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A KOMPLETT
KÜLTÉRI KONYHA
VÉGTELEN KULINÁRIS LEHETŐSÉGEK
ÉS AZ ELHIBÁZHATATLAN BARBECUE
ÉRZÉS, MARKÁNS KERÁMIA ÉS
TÖMÖR ROZSDAMENTES ACÉL
KÖZÉ ZÁRVA.

AZ EGYSZERŰEN
KARBANTARTHATÓ

A SMOKER

Pirolízis a grillnek, füstülő sín mégtöbb
élvezetért... Távolítsd el az elégett szenet a
MONOLITH also nyílásán keresztül, a további
takarítást a grill tüze elvégzi helyetted.

Aroma a füstölő sín segítségével… Készíts
pompás ízvilágú húsokat füst pellet vagy
forgács hozzáadásával, anélkül, hogy a fedőt
felemelnéd.

A MINDENES

A STABIL

A Monolith grill nem csupán kerti sütögetéshez használható, de egyben pizza kő és wok
tál is. Akár egy gyors steak húst készítenél,
vagy épp egy ropogós kemencés pizzát sütnél
mindössze 3 perc alatt, esetleg egy 10 órán
át készülő sertésbordát sütnél 70-400 Celcius
fokon, a Monolith mindig készen áll, hogy
teljeskörű barbecue élményt kínáljon
számodra.

A bejutatott levegő egyszerű szabályozása
és a precízen záródó tömör kerámia
megakadályozza a hőmérséklet ingadozást.
Az eremény állandóság és nagyjából 25-50%
kal kevesebb faszén fogyasztás. Még a nullafok alatti hőmérséklet sem jelent neki akadályt.

AZ ENERGIATAKARÉKOS

A HATÉKONY

A Monolit Pro Series hatékonyabb, mint
valaha. A praktikus szellőztető rendszernek
köszönhetően, akár 24 órán keresztül
használhatod alacsony hőfokon mindössze
2.5-3 kg faszén hozzáadásával. (Monolith
Classic) A Monolithba elég kismennyiségű
oxigént juttatnunk, így a hőmérséklet
ingadozást a minimumra tudjuk szorítani,
aminek köszönhetően ételeink szaftosak és
puhák maradnak.

Csupán pár steaket grilleznél? Nincs akadálya.
A kémény hatásnak köszönhetően a szén
gyorsan eléri a kívánt hőfokot, így a Monolith
perceken belül sütésre készen áll. A kiváló
szigetelésnek köszönhetően a szén a
szellőzőnyílások lezárását követően
pillanatokon belül kialszik, így legközelebb
is egyszerűen felhasználhatjuk a maradék
faszenet.

A MASSZÍV
Monolith termékeink kerámiából és
rozsdamentes acélból készülnek, és úgy
terveztük őket, hogy ellenáljanak extrém
hőmérsékletnek és az időjárás változásainak.
Az álványhoz öntöttvas alappal rendelkezik és
strapabíró bambusz oldalsó asztal is tartozik.
Lenyűgöző, rusztikus és rendkívül erőteljes.

LIMITÁLT ÉLETRESZÓLÓ
GARANCIA
A Monolith egy életreszóló társ.
Garancia feltételeinket megtalálod a
www.monolithgrill.eu weboldalon.
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TŰZBŐL ÉS
KERÁMIÁBÓL
Az emberiség évezredekkel ezelőtt felfigyelt a kerámia
hő elnyelő és megtartó képességére.
Ezt a tudást legkorábban a japánok használták fel
ételeik elkészítéséhez több mint 3000 évvel ezelőtt:
eredetileg a “kamado” szó az otthonokban elhelyezett
beépített kerámia tűzhelyekre vonatkozott, amiből
később a mozgatható “mushikamado” szó fejlődött
tovább
Amerikai katonák vitték hírét az Egyesült Államokba, ők voltak az előfutárai a ma már oly népszerű
kamado grilleknek. A német Matthias Otto grillezési

szenvedélye odáig fajult, hogy megalapította a Monolith márkát. 2005-ben megalkotta az első kerámia
grillsütőt, amibe ugyan első látásra beleszerettett, de
számos fejlődési lehetőséget is észrevett. Ennek okán
2008-ban kifejlesztette és piacra dobta az első saját
gyártású kamado grillsütőjét
12 év elteltével a Monolith még többet jelent, a Monolith egy közösség a grillezés és a kerti sütögetés
szerelmeseinek, a korlátlan grillezés szabadsága, a
Monolith egy teljesértékű szabadtéri konyha korlátlan fajtájú kiegészítő elemmel-de alapvetően szoros
kötelék grillező és grillező között.
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GRILLEZÉS,
SÜTÉS,
BBQ,
PIRÍTÁS,
FÜSTÖLÉS
Szerzői jog 2021 Monolith Grill GmbH. Minden jog fenntartva. Annak ellnére,
hogy mindent megteszünk annak édekében, hogy jelen brossúra tartalma
minden vonatkozásban naprakész legyen, hibák adódhatnak. Ezen tartalmi
hibákért a Monolith felelőséget nem vállal. Jelen brossúra tartlma, a
hasznosságra illetve az időszerszűségre vonatkzozóan a kívánatos állapotot
írja le, a tökéletesség igénye nélkül. A Monolith vagy a kereskedői vagy a
dolgozói semmilyen esetben sem felelősek Önnel vagy bárki mással szemben
semmiféle cselekedtért vagy döntéshozatalért melynek alapjan jelen
brossúra.

