
WEBER® Q 1400 ELEKTRISCHE BARBECUE
Deze compacte krachtpatser is snel, gemakkelijk verplaatsbaar en eenvoudig in gebruik. Ideaal voor mensen met weinig ruimte.

VERKOOPARGUMENTEN
Deksel en kuip van robuust gietaluminium: eenvoudig te reinigen

Porselein geëmailleerd gietijzeren grillrooster: voor een gelijkmatige warmteverdeling en een optimaal resultaat

Groot warmtespiraal: voor optimale warmteverdeling en gelijkmatig grillresultaat: 2,2 kW vermogen, zelfreinigend

Traploos instelbare temperatuurregelaar: voor een perfecte temperatuurinstelling

Uitneembaar druipbakje: voor een probleemloze verwijdering van het vleessap

1,8 meter lange kabel: voor maximale flexibiliteit

Met glasvezel versterkt nylon frame: duurzaam, hitte- en weersbestendig

Standaard inklapbaar onderstel: los als accessoire verkrijgbaar

PRODUCTINFORMATIE

 Elektrische barbecue 

 Grillrooster: 43 x 32 cm 

 Kleur: Dark Grey

PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB

Afmeting deksel open: 60 x 52 x 69 cm 

Afmeting deksel gesloten: 37 x 42 x 69 cm 

Gewicht: 10,50 kg 

Afmeting verpakking: 42 x 41 x 69 cm 

Gewicht incl. verpakking: 13,50 kg

Art.nr.: 52020053

Verpakt per: 1

Aantal per pallet: 12

€0,0413 Recupelbijdrage inbegrepen

ACCESSORIES

7117
Premium Barbecue Cover. Built for Q

100/1000 series

6645
Premium Tool Set, Compact size, 2 pcs,

stainless steel, black

6763
Precision Grill Tongs & Spatula Set

 



WEBER® Q 1400 ELEKTRISCHE BARBECUE MET STAND
Deze compacte krachtpatser is snel en eenvoudig in gebruik. Met stand voor een comfortabele werkhoogte.

VERKOOPARGUMENTEN
Deksel en kuip van robuust gietaluminium: eenvoudig te reinigen

Porselein geëmailleerd gietijzeren grillrooster: voor een gelijkmatige warmteverdeling en een optimaal resultaat

Grote warmtespiraal: voor optimale warmteverdeling en gelijkmatig grillresultaat: 2,2 kW vermogen, zelfreinigend

Traploos instelbare temperatuurregelaar: voor een perfecte temperatuurinstelling

Uitneembaar druipbakje: voor een probleemloze verwijdering van het vleessap

1,8 meter lange kabel: voor maximale flexibiliteit

Met glasvezel versterkt nylon frame: duurzaam, hitte- en weersbestendig

Twee werkbladen

Inclusief Weber Q Stand: stabiel onderstel, comfortabele werkhoogte, voorzien van gereedschapshaken voor het eenvoudig ophangen van
gereedschap

PRODUCTINFORMATIE

 Elektrische barbecue 

 Grillrooster: 43 x 32 cm 

 Kleur: Dark Grey

PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB

Afmeting deksel open: 122 x 66 x 69 cm 

Afmeting deksel gesloten: 100 x 57 x 69 cm 

Gewicht: 13,50 kg 

Afmeting verpakking: 42 x 41 x 69 cm 

Gewicht incl. verpakking: 17,00 kg

Art.nr.: 52020853

Verpakt per: 1

Aantal per pallet: 12

€0,0413 Recupelbijdrage inbegrepen

ACCESSORIES

7120
Premium Grill Cover, Fits Q™ 100/1000 and

200/2000 using stand or cart

6558
Griddle. Built for Q 100/1000 series

6645
Premium Tool Set, Compact size, 2 pcs,

stainless steel, black

 



WEBER® Q 2400 ELEKTRISCHE BARBECUE
De elektrische barbecues van Weber garanderen een echte barbecuesmaak dankzij een optimaal vermogen.

