kap

Vetopvanglade  
aan voorzijde

Dubbelwandige 
kap

Gietijzeren roosters

Dubbelwandige kap

Zijbrander

time
Family

8,4 kW

2

40 x 45 cm 52 x 46 
x 62 cm

Compact & Beautiful



G-serie Premium G-serie Premium

106.5 cm

Medium rare

Premium G3
Deze stoere Premium G3  is een uitstekende 

BBQ voor iedere liefhebber. Op de zijbrander 

kan bijvoorbeeld een lekker sausje gemaakt 

worden. De BBQ is voorzien van krachtige  

304 RVS branders.

Premium G3 Eiland
Liefhebbers van lekker eten komen uitstekend aan hun trekken 

met een barbecue uit de Premium G3 lijn. Bakken, braden, 

roosteren, koken, smoren. Alles is mogelijk. Geen gedoe  

meer met kooltjes en lucifers, maar één druk op de knop  

en de grill is binnen 10 minuten op temperatuur.

Premium G3 Inbouw 
Plaats de Premium G3 Inbouw onder  

een veranda of overkapping en  

geniet van grillen in elk seizoen. 

Comfortable & Easy

G3 Inbouw hoes

Vetopvanglade  
aan voorzijde

Dubbelwandige
kap

3

13 kW60 x 45 cm 52 x 62  
x 62 cm

Premium G3 Inbouw

22 x 45  
x 55 cm

4,4 kW

Zijbrander voor G-Series  
Inbouw BBQ's

Premium G3 Eiland

13 kW

3

60 x 45 cm 119 x 152  
x 62 cm

4,4 kW

Dubbelwandige
kap

Opberg  
paneel

Opberg  
kast

Zijbrander

Comfortable & Easy

13 kW

3

60 x 45 cm 119 x 138  
x 62 cm

4,4 kW

Premium G3



G-serie Maxim G-serie Maxim

127 cm

Maxim G4 Series
De lijn Maxim G4 in de kleur zwart is een echte

mix van modern en stoer die met mooie details

zoals de robuuste RVS handgreep, 304 RVS 

branders en thermometer afgewerkt is.  

Een verrijking voor elk terras die naast een 

mooi design ook nog uiterst functioneel is.

time
Family

Zijbrander

Spareribs van de BBQ

17,2 kW

4
Infrared 

backburner
4,3 kW

80 x 45 cm

118 x 172 
x 66 cm

3,3 kW

Maxim G4 Eiland

Opberg  
kast

Opberg  
paneel

Dubbelwandige
kap

17,2 kW

4
Infrared 

backburner
4,3 KW

80 x 45 cm 50 x 82 
x 66 cm

60 x 55 
x 22 cm

Maxim G4 Inbouw

Maxim Inbouw spoelbak

17,2 kW

4
Infrared 

backburner
4,3 KW

80 x 45 cm 119 x 158 
x 66 cm

3,3 kW

Maxim G4

Modern & Tough Design

Dubbelwandige
kap

Vetopvanglade  
aan voorzijde

Sterke 
zwenkwielen

RVS

Perfecte searmarks



Keuken module Maxim Keuken module Maxim

module

Maxim G4 keuken module 

De beste buitenkookervaring krijg je met de Maxim G4 keuken 

module! De set bestaat uit een kast waar de Maxim G4 Inbouw 

precies op past, een kast met een MgO werkblad en een kast  

met een spoelbak en kraan. Ideaal als je even snel iets wilt afspoelen 

of tussendoor je handen wilt wassen. De kraan is gemakkelijk aan  

te sluiten op je tuinslang en de afvoer gaat via een slang die je zelf  

in een emmer of afvoerputje kunt leggen.