A MONOLITH
SZABADSÁG
A kerámia grill mely minden ígéretét betarja.
Grillezés. füstölés, sütés, párolás barbeque-zás….
Élvezz minden lehetőséget, lepd meg vendégeidet.
A kerted a végtelen lehetőségek birodalmává válik.

A MONOLITH
HAGYOMÁNY
3000 éves tradíció. A japán mushikamadok
öröksége formabontó kivitelezéssel és időtlen
stílussal találkozik.

A MONOLITH
DESIGN
Funkcionalitás és esztétika, tudás és megjelenés
- a Monolithnál ezen tulajdonságok kéz a kézben
járnak. Tapasztaljad meg a teljeskörű szimbiózist
egy grillsütőben ötvözve. Ahogy a mondás tartja:
szeme-szája megkívánja.

A MONOLITH
BARÁTSÁG
A Monolith olyan akár egy tábortűz a csillagos
égbolt alatt. Elbűvöl és felmelegít, de ami igazán
számít a társaság, akivel az élményt megosztod.
Élj át emlékezetes pillanatokat a családoddal és a
barátaiddal. Végső soron semmi sem fontossabb
a szeretteiddel átélt élményeknél.
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PROSZÉRIA
SZINTE TÖKÉLETES.
DE A “SZINTE” NEKÜNK NEM ELÉG

…ezért kerámia grillsütőinket folyamatosan
fejlesztjük így büszkén mutathatjuk be a
legújabb Monolith Pro Series 2.0 grillsütőt.
Minden Monolith termékünk kifinomult üvegszálas tömítéssel
valamint kiváló minőségű acélszalagokkal készül. A Monolith
Junior grill rendnelkezik a közkedvelt Icon csuklópánttal így a
tűzlap (plancha) könnyen ráhelyezhető. A Classic modell
fedő tartóját áthelyeztük, hogy még könnyebben nyitható
legyen. Ezen felül, mostantól minden termékünket öntöttvas
levegőztető szeleppel látjuk el, ezálta laz újfajta “Slide”
rendszerünk még több stabilitást biztosít. Annak érdekében,
hogy miden Monolith Guru tette kész legyen, mostantól minden
Kamadónkat Guru-fújó-adapterrel szereltünk fel. Alig várjuk a
grillezés új korszakát-a Monoltih Pro 2.0 megérkezését.

3
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3 FŐZÉSI ELJÁRÁS

PRO-SZÉRIA
Számtalan innovációjával, a Monolith Pro széria a grillezés új korszakát hozza
magával. A legújabb Okos Rács rendszerével mostantól 4 szinten grillezhetünk félfél rácson. A félbevágott csepegtető tálcák és hőterelő kövek ráadásul egyszerre
teszik lehetővé a közvetlen és közvetett sütést. Az új tűztér rozsdamentes acélból
készült hamugyűjtő edényt tartalmaz, ahonnan a behelyezhető hamuzó lapát
segítségével könnyedén eltávolítható a keletkező hamu.

OKOS GYŰRŰ
CLASSIC

LECHEF

ART-NR. 207033 ART-NR. 207038

ÖNTÖTT VAS RÁCS
CLASSIC

LECHEF

ART-NR. 207030 ART-NR. 207035

PRO-SZÉRIA
OKOS RÁCS RENDSZER

PRO-SZÉRIA
TŰZTÉR

Egyedülálló Okos Rács rendszerünk
egyedülálló funkciókkal. Fémvázzal és
levehető fogantyúval láttuk el, így az egész
rendszer (beleértve a 2 grill rácsot, 2
terelőkövet és 2 csepptálcát) egyszerűen
mozgatható, nagyon könnyen tudjuk
kivenni és behelyezni a grillbe.

A csúcstechnológiájú osztott
tűztér rozsdamentes acél vázon
helyezkedik el, beépített homorú
hamutartóval és hozzá illő lapáttal.