VERKOOPARGUMENTEN
Deksel en kuip van robuust gietaluminium: eenvoudig te reinigen

Porselein geëmailleerd gietijzeren grillrooster: voor een gelijkmatige warmteverdeling en een optimaal resultaat

Groot warmtespiraal: voor optimale warmteverdeling en gelijkmatig grillresultaat: 2,2 kW vermogen, zelfreinigend

Traploos instelbare temperatuurregelaar: voor een perfecte temperatuurinstelling

Uitneembaar druipbakje: voor een probleemloze verwijdering van het vleessap

1,8 meter lange kabel: voor maximale flexibiliteit

Met glasvezel versterkt nylon frame: duurzaam, hitte- en weersbestendig

Standaard inklapbaar onderstel: los als accessoire verkrijgbaar

Hoger deksel dan de Q 1400: ook geschikt voor grotere gerechten

53% groter kookoppervlak dan de Q 1400

PRODUCTINFORMATIE

 Elektrische barbecue 

 Grillrooster: 55 x 39 cm 

 Kleur: Dark Grey

PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB

Afmeting deksel open: 66 x 64 x 80 cm 

Afmeting deksel gesloten: 37 x 50 x 80 cm 

Gewicht: 17,00 kg 

Afmeting verpakking: 43 x 46 x 83 cm 

Gewicht incl. verpakking: 19,00 kg

Art.nr.: 55020053

Verpakt per: 1

Aantal per pallet: 6

€0,0413 Recupelbijdrage inbegrepen

ACCESSORIES

7118
Premium Barbecue Cover. Built for Q

200/2000 series

6559
Griddle. Built for Q 200/2000 series

6763
Precision Grill Tongs & Spatula Set

 



LUMIN COMPACT
Deze kleinere uitvoering van Webers Lumin*-elektrische barbecue kan hoge temperaturen bereiken en is groots in veelzijdigheid. Hij tilt barbecueën
in de stad naar een hoger niveau. Deze multifunctionele barbecue bereikt een temperatuur van meer dan 315 °C, zodat grill-liefhebbers
hoogwaardige grillresultaten kunnen behalen.

VERKOOPARGUMENTEN
Moderne, met porselein geëmailleerde stalen buitenkant ziet er goed uit op je balkon of terras en is gemakkelijk schoon te maken

Grillroosters: met porselein geëmailleerd gietijzer

Vermogen (watt en volt): 230 V = 2200 watt

Creëer grillmarkeringen van hoge kwaliteit met een elektrische barbecue die zeer snel zeer hoge temperaturen bereikt, van meer dan 315 °C

Grillen, roken, stomen of koken met verschillende kookinstellingen

Houd het eten warm tot het klaar is om op te dienen Open het deksel voor zelfbediening in buffetstijl

Gril vanuit de vriezer met een stoomsysteem dat bevroren voedsel, zoals biefstuk en kip, ontdooit terwijl de barbecue voorverwarmt

Dankzij het compacte en ruimtebesparende ontwerp berg je deze barbecue eenvoudig op en haal je hem gemakkelijk weer tevoorschijn de
volgende keer dat je gaat grillen

Door de vetopvangbak aan de voorkant is het schoonmaken kinderspel

Duidelijk gemarkeerde regelknoppen maken grillen, stomen, roken en verwarmen eenvoudig

PRODUCTINFORMATIE

 Elektrische barbecue 

 Grillrooster: 43 x 28 cm 

 Kleur: Red

PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB

Afmeting deksel open: 57 x 46 x 59 cm 

Afmeting deksel gesloten: 28 x 42 x 59 cm 

Gewicht: 12,00 kg 

Afmeting verpakking: 30 x 53 x 42 cm 

Gewicht incl. verpakking: 16,00 kg

Art.nr.: 91040953

Verpakt per: 1

Aantal per pallet: 8

€0,0413 Recupelbijdrage inbegrepen

ACCESSORIES

7199
Lumin prem Bonnet Cover

6613
Lumin versatility Kit - small

6611
Lumin compact grill griddle



LUMIN
Webers Lumin*-elektrische barbecue kan hoge temperaturen bereiken en is groots in veelzijdigheid. Hij tilt barbecueën in de stad naar een hoger
niveau. Deze multifunctionele elektrische barbecue bereikt een temperatuur van meer dan 315 °C, zodat grill-liefhebbers hoogwaardige
grillresultaten kunnen behalen.