All You Need

Kitchen
Maxim G4 keuken module

118 x 262 
x 66 cm

Dubbelwandige
kap

MGO werkblad

RVS kraan

Infrared 
backburner

4,3 KW

80 x 45 cm 17,2 kW

4

Achterzijde netjes afgewerkt

Thermometer



G-serie Elite G-serie Elite

127 cm

Elite G4 Series 

304 RVS is een kwalitatief hoogwaardig 

materiaal dat zich uitstekend leent voor 

buitenkeukens. Het is makkelijk schoon  

te maken, gaat jarenlang mee en geeft  

een moderne touch aan het terras.  

Deze fantastische barbecue bevat  

sterke 304 RVS branders.

304 RVS  
kwaliteit

Dubbelwandige 
kap

Zijbrander

17,2 kW

4
Infrared 

backburner
4,3 kW

80 x 45 cm 119 x 219,5 
x 66 cm

4,6 kW

Elite G4 met spoelbak

Dubbelwandige 
kap

Vetopvanglade  
aan voorzijde

Sleek & Timeless

17,2 kW

4
Infrared 

backburner
4,3 kW

80 x 45 cm 119 x 158 
x 66 cm

4,6 kW

Elite G4

17,2 kW

4
Infrared 

backburner
4,3 kW

80 x 45 cm 50 x 82 
x 66 cm

Elite G4 Inbouw

Spoelbak optioneel als 
Inbouw mogelijk

Hoes Elite G4  
met spoelbak



G-serie Elite G-serie Elite

Infrarood Searing

Stone Island Buitenkeuken 

Deze prachtige complete buitenkeuken zal in geen tuin misstaan. 

Compleet geleverd met Elite G4 Inbouw, een krachtige zijbrander, 

spoelbak met kraantje, handige ingebouwde prullenbak, grote 

opberglade en meer dan genoeg werkruimte.

Inbouw zijbranders en spoelbak
De ingebouwde searbrander en spoelbak van Grandhall 

zijn de perfecte aanvulling op jouw Grandhall inbouw 

barbecue en zorgt voor unieke barbecue resultaten.

Opberg  
paneel

Dubbelwandige 
kap

Dubbelwandige 
kap

Zijbrander

Afvalbak

22 x 45
x 55 cm

22 x 45
x 55 cm

4,6 kW 4,4 kW

Inbouw ZijbranderInbouw Searbrander

RVS  
voorpaneel 
aditioneel

RVS 
voorpaneel 
aditioneel

60 x 55
x 22 cm

Inbouw Spoelbak

Additioneel: zwart voorpaneel voor de Premium/Maxim

All You Need

80 x 44,8 cm 17,2 kW

4
Infrared 

backburner
4,3 kW

4,4 kW 200 x 117,5 
x 82,5

hotSmoking

Infrared 
backburner

4,3 kW

17,2 kW

4
80 x 45 cm 119 x 172 

x 63 cm
4,6 kW

Elite G4 Eiland

Zijbrander

Handige prullenbak

LIMITED 
EDITION

BRANDER

ROOSTER
De infrarood sear brander
produceert in kortere  
tijd een enorme hitte  
waardoorhet vlees  
snel dichtschroeit
en sappig blijft.



Keuken module Elite Keuken module Elite

RVS kraan 
Nooit meer helemaal naar binnen om je 

handen te wassen of om wat kookgerei 

af te spoelen, met deze RVS kraan is je 

buitenkeuken compleet.

Elite G4 keuken module 
Met de Elite G4 keuken module heb je altijd alles bij de hand!  

3 kasten met strak afgewerkte magnetische deuren, een wasbak 

met kraan, een werkblad en een verlaagde kast waar de Elite G4 

naadloos op aansluit, wat wil een mens nog meer? De betonlook 

MgO werkbladen geven de keuken module een stoere uitstraling 

die perfect past in iedere tuin. 

All You Need

All You Need

118 x 262 
x 66 cm

Elite G4 Keuken module

Dubbelwandige
kap

Verstelbare  
pootjes

RVS kraan en 
RVS afdekplaat

MgO werkblad

module
Kitchen

17,2 kW

4
Infrared 

backburner
4,3 kW

80 x 45 cm



Xenon series

Wood chip soaker + Smokerbox

1 32

Smoker bag 

Het gepatenteerde 3-laags ontwerp  

van deze hi-tech aluminiumfolie zak  

bevat natuurlijke hout chips, hardhout  

siropen en natuurlijke suikers.