CLASSIC

CLASSIC

ART NR. 101011

ART NR. 101053-C

LECHEF
ART NR. 101033

LECHEF
ART NR. 101053-L

ÖNTÖTT VAS
PLANCHA
CLASSIC

LECHEF

ART-NR. 207031 ART-NR. 207036

GRILL RÁCSOK
(2 PER SZETT)
CLASSIC

LECHEF

ART-NR. 207034 ART-NR. 207039

CSEPEGTETŐ TÁLCA
(2 PER SZETT)
CLASSIC

LECHEF

ART-NR. 207032 ART-NR. 207037

KÖZVETLEN
GRILLEZÉS

KÖZVETETT
GRILLEZÉS

SÜTÉS
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JUNIOR
PRO-SZÉRIA 2.0

A KOMPAKT
ESZKÖZ
Teljeskörű grill émény 33 cm rácsátmérőn. Az Icon modellen kívül, a kompakt Junior a Monolith család legkisebb
tagja, de mérete ellenére minden funkciót mesteri szinten
lát el. Grillezés, sütés, füstőlés vagy főzés- a Junior ideális
erkélyre vagy kempingezéshez. A csak 38 kg súlyú MONOLITH Junior könnyen szállítható. Még az éttermek körében
is nagy népszerűségnek örvend, akik tisztéban vannak vele,
hogy nem a méret számít.

ÁLLVÁNY NÉLKÜL

ÁLLVÁNNYAL

ART NR. 121022-BLACK
ART NR. 121022-RED

ART NR. 121021-BLACK
ART NR. 121021-RED

JUNIOR
TAKARÓ
ART NR. 201028

IDEÁLIS

2+

FŐ SZÁMÁRA
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A KLASSZIKUS
Legnépszerűbb modellünk, nem véletlenül: a 44 cm rost
átmérőjű Classic. Ideális választás az
egész család számára,.

CLASSIC
PRO-SZÉRIA 2.0

A további grillrács és az opcionális 2. rostélyszint
segítségével megnagyobbítható grillterület elég nagy
ahhoz, hogy egyszerre több ételt és köretet főzhessen,
míg a forgács adagoló ínycsiklandozó ízt ad ételeinknek.

ÁLLVÁNY NÉLKÜL
ART NR. 121002-BLACK
ART NR. 121002-RED

ÁLLVÁNNYAL +
OLDALASZTALLAL
ART NR. 121001-BLACK
ART NR. 121001-RED

CLASSIC
TAKARÓ
ART NR. 201010

IDEÁLIS

6+

FŐ SZÁMÁRA

IDEÁLIS
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LE
CHEF

PRO-SZÉRIA 2.0

10+

FŐ SZÁMÁRA
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A LEGJOBB SZABADTÉRI
KONYHA
A legjobb szabadtéri konyha a maga 140 kg súlyával és kevesebb, mint
1 méter magasságával: a LeChef a mi nehézsúlyú bajnokunk. Az 52
cm átmérőjű ráccsal és a további kiegészítő rácsokkal nem lesznek
határaid, bármi lehetséges. Grillezés, sütés, füstölés és főzésbármit is szeretnél, a LeChef a grillezés művészetének új
dimenzióit nyitja meg számnodra. Vendéglátás, street
food rendezvények, gasztronómia és grillversenyek:
A LeChef azoknak készült, akik készek
valami nagyszerűt alkotni.

ÁLLVÁNY NÉLKÜL
ART NR. 121031-BLACK
ART NR. 121031-RED

ÁLLVÁNNYAL +
OLDALASZTALLAL
ART NR. 121030-BLACK
ART NR. 121030-RED

LECHEF
TAKARÓ
ART NR. 201037
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BBQ
GURU
EDITION
PRO-SZÉRIA 2.0

CLASSIC

LECHEF

ÁLLVÁNNYAL +
OLDAL ASZTALLAL

ÁLLVÁNNYAL +
OLDAL ASZTALLAL

ART NR. 129001-BLACK

ART NR. 129030-BLACK

ÁLLVÁNY NÉLKÜL

ÁLLVÁNY NÉLKÜL

ART NR. 129002-BLACK

ART NR. 129031-BLACK

A Monolith BBQ Guru Edition modelljét amerikai partnerünk,
a BBQ Guru közreműködésével fejlesztettük ki. A Monolith
grillsütőben a hőmérséklet akár elektronikus vezérlő segítségével is szabályozható. Ezért is fejlesztettük a Monolith
Classic és LeChef modelleket beépített szellőzővel együtt.
Elegáns kialakítással és könnyed csatlakozással a sütő
hőmérsékletét hőmérséklet-érzékelő határozza meg és
továbbítja vezetéken keresztül a vezérlőhöz. Ez szabályozza
a beépített szellőzőt, amely a bejuttatott oxigénmennyiségnek megfelelően állítja be a parazsat.
A vezérlő* ezenkívül érzékeli, ha a fedél nyitva van; ilyenkor a
nyitott állapot idejére módosítja a levegőellátást.