VERKOOPARGUMENTEN
Moderne, met porselein geëmailleerde stalen buitenkant ziet er goed uit op je balkon of terras en is gemakkelijk schoon te maken

Grillroosters: met porselein geëmailleerd gietijzer

Vermogen (watt en volt): 230 V = 2200 watt

Creëer grillmarkeringen van hoge kwaliteit met een elektrische barbecue die zeer snel zeer hoge temperaturen bereikt, van meer dan 315 °C

Grillen, roken, stomen of koken met verschillende kookinstellingen

Houd het eten warm tot het klaar is om op te dienen Open het deksel voor zelfbediening in buffetstijl

Gril vanuit de vriezer met een stoomsysteem dat bevroren voedsel, zoals biefstuk en kip, ontdooit terwijl de barbecue voorverwarmt

Dankzij het compacte en ruimtebesparende ontwerp berg je deze barbecue eenvoudig op en haal je hem gemakkelijk weer tevoorschijn de
volgende keer dat je gaat grillen

Door de vetopvangbak aan de voorkant is het schoonmaken kinderspel

Duidelijk gemarkeerde regelknoppen maken grillen, stomen, roken en verwarmen eenvoudig

PRODUCTINFORMATIE

 Elektrische barbecue 

 Grillrooster: 49 x 33 cm 

 Kleur: Red

PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB

Afmeting deksel open: 65 x 54 x 65 cm 

Afmeting deksel gesloten: 31 x 49 x 66 cm 

Gewicht: 16,50 kg 

Afmeting verpakking: 33 x 60 x 50 cm 

Gewicht incl. verpakking: 21,00 kg

Art.nr.: 92040953

Verpakt per: 1

Aantal per pallet: 8

€0,0413 Recupelbijdrage inbegrepen

ACCESSORIES

7199
Lumin prem Bonnet Cover

6614
Lumin versatility Kit - medium

6612
Lumin Grill Griddle



LUMIN COMPACT
Deze kleinere uitvoering van Webers Lumin*-elektrische barbecue kan hoge temperaturen bereiken en is groots in veelzijdigheid. Hij tilt barbecueën
in de stad naar een hoger niveau. Deze multifunctionele barbecue bereikt een temperatuur van meer dan 315 °C, zodat grill-liefhebbers
hoogwaardige grillresultaten kunnen behalen.

VERKOOPARGUMENTEN
Moderne, met porselein geëmailleerde stalen buitenkant ziet er goed uit op je balkon of terras en is gemakkelijk schoon te maken

Grillroosters: met porselein geëmailleerd gietijzer

Vermogen (watt en volt): 230 V = 2200 watt

Creëer grillmarkeringen van hoge kwaliteit met een elektrische barbecue die zeer snel zeer hoge temperaturen bereikt, van meer dan 315 °C

Grillen, roken, stomen of koken met verschillende kookinstellingen

Houd het eten warm tot het klaar is om op te dienen Open het deksel voor zelfbediening in buffetstijl

Gril vanuit de vriezer met een stoomsysteem dat bevroren voedsel, zoals biefstuk en kip, ontdooit terwijl de barbecue voorverwarmt

Dankzij het compacte en ruimtebesparende ontwerp berg je deze barbecue eenvoudig op en haal je hem gemakkelijk weer tevoorschijn de
volgende keer dat je gaat grillen

Door de vetopvangbak aan de voorkant is het schoonmaken kinderspel

Duidelijk gemarkeerde regelknoppen maken grillen, stomen, roken en verwarmen eenvoudig