Houtsnipper weker 

Snel, eenvoudig en zonder gedoe houtsnippers

weken voor in de rookbox. Week de houtsnippers 

minimaal twee uur voor een optimaal resultaat.

Rookbox 
Met de Grandhall Rookbox kun je een  

rookgeur toevoegen aan het gerecht. De 

deksel van deze 304 RVS Rookbox is 

geperforeerd en dankzij het nieuwe design 

past de Rookbox goed tussen de roosters, 

zodat de rook door de hele barbecue 

circuleert. Hiermee geef je een authentieke 

smaak aan elk gerecht.

Roosters en bakplaten 

De gietijzeren bakplaten zijn voorzien van een  

opstaande rand om te voorkomen dat er eten in  

de grill valt. Perfect voor aardappeltjes of groente.  

Ook de roosters zijn van hoge kwaliteit.

Gietijzeren  
bakplaat groot 

De  geëmailleerde gietijzeren 

bakplaat zal je inspireren om 

heerlijke maaltijden te maken.

Intergrill rooster
Gemaakt van geëmailleerd gietijzer 

voor betere warmteverdeling. 

Rooster en vlamverdeler in één.

Elite BBQ rooster 
Gemaakt van Therma Core® 

RVS. Deze roosters zijn  

gemakkelijk schoon te maken.

G serie rooster 
Gemaakt van geëmailleerd gietijzer 

voor betere warmteverdeling. 

Gemakkelijk schoon te maken.

Gietijzeren  
bakplaat

De geëmailleerde gietijzeren 

bakplaat zal je inspireren om 

heerlijke maaltijden te maken.

Gietijzeren bakplaat 
 voor zijbrander 
Bakplaat voor Xenon,  

Premium, Maxim en Elite.

Makkelijk grillen en bakkenEASY SMOKING

Smoking



Houtskool barbecue

Kolen BBQ 

De stoere Xenon houtskool BBQ is speciaal 

ontworpen voor de liefhebbers van houtskool. 

Deze robuuste houtskool barbecue is voorzien 

van 2 gietijzeren roosters en zelfs een bakplaat! 

Inklapbare kolen grill starter 

Deze inklapbare kolenstarter brengt houtskool 

binnen 15 minuten op de juiste temperatuur. 

Door het bijgeleverde rooster kunt u de starter  

ook als handige BBQ gebruiken. 

Flessenopener

Gereedschap 
haakjes

BBQ
Houtskool

Inklapbare 
panelen

Gietijzeren 
bakplaat

54 x 41 cm 127 x 140  
x 66 cm

27.5 x 24.5 
x 20.5 cm

Kolen BBQ

Houtskool barbecue



Xenon seriesXenon series

Xenon 4 

Net als de Xenon 3 is de Xenon 4  

ook uitgevoerd met een mooie  

zwarte coating gecombineerd met 

een mooi contrasterend zwart frame. 

Deze stoere grill bevat 3 roosters  

en 1 bakplaat.

Gereedschap 
haakjes

Xenon 4

13,2 kW

4

119 x 155 
x 57 cm

3,4 kW

72 x 40 cm

Sterke 
zwenkwielen

Krachtige zijbrander

Geëmailleerd gietijzeren grillroosters

SturdySturdy

Zijbrander

Zijbrander

Xenon 3 

De Xenon lijn is uitgevoerd met een mooie 

zwarte coating gecombineerd met een 

mooi contrasterend zwart frame. De Xenon 

heeft een traditioneel brandersysteem, 

piëzo ontsteking en is uitgerust met  

2 grillroosters en een handige bakplaat.