*Kompatibilis a vezérlő szettekkel az 50/51 oldalon

IDEÁLIS
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AZ
ALAPVETŐ

A Basic a legegyszerűbb modellünk, de majdnem minden
tulajdonsággal rendelkezik, ami a Monolith termékcsaládot oly
népszerűvé teszi. Grillezés, sütés és főzés- 46 cm átmérőjű
rostélyával, kiváló minőségű kerámia szerkezetével és porbevonatos acélszalagokkal valamint, bambusz oldalasztallal –
ezáltal a Monolith Basic füstölő nyílás nélkül is tökéletes.

6+

FŐ SZÁMÁRA

ÁLLVÁNNYAL +
OLDAL ASZTALLA
ART NR. 201000-BASIC

MONOLITH

KOMPATIBILIS
A CLASSIC
TARTOZÉKOKKAL

BASIC
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MONOLITH

ICON
IDEÁLIS

2+

FŐ SZÁMÁRA

A HORDOZHATÓ
MINDENES
Ne tévesszen meg a mérete: a Monolith ICON a mi kis szupersztár kerámia sütőnk. Füstöl, süt vagy grillez és az öntöttvas
lapnak köszönhetően azonnal készen áll bármilyen főzési
technikára. A fedele könnyedén leszerelhető, így az ICON
egyszerűen alakítható asztali grillsütővé, az öntöttvas
lap pedig wok sütővé.

MONOLITH
ICON

ICON
TAKARÓ

ART NR. 102000

ART NR. 102028
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ca. 38 kg

ca. 115 kg

ca. 165 kg

ca. 72 cm

ca. 140 kg

ca. 80 cm

ca. 44 cm
ca. 72 cm

ca. 59 cm

ca. 47 cm

ca. 47cm
ca. 180 cm

ca. 80 kg

ca. 33cm

ca. 135 cm

ca. 33 cm

ca. 71 cm
ca. 52cm

ca. 120 cm

ca. 80 cm

ca. 52 cm

ca. 85 kg

ca. 71 cm

ca. 42 kg

ca. 120 cm

ca. 59 cm

ca. 47 cm

ca. 57 cm

ca. 95 cm

ca. 47 cm

MONOLITH LECHEF &
LECHEF BBQ GURU ED.

ca. 85 cm

MONOLITH CLASSIC,
BASIC & BBQ GURU ED.

ca. 129 cm

MONOLITH
JUNIOR

ca. 78 cm

MONOLITH
ICON

ca. 52 cm
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A MONOLITH

TRADÍCIÓ

31

SAPKA
Legyél a csapatunk tagja- szerezd
be a népszerű Monolith baseball
sapkát.

100 % DUTCH
LEATHER

ART NR. MERCH-C

HIGH
QUALITY
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A BŐR KOLLEKCIÓNK
VÉGRE MEGÉRKEZETT!
BŐRKÖTÉNY

KÉS TARTÓ

100 % bőrből, kézzel készített-otthonra és vendéglátósoknak egyaránt. Bőrkötényeink nem cask stílusoak, de
maximális védelmet nyújtanak viselőjének. Az egyedi
bőr kezelési technikánknak köszönhetően, kötényeink
egyszerre puha és könnyű viseletek.

Gondoskodj róla, hogy késed mindig elérhető
legyen főzés vagy grillezés közben. Főzzünk vagy
grillezzünk- kés mindig jó ha kéznél van. A 100 %
természetes bőrből készült késtartónk tökéletesen
passzol bőrkötényünkhöz, legyél akár lelkes amatőr
vagy egy profi séf ez mindenképp hozzátartozik a
felszerelésedhez.

ART NR. A-001-L & A-001-XL

ART NR. A-001-KNIFE

PALACK TARTÓ
Ha megszomjaznál grillezés vagy főzés közben, jó
ha palackod mindig kéznél van. 100 % természetes
bőrből készítve, palack tartónkkal bármilyen
eseményre készen állsz majd.
ART NR. A-001-BOTTLE

GRILL KESZTYŰ
Védd a keizeidet a magas hőfok ellen a vadonatúj
szénszálas-bör grill kesztyűnkkel.
ART NR. G-001
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17 LITERES
HŰTŐTÁSKA

GRILL CSIPESZ
Strapabíró grill csipeszek fényes rozsdamentes acélból
ergonómikus bambusz fogóval.

ART NR. C-001

A duplafalú, festett fém/alumínium hűtőtáskánk
tárolókapacitása 17 liter. Mindössze egy kis jég
hozzáadásával, a húsok, alapanyagok és az italok is
órákon át hűtve maradnak. A fogantyú szorosan
lezárja a fedelet és egyszerűvé teszi a táska szállítását.