PRODUCTINFORMATIE

 Elektrische barbecue 

 Grillrooster: 43 x 28 cm 

 Kleur: Black

PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB

Afmeting deksel open: 57 x 46 x 59 cm 

Afmeting deksel gesloten: 28 x 42 x 59 cm 

Gewicht: 12,00 kg 

Afmeting verpakking: 30 x 53 x 42 cm 

Gewicht incl. verpakking: 16,00 kg

Art.nr.: 91010953

Verpakt per: 1

Aantal per pallet: 8

€0,0413 Recupelbijdrage inbegrepen

ACCESSORIES

7199
Lumin prem Bonnet Cover

6613
Lumin versatility Kit - small

6611
Lumin compact grill griddle



LUMIN COMPACT MET STAND
Deze kleinere uitvoering van Webers Lumin*-elektrische barbecue kan hoge temperaturen bereiken en is groots in veelzijdigheid. Hij tilt barbecueën
in de stad naar een hoger niveau. Het inklapbare onderstel is eenvoudig op te zetten en biedt extra ruimte en bevat ingebouwde
gereedschapshaken.

VERKOOPARGUMENTEN
Moderne, met porselein geëmailleerde stalen buitenkant ziet er goed uit op je balkon of terras en is gemakkelijk schoon te maken

Grillroosters: met porselein geëmailleerd gietijzer

Vermogen (watt en volt): 230 V = 2200 watt

Creëer grillmarkeringen van hoge kwaliteit met een elektrische barbecue die zeer snel zeer hoge temperaturen bereikt, van meer dan 315 °C

Grillen, roken, stomen of koken met verschillende kookinstellingen

Houd het eten warm tot het klaar is om op te dienen Open het deksel voor zelfbediening in buffetstijl

Gril vanuit de vriezer met een stoomsysteem dat bevroren voedsel, zoals biefstuk en kip, ontdooit terwijl de barbecue voorverwarmt

Compacte barbecue met opvouwbaar onderstel voor makkelijk opbergen en weer tevoorschijn halen

Door de vetopvangbak aan de voorkant is het schoonmaken kinderspel

Duidelijk gemarkeerde regelknoppen maken grillen, stomen, roken en verwarmen eenvoudig

PRODUCTINFORMATIE

 Elektrische barbecue 

 Grillrooster: 43 x 28 cm 

 Kleur: Black

PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB

Afmeting deksel open: 112 x 59 x 74 cm 

Afmeting deksel gesloten: 91 x 56 x 74 cm 

Gewicht: 15,00 kg 

Afmeting verpakking: 53 x 53 x 46 cm 

Gewicht incl. verpakking: 22,50 kg

Art.nr.: 91010853

Verpakt per: 1

Aantal per pallet: 4

€0,0413 Recupelbijdrage inbegrepen

ACCESSORIES

7198
Lumin Prem cover w/stand

6613
Lumin versatility Kit - small

6611
Lumin compact grill griddle



LUMIN
Webers Lumin*-elektrische barbecue kan hoge temperaturen bereiken en is groots in veelzijdigheid. Hij tilt barbecueën in de stad naar een hoger
niveau. Deze multifunctionele elektrische barbecue bereikt een temperatuur van meer dan 315 °C, zodat grill-liefhebbers hoogwaardige
grillresultaten kunnen behalen.

VERKOOPARGUMENTEN
Moderne, met porselein geëmailleerde stalen buitenkant ziet er goed uit op je balkon of terras en is gemakkelijk schoon te maken

Grillroosters: met porselein geëmailleerd gietijzer

Vermogen (watt en volt): 230 V = 2200 watt

Creëer grillmarkeringen van hoge kwaliteit met een elektrische barbecue die zeer snel zeer hoge temperaturen bereikt, van meer dan 315 °C

Grillen, roken, stomen of koken met verschillende kookinstellingen

Houd het eten warm tot het klaar is om op te dienen Open het deksel voor zelfbediening in buffetstijl

Gril vanuit de vriezer met een stoomsysteem dat bevroren voedsel, zoals biefstuk en kip, ontdooit terwijl de barbecue voorverwarmt