Xenon 3

9,9 kW

3
54 x 40 cm 119 x 138 

x 57 cm
3,4 kW

Inklapbaar 
zijpaneel

Handige  
ophanghaken



E-Grill

Electric Grilling

elektrisch
Easy

E-Grill  
De E-Grill is een compacte infrarood grill  

die perfect gebruikt kan worden op balkons  

of op terrassen. Deze elektrische grill  

genereert met gemak evenveel warmte  

als een traditionele grill.

Timer tot 
2 uur

Elektrisch 
infrarood

Temperatuurregelaar

Vouwbare balkon tafel Bakplaat voor E-GrillDraagtas voor E-Grill

E-Grill accessoires



Xenon hoes
UV- en weerbestendig, 

recyclebaar materiaal, ademend, 

gebruiksvriendelijk materiaal.

Gasfles hoes
UV- en weerbestendig, recyclebaar materiaal, 

ademend, gebruiksvriendelijk materiaal.  

In verschillende maten

Outdoor hoes
UV- en weerbestendig, 

recyclebaar materiaal, ademend, 

gebruiksvriendelijk materiaal.

Wasbare hoes
UV- en weerbestendig, wasbaar op 

30 °C, ademend, gebruiksvriendelijk 

en sterk materiaal.

Er is een op maat gemaakte hoes 

voor elke grill van Grandhall.  

De hoezen beschermen jouw grill 

tegen regen, sneeuw, stof en wind.

Maxim G4 & Elite G4 Inbouw hoes
UV- en weerbestendig, 

recyclebaar materiaal, ademend, 

gebruiksvriendelijk materiaal.

Premium G3 Inbouw hoes
UV- en weerbestendig, 

recyclebaar materiaal, ademend, 

gebruiksvriendelijk materiaal.

Classic G2 Inbouw hoes
UV- en weerbestendig, 

recyclebaar materiaal, ademend, 

gebruiksvriendelijk materiaal.

Hoezen

RVS rotisserie
De 220V RVS rotisserie met 2 vorken  

is geschikt voor buitenkeukens  

met en zonder achterbrander.

Kip rooster  
& groente wok

Deze accessoire is ideaal om kip  

te bereiden en groenten te grillen.  

Bevat een antiaanbaklaag.

Shish kebab  
ribrack (set 2 in 1)

Ideaal voor het bereiden van sjasliek,  

spareribs of een stukje vis. Inclusief  

6 spiesen, gemaakt van duurzaam RVS.

4 RVS spiezen
De flexibele spiezen laten zich  

eenvoudig buigen zodat de ruimte op  

het grillrooster optimaal wordt benut.

Pizzasteen & Snijder
De pizzasteen & snijder zijn een must-have 

voor elke pizzaliefhebber. Ø 33 cm,  

RVS plaat Ø 31 cm en RVS pizzasnijder.

Vlees thermometer of
4 Aardappel thermometers

De vleesthermometer en de 

aardappelthermometer zijn praktische 

accessoires waarmee je kan zien of het vlees 

dan wel de aardappel van binnen goed gaar is.

Accessoires

Barbecue Hoezen

Barbecue Hoezen

Optioneel:
Extra RVS vorken

Remco zou gisteren bellen voor het 
materiaal of dat wel echt recyclebaar en 
ademend is. Idk of jij daar nog iets over 
hebt gehoord, ik niet iig niet.



Accessories

 




Tiger bamboo

Tiger bamboo

BBQ Hamburger spatel

             

               wipes

             

RVS CLEANER ERIN

BBQ Grill tang BBQ Vork

BBQ Worstenmand BBQ Vleesmand

Toolset met zachte gripWant & schort

Makkelijk grillen & bakken

Tiger bambooTiger bamboo

Tiger bambooTiger bamboo

Tiger bamboo

BBQ Visgrill

Tiger bamboo

BBQ Borstel

www.facebook.com/grandhallbbq

www.instagram.com/grandhallbbq

www.grandhall.eu

BBQ Hamburger spatel

© Grandhall. Tolstraat 17a, 7482 DC Haaksbergen, The Netherlands
We behouden het recht om de producten en prijzen aan te passen en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

TIP Niewe opzet borstels los verkrijgbaar