ART NR. 206002

BLUETOOTH
HŐMÉRŐ

KIEGÉSZÍTŐ RÁCS
CLASSIC
ART NR. 201005

KIEGÉSZÍTŐ RÁCS
LECHEF
ART NR. 201038

KIEGÉSZÍTŐ RÁCS
JUNIOR & ICON
ART NR. 201023

KIEGÉSZÍTŐ
RÁCS
A kiegészítő rozsdamentes acél sütőrács
segítségével könnyedén és pár pillanat alatt
kibővíthető a grillfelület. A lábak egyedi
kialakításának köszönhetően az opcionális
rácsszint biztonságosan rátehető az alap és a
második rácsszintre egyaránt.

ÖNTÖTT VAS RÁCS
A tömör öntött vas rács tökéletes választás minden steak
imádónak, aki szereti ha a rács mintája rápirul a húsra. Az
öntött vas kiváló hővezető, így tökéletesen lehet rajta steaket
pirítani. Fordítsd meg a rácsot, és a sima felületén remekül
lehet halat vagy más tengeri herkentyűt készíteni. Használat
után óvatosan olajozd be a rácsot. Figyelj arra, hogy
semmiképp ne hagyd az öntött vas rácsot a grill
sütő belsejében a hőtisztító fázisban.

A Monolith Thermo Lith hőmérő figyelemmel kíséri az étel
hőmérsékletét egy applikáción keresztül. Egyszerűen töltsd
le az ingyenes applikációt (iOS vagy Android), csatlakoztasd
bluetooth-on keresztül és máris használhatod. A Thermo-Lith használható a grill belső teréhez is. 6 csipesszel
csatlakoztatható, pontosan figyelemmel lehet
kísérni a barbecuezás folyamatát. A csomag
tartalma: Hőmérő, két próba (piros és
narancssárga), 1 rács csipesz, két 1,5 V
AA elem, használati utasítás.

THERMO-LITH
ART NR. 207070

ÖNTÖTT VAS RÁCS
JUNIOR & ICON
ART NR. 201029

PLUSZ CSIPESZ
ART NR. 207071
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BURNOUT
KITCHEN

FREILUFTKÜCHE

A MONOLITH
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A BUGGY

TIKFA ASZTAL

A Monolith sütőre felszerelünk egy „terepjáró” buggy-t, ami egy
erős rozsdamentes acélból készült tálca szerkezet, megerősített
biztonsági zárral, hogy megakadályozza a nem kívánt mozgást. A
felhajtható tikfa polccal még több helyünk lesz. A 20 cm átmérőjű
pneumatikus kerekek könnyen gurulnak, íg tökéletes durvább
terepekre, de ugyanúgy nagyszerű kiegészítő grillcsapatoknak,
street food árusoknka, éttermek és más vendéglátósok számára
egyaránt.

Alakítsd Monolith Classic vagy LeChef sütődet nyári kültéri
konyhává a strapabíró rozsdamentes acél és tikfa asztalunk
segítségével. Az asztal elegendő munkafelületet kínál, hogy
előkészítsd az ételeket illetve tárold a kiegészítőket. A két
nagyméretű kerék és a fogantyú egyszerűvá teszi számodra
a sütő mozgatását. Az asztal kizárólag a Monolith Classic és
a Monolith LeChef grill sütők mellé elérhető.

R CLASSIC A
FO

eCHEF
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TAKARÓ
TIKFA ASZTALHOZ

Méret (SxMAxMÉ.):
101,5 cm x 91 cm x 83 cm
kihajtható oldalasztallal
148,5 cm x 91 cm x 83 cm

BUGGY OLDAL
ASZTALLAL

TIKFA ASZTALHOZ
MONOLITH CLASSIC

Kompatibilis
Classic & LeChef
Weight: ca. 55 kg

Weight: ca. 64 kg
Art Nr. 201003-C

LECHEF
ART NR. 201017-L

CLASSIC
ART NR. 201017-C

TAKARÓ
BUGGY
Kompatibilis
Classic & LeChef
ART NR. 201019

TIKFA ASZTALHOZ
MONOLITH LECHEF
Weight: ca. 64 kg
Art Nr. 201003-L

Méret (SxMAxMÉ.):
140 cm x 90 cm x 82,5 cm

Nem tartalmazza a grillt és a tartozékokat.

Nem tartalmazza a grillt és a tartozékokat.

Kompatibilis Classic & LeChef
Art Nr. 201014
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HŐTERELŐ KŐ (2 RÉSZES)
ÉS EMELŐ CLASSIC/BASIC

HŐTERELŐ KŐ
ÉS EMELŐ

ART NR. 206004

Art Nr. 201006

A sima felületű rozsdamentes acél pizza lapát a tökéletes társ pizzák
és lepénykenyerek mozgatására. A bambusz markolat összecsukható
az egyszerűbb tárolás érdekében.