Dankzij het compacte en ruimtebesparende ontwerp berg je deze barbecue eenvoudig op en haal je hem gemakkelijk weer tevoorschijn de
volgende keer dat je gaat grillen

Door de vetopvangbak aan de voorkant is het schoonmaken kinderspel

Duidelijk gemarkeerde regelknoppen maken grillen, stomen, roken en verwarmen eenvoudig

PRODUCTINFORMATIE

 Elektrische barbecue 

 Grillrooster: 49 x 33 cm 

 Kleur: Black

PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB

Afmeting deksel open: 65 x 54 x 65 cm 

Afmeting deksel gesloten: 31 x 49 x 66 cm 

Gewicht: 16,50 kg 

Afmeting verpakking: 33 x 60 x 50 cm 

Gewicht incl. verpakking: 21,00 kg

Art.nr.: 92010953

Verpakt per: 1

Aantal per pallet: 8

€0,0413 Recupelbijdrage inbegrepen

ACCESSORIES

7199
Lumin prem Bonnet Cover

6614
Lumin versatility Kit - medium

6612
Lumin Grill Griddle



LUMIN MET STAND
Webers Lumin*-elektrische barbecue kan hoge temperaturen bereiken en is groots in veelzijdigheid. Hij tilt barbecueën in de stad naar een hoger
niveau. Het inklapbare onderstel is eenvoudig op te zetten en biedt extra ruimte en bevat ingebouwde gereedschapshaken.

VERKOOPARGUMENTEN
Moderne, met porselein geëmailleerde stalen buitenkant ziet er goed uit op je balkon of terras en is gemakkelijk schoon te maken

Grillroosters: met porselein geëmailleerd gietijzer

Vermogen (watt en volt): 230 V = 2200 watt

Creëer grillmarkeringen van hoge kwaliteit met een elektrische barbecue die zeer snel zeer hoge temperaturen bereikt, van meer dan 315 °C

Grillen, roken, stomen of koken met verschillende kookinstellingen

Houd het eten warm tot het klaar is om op te dienen Open het deksel voor zelfbediening in buffetstijl

Gril vanuit de vriezer met een stoomsysteem dat bevroren voedsel, zoals biefstuk en kip, ontdooit terwijl de barbecue voorverwarmt

Compacte barbecue met opvouwbaar onderstel voor makkelijk opbergen en weer tevoorschijn halen

Compacte barbecue met opvouwbaar onderstel voor makkelijk opbergen en weer tevoorschijn halen

Duidelijk gemarkeerde regelknoppen maken grillen, stomen, roken en verwarmen eenvoudig

PRODUCTINFORMATIE

 Elektrische barbecue 

 Grillrooster: 49 x 33 cm 

 Kleur: Black

PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB

Afmeting deksel open: 130 x 61 x 90 cm 

Afmeting deksel gesloten: 94 x 49 x 90 cm 

Gewicht: 20,50 kg 

Afmeting verpakking: 60 x 60 x 50 cm 

Gewicht incl. verpakking: 28,50 kg

Art.nr.: 92010853

Verpakt per: 1

Aantal per pallet: 4

€0,0413 Recupelbijdrage inbegrepen

ACCESSORIES

7198
Lumin Prem cover w/stand

6614
Lumin versatility Kit - medium

6612
Lumin Grill Griddle



PULSE 1000
Elegante elektrische barbecue met een industrieel design. Deze uitgesproken moderne en stijlvolle barbecue is perfect voor gebruik in de stad!

VERKOOPARGUMENTEN
Dankzij het digitale temperatuurscherm aan de voorkant weet u altijd hoe heet het binnen in de barbecue is.

De iGrill thermometer is in het toestel geïntegreerd. Met dit handige hulpmiddel houdt u de temperatuur van het gerecht nauwlettend in de gaten,
gewoon via uw mobiele telefoon. Dat voorkomt vervelend giswerk. De gebruiker kan maximaal twee thermometers tegelijkertijd aansluiten.