HŐTERELŐ KŐ (2 RÉSZES)
ÉS EMELŐ LECHEF

A hőterelő kő és emelő lehetővé teszi az ételek közvetlen
sütését, védi az ételt a közvetett hőtöl, és engedi, hogy a nagyobb
hússzeletek is rendesen átsüljenek. A Junior és az Icon (lehetséges
kiegészítő) grilleknél egy kőről beszélünk, míg a Classic és a
LeChef modelleknél két félhold alakú terelő kő található.
Mindez párosítható a szén kosárral és együttesen különböző
hőzónák létrehozását teszik lehetővé.

PIZZA VÁGÓ

Art Nr. 201033

HŐTERELŐ KŐ (1 RÉSZES)
ÉS EMELŐ JUNIOR

PIZZA LAPÁT

Art Nr. 201024

HŐTERELŐ KŐ (1 RÉSZES)
ÉS EMELŐ ICON

A sima felületű rozsdamentes acél pizza lapát a tökéletes társ
pizzák és lepénykenyerek mozgatására. A bambusz markolat
összecsukható az egyszerűbb tárolás érdekében.

Art Nr. 102024

ART NR. 206005

ART NR. 206017

#101008
NEW
20 MILLIMÉTER
VASTAGSÁG

CLASSIC & LECHEF
Art Nr. 101008

KŐ EMELŐ
Ezzel a masszív kőemelővel közvetlenül megfoghatod a forró
deflektor követ és a pizza követ, így biztonságosan kiveheted
a grillből.

JUNIOR & ICON
Art Nr. 201025

PIZZAKŐ
A kordierit kerámiából készült pizzakővel mind a pizzák, quichek,
kenyerek, de még a sütemények is tökéletesre sülnek. A porózus
felület elnyeli a tészta nedvességét, így az ételek alja finom ropogósra
sül. A legjobb eredmény eléréséhez használd a terelő követ, így
megakadályozható, hogy a pizza kő túlmelegedjen.

40

41

ART NR. 206006

PÓTFEJ
ART NR. 206016

GRILL
KEFE

FASZÉNTARTÓ KOSÁR

Strapabíró grillkefe szálcsiszolt rozsdamentes
acélból, bambusz fogantyúval. Hosszú nyele szuper
a még forró, (rozsdamentes acél) rács tisztításához.
További pótfejek külön is vásárolhatók.

CLASSIC
ART NR. 201046-C

JUNIOR

CSIRKE SÜTŐ

(NEM OSZTHATÓ)
ART NR. 201046-J

ÉS ZÖLDSÉG TÁLCA

LECHEF
ART NR. 201046-L

Rozsdamentes acél sütő szaftos baromfik készítéséhez. A kivehető rozsdamentes acél tartály sörrel, borral, gyümölcslével vagy
bármilyen más ízesített folyadékkal is feltölthető. A lyuggatott
serpenyő kitűnő zöldségek pirításához.

ART NR. 206000

ART NR. 206008

A legújabb (rozsdamentes) acél szénkosarunk nagyban segíti a
grillen belüli levegőmozgást. Az öntöttvas rácsot mindig közvetlenül a
szénkosár alá helyezd el. Így kevesebb hő éri a grill allját.Mielőtt újratöltenéd a kosarat, egyszerűen emeld ki a fogantyúknál fogva, és rázd
le róla a hamut. Ezután nyugodtan töltsd bele a kosárba a hiányzó
szenet. A Monolith Classichoz és LeChefhez tartozó szénkosárhoz jár
egy elválasztó, amivel 2 különböző hőzónát tudsz felállítani a grillen
belül. A félhold alakú terelő kövek és az elválasztó együttes használatával még több lehetőséget kínál. Kis méretük miatt a Monolith Junior és
az Icon termékek számára nem létezik elválasztó.

MONOGYÚJTÓ
A Mono Öngyújtó remek kiegészítő a Monolith
Grillhez. Alig 60 másodperc, és a szén már izzik is.
A Mono öngyújtó kizárólag forró levegővel működik,
nyílt láng nélkül. Biztonságos begyújtás mindenkor,
nem kell attól félnünk, hogy belobbanna.

RÁCSEMELŐ
Stabil rácsemelő ragyogó rozsdamentes acélból,
és bambusz fogantyúval, hogy biztonságososan
és könnyen kiemelhesd a rácsot. Alkalmazható
rozsdamentes acél és öntöttvas rácsokhoz.

ART NR. M-001
Cable length: 3m
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KIEGÉSZÍTŐ ÁLLVÁNY CLASSIC

WOK

ART NR. 206015-C
ART NR. 201013

KIEGÉSZÍTŐ ÁLLVÁNY LECHEF

Az acél wok segítségével számos ázsiai étel
elkészíthető, legyen szó sült zöldségekről, vagy akár
levesekről és mártásokról. További felhasználási
lehetőségeket talászl a mellékelt kézikönyvben.

CLASSIC
Art Nr. 206013-C

ART NR. 206015-L

Példa.
Nem tartalmazza
a grillt és a
tartozékokat.

Helyezd a (rozsdamentes acél) wok állványt közvetlenül
a tűzgyűrű tetejére. A wok állvány úgy lett kialakítva,
hogy a hőt koncentráltan oda irányítsa, ahova kell:
közvetlenül a wok aljára.

LECHEF

KLASSZIKUS RÁCS EMELŐ
A rácsemeléssel további 12 cm-rel megemelheted a grillezési felület,
így az egyvonalba kerül a kerámia felső szélével és kényelmesebben
hozzáférsz a készülő ételhez.

A Wok szett tartalma: wok, asztali tartó,
merőkanál, szita és spatula.

Új, rozsdamentes acélból készült kiegészítő állványunkat egyenesen a Monolith kocsihoz rögzíthető,
így bőséges helyet kínál a rácsoknak, terelő és
pizzaköveknek, valamint az öntöttvas rácsoknak és
wok állványoknak. Pakoljd rá a grillezéshez használt
kiegészítőket és még mindig marad szabad helye az
oldalasztalok lehajtásához.

WOK ÁLLVÁNY

Art Nr. 206013-L

WOK SET

KIEGÉSZÍTŐ
ÁLLVÁNY

A rács emelőnek köszönhetően nagyobb távolság lesz a forró faszén
és a grillrács között, emelett használhatjuk mind közvetlen, mind
közvetett grillezéshez. Akár egy nagyobb serpenyőt is ráhelyezhetünk.
Art Nr. 207013

A rácsemelő csak a második szintű ráccsal használható és kizárólag
a Monolith Classic termékcsaládhoz érhető el.

ART NR. 201047
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ICON/JUNIOR
TŰZLAP

SÜTŐLAP
A masszív, 8 mm széles acél sütőlap könnyedén a nyitott Monolith Classic
vagy Le Chef grill tetejére helyezhető. A hő szabályozásához használd a
felső szellőztető sapkát. Az első használat előtt: A legjobb eredmény eléréséhez várd meg míg a platnin az olaj elég.

MONOLITH CLASSIC

A 6 mm vastag, 600 mm átmérőjű acél PLANCHA a Monolith
ICON vagy a Junior Pro Series 2.0 tetejére kerül. Ajánlott az
első használat előtt kiégetni.

Weight: 14 kg
ART NR. 102021

Weight: 30 kg
Art Nr. 207020-C

MONOLITH LECHEF
Weight: 35 kg
Art Nr. 207020-L

CLOCHE

Bemutató közben.
Nem tartalmazza a grillt, a
szellőző sapkát, csepegtető
tálcát.

ART NR. 207050

Nélkülözhetetlen kiegészítő rozsdamentes
acélból. Egy helyre koncentrálja a hőt és gőzt,
így szuperül lehet alatta sajtot olvasztani a
hamburgerünkre, vagy használhatjuk
zöldségek elkészítésére is.

SPATULA

WOK KORONA

A rozsdamentes acél spatula jó választás az ételek
forgatásához és felvágásához, de a sütőlapot is
tisztára tudjuk vele kaparni.

Minden grillhez alakalmas

ART NR. 102022
ART NR. 207051

A rozsdamentes acél wok koronát helyezd
a tűztérre. A speciális dizájnak köszönhetően egy helyre tereli a hőt, megteremtve
a wokozáshoz szükséges hőmérsékletet.
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NYÁRS
A rozsdamentes acél nyársakkal készíthetünk egész
csirkéket is, gyrost vagy pecsenyét. Az ék kialakításánka
köszönhetően akkor is használható, ha a grill teteje le
van zárva. A masszív, rozsdamentes acélból készült
forgatható nyárs két hosszú elágazó húsvillával
végződik, hogy minél biztosabban megtartsa a
ráhúzott hús. Az akkumulátorral működő
motor fémfoglalatot kapott, ezáltal időtálló
és különösen teherbíró. Az opcionális
nyárskészlettel (Cikkszám: 207001) akár
7 nyárson (Classic) vagy 9 nyárson
(Le Chef) is süthetsz egyszerre.

LECHEF
Art Nr. 207000-L
CLASSIC
Art Nr. 207000-C

NYÁRS ÉS
ÁLLVÁNY SZETT

ART NR. 206001

Hat darabos széles, csiszolt rozsdamentes nyárs szett és
2 részes állványszett, ami ideális kebabok és zöldségek
készítéséhez. Az éles végekkel könnyű a nyársalás, míg
a szélessége megakadályozza az étel csúszkálását vagy
elforgását. A nyársak többféleképpen elhelyezhetők
az állványon, ezáltal minden oldal egyenletesen sül át.
Minden Monolith mérethez használható.