Dankzij de gemakkelijk te reinigen uitneembare kuipbekleding en het effectieve vetopvangsysteem, waarbij de sappen in een uitneembare
opvangschaal druipen, worden steekvlammen voorkomen.

Reinigen is eenvoudig: verwijder de grillroosters, de kuipbekleding en de opvangschaal en doe ze in de vaatwasser.

Het rode indicatorlampje knippert tijdens het voorverwarmen. Zodra de barbecue op temperatuur is, stopt het lampje met knipperen en klinkt er
een toon.

Dankzij de met porselein geëmailleerde, gietijzeren grillroosters koekt voedsel niet aan en wordt de warmte perfect vastgehouden. Zo geniet u
iedere keer weer van de perfect dichtgeschroeide steak.

PRODUCTINFORMATIE

 Elektrische barbecue 

 Grillrooster: 41 x 31 cm 

 Kleur: Black

PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB

Afmeting deksel open: 68 x 54 x 61 cm 

Afmeting deksel gesloten: 33 x 54 x 61 cm 

Gewicht: 13,00 kg 

Afmeting verpakking: 41 x 55 x 63 cm 

Gewicht incl. verpakking: 20,00 kg

Art.nr.: 81010053

Verpakt per: 1

Aantal per pallet: 8

€0,0413 Recupelbijdrage inbegrepen

ACCESSORIES

7180
Premium Barbecue Cover. Built for Pulse

1000 electric grill

6763
Precision Grill Tongs & Spatula Set

18286
CLEANING KIT Q & Pulse Grills



PULSE 2000
Elegante elektrische barbecue met een industrieel design en twee grillzones. Deze uitgesproken moderne en stijlvolle barbecue is perfect voor
gebruik in de stad!

VERKOOPARGUMENTEN
Dankzij de innovatieve dubbele barbecuezones kan u tegelijkertijd meerdere soorten voedsel bereiden.

Dankzij het digitale temperatuurscherm aan de voorkant weet u altijd hoe heet het binnen in de barbecue is.

De iGrill thermometer is in het toestel geïntegreerd. Met dit handige hulpmiddel houdt u de temperatuur van het gerecht nauwlettend in de gaten,
gewoon via uw mobiele telefoon. Dat voorkomt vervelend giswerk. Maximaal vier thermometers tegelijkertijd.

Gemakkelijk te reinigen uitneembare kuipbekleding. Door het effectieve vetopvangsysteem druipen de sappen in een uitneembare
opvangschaal.

Reinigen is eenvoudig: verwijder de grillroosters, de kuipbekleding en de opvangschaal en doe ze in de vaatwasser.

Dankzij de met porselein geëmailleerde, gietijzeren grillroosters koekt voedsel niet aan en wordt de warmte perfect vastgehouden.

Het rode indicatorlampje knippert tijdens het voorverwarmen. Zodra de barbecue op temperatuur is, stopt het lampje met knipperen en klinkt er
een toon.

PRODUCTINFORMATIE

 Elektrische barbecue 

 Grillrooster: 49 x 39 cm 

 Kleur: Black

PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB

Afmeting deksel open: 77 x 76 x 71 cm 

Afmeting deksel gesloten: 39 x 60 x 71 cm 

Gewicht: 18,00 kg 

Afmeting verpakking: 44 x 62 x 74 cm 

Gewicht incl. verpakking: 26,00 kg

Art.nr.: 82010053

Verpakt per: 1

Aantal per pallet: 6

€0,0413 Recupelbijdrage inbegrepen

ACCESSORIES

7140
Premium Barbecue Cover. Built for Pulse

2000 electric grill

6763
Precision Grill Tongs & Spatula Set

18286
CLEANING KIT Q & Pulse Grills



PULSE 2000 MET ONDERSTEL
Elegante elektrische barbecue met een industrieel design, twee grillzones en praktisch onderstel. Deze uitgesproken moderne en stijlvolle barbecue
is perfect voor gebruik in de stad!

VERKOOPARGUMENTEN
Met innovatieve dubbele barbecuezones

Bereid voedsel op verschillende temperaturen, bijvoorbeeld schroeien aan de ene kant en langzaam garen aan de andere.

Met digitaal temperatuurscherm aan de voorkant

De iGrill thermometer is in het toestel geïntegreerd. Met dit handige hulpmiddel houdt u de temperatuur van het gerecht nauwlettend in de gaten,
gewoon via uw mobiele telefoon. Dat voorkomt vervelend giswerk. De gebruiker kan maximaal vier thermometers tegelijkertijd aansluiten

Gemakkelijk te reinigen uitneembare kuipbekleding en door het effectieve vetopvangsysteem druipen de sappen in de opvangschaal.

Reinigen is eenvoudig: verwijder de grillroosters, de kuipbekleding en de opvangschaal en doe ze in de vaatwasser.

Het rode indicatorlampje knippert tijdens het voorverwarmen. Zodra de barbecue op temperatuur is, stopt het lampje met knipperen.

Met porselein geëmailleerde, gietijzeren grillroosters

Met praktisch onderstel voor een comfortabele werkhoogte

De verwijderbare zijtafel kan aan de linker- of rechterkant van de barbecue worden bevestigd en biedt meer dan genoeg werkruimte.

PRODUCTINFORMATIE

 Elektrische barbecue 

 Grillrooster: 49 x 39 cm 

 Kleur: Black

PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB

Afmeting deksel open: 146 x 76 x 112 cm 

Afmeting deksel gesloten: 108 x 61 x 112 cm 

Gewicht: 29,00 kg 

Afmeting verpakking: 71 x 65 x 80 cm 

Gewicht incl. verpakking: 43,50 kg

Art.nr.: 85010053

Verpakt per: 1

Aantal per pallet: 2

€0,0413 Recupelbijdrage inbegrepen

ACCESSORIES

7181
Premium barbecue cover. Designed for

Pulse 1000/2000 series with cart
6763

Precision Grill Tongs & Spatula Set
18286

CLEANING KIT Q & Pulse Grills
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	6611 Lumin compact grill griddle


	LUMIN COMPACT MET STAND
	VERKOOPARGUMENTEN
	PRODUCTINFORMATIE
	PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB
	ACCESSORIES
	7198 Lumin Prem cover w/stand
	6613 Lumin versatility Kit - small
	6611 Lumin compact grill griddle


	LUMIN
	VERKOOPARGUMENTEN
	PRODUCTINFORMATIE
	PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB
	ACCESSORIES
	7199 Lumin prem Bonnet Cover
	6614 Lumin versatility Kit - medium
	6612 Lumin Grill Griddle


	LUMIN MET STAND
	VERKOOPARGUMENTEN
	PRODUCTINFORMATIE
	PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB
	ACCESSORIES
	7198 Lumin Prem cover w/stand
	6614 Lumin versatility Kit - medium
	6612 Lumin Grill Griddle


	PULSE 1000
	VERKOOPARGUMENTEN
	PRODUCTINFORMATIE
	PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB
	ACCESSORIES
	7180 Premium Barbecue Cover. Built for Pulse 1000 electric grill
	6763 Precision Grill Tongs & Spatula Set
	18286 CLEANING KIT Q & Pulse Grills


	PULSE 2000
	VERKOOPARGUMENTEN
	PRODUCTINFORMATIE
	PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB
	ACCESSORIES
	7140 Premium Barbecue Cover. Built for Pulse 2000 electric grill
	6763 Precision Grill Tongs & Spatula Set
	18286 CLEANING KIT Q & Pulse Grills


	PULSE 2000 MET ONDERSTEL
	VERKOOPARGUMENTEN
	PRODUCTINFORMATIE
	PRODUCTAFMETINGEN: HxDxB
	ACCESSORIES
	7181 Premium barbecue cover. Designed for Pulse 1000/2000 series with cart
	6763 Precision Grill Tongs & Spatula Set
	18286 CLEANING KIT Q & Pulse Grills