BORDATARTÓ
ÁLLVÁNY
2 IN 1

Szett: A rozsdamentes acél nyárs tartozék,
nemesacél rúd, könnyen emelhető fogantyú
és két villa, elemmel működő motor.

A tapadásgátló bevonatú acélból
készült bordatartó lehetővé teszi
a bordák függőleges grillezését,
ezzel rengeteg helyet spórolva.
Megfordítva a nagyobb sültekhez,
mint a szegy és a váll passzoló
grillező kosarat kapunk.

NYÁRS SZETT
A kiegészítő rozsdamentes acél
rotisserie nyárskészlettel Monolith
sütőnket egyszerűen kebab- vagy
churrasco-grillé alakíthatjuk. Süss
akár 7 nyársat egyszerre (9 nyárs a Le
Chef-en). Tökéletes saslikhoz, brazil
húsnyárshoz, zöldséghez vagy kebabhoz. A motornak hála az összes nyárs
egyszerre forog.
* nem kompatibilis a Junior és az Icon modellekkel

ART NR. 206007

* nem kompatibilis a Junior és az Icon modellekkel

CLASSIC
ART NR. 207001-C

LECHEF
ART NR. 207001-L

HALAS
DESZKA
A halas deszka csak a Classic és a LeChef
termékcsaládokhoz alkalmas. Bükkfa deszkával és rozsdamentes acél szerelvénnyel.

ART NR. 206020
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BBQ GURU
DYNAQ
MONOLITH BBQ GURU EDITION SET

A legkorszerűbb új generációs hőmérséklet-szabályozó, ami új
szintre emeli a főzés élményét: a DynaQ ideális a hosszabb ideig
tartó főzési eljárásokhoz - egyedülálló Status Q fénygyűrűvel és
Bluetooth alkalmazás vezérléssel. Egy új korszak hajnala.

TELJESKÖRŰ IRÁNYÍTÁS ÉS
MAXIMUM KOMPATIBILITÁS A
MONOLITH BBQ GURU
KIADÁSSAL

BBQ GURU
ULTRAQ

Akár cask hobby szakácsként grillezel vagy már a
mestere vagy, a BBQ Guru innovatív technológiájával a
következő szint csak egy karnyújtásnyira van tőled:

BBQ GURU
DIGIQ® DX3

MONOLITH BBQ
GURU EDITION SET

A DigiQ® DX3 automatikusan méri a hús maghőmérsékletét, ezáltal
sütőhöz hasonlóan precíz hőmérséklet beállítást biztosít – mindezt
tényleges időben és teljesen automatizálva. Mindegy, hogy esik, fúj vagy
havazik a DigiQ segítségével a grillezés mindíg sikerül, mindegy, hogy
nagyobb darab húsról vagy éjszakán át tartó hosszú sütésről beszélünk.
Csomag tartalma: Digi DX3 vezérlő,
1 x grillszonda (Pit szonda), )1 x maghőmérséklet
mérő szonda (Food szonda), 1 x hálózati
egység, 1 x sprál kábal, 1 x védőtasak.

ART NR. 109099

MONOLITH BBQ GURU EDITION SET

A BBQ Guru UltraQ ideális társ minden grillmester számára, aki
szeretné konyhai művészetét a legmagasabb szintre emelni. A
vezérlés Felhőböl történik, mindenhonnan elérhető, és a Status
Q fénygyűrű biztosítja a tiszta jeladást. Élvezze szinte sütő szintű
precíziót és a tökéletesen elkészített ételt élményét.

www.monolith-grill.eu/uk/bbqguru/

ART NR. 209091

ART NR. 109090

STATUS Q
LIGHT RING
KÉK
KÜLSŐ GYŰRŰ
A szén még nem érte el a kívánt
hőmérsékletet. A kék fény azt jelzi, hogy
a grill éppen felmelegszik.

PIROS
KÜLSŐ GYŰRŰ
Amikor a külső gyűrű pirosra vált és villog az oldalán, az UltraQ különböző sebességel mozgatja a levegőt, egyenletesen tartva így a hőmérsékletet. Ha netán bármi váratlan történne, az állapotjelző gyűrű azonnal
pulzáló piros fénnyel jelez.
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FÜSTÖLŐ PELLET
Változtasd Monolith grill sütődet magas-minőségű füstölővé. Átfogó füstös íz kínálatunkból bárki tud
választani. A pelletek mindegyike egyedi, jellegzetes aromával rendelkezik, a felhasznált fa típusától
függően. Kizárólag egy fajta kérges, vagy kéreg nálküli keményfából. A pellet áztatás nélkül
közvetlenül a szénre szórandó

CSERESZNYE
ART NR. 201101
Édes, gyümölcsös, enyhén füstös- extra
ízt ad a húsnak. Nagyszerű bordához.
Jól passzol marha, sertés, baromfi
illetve vad húshoz és halhoz.

BÜKKFA

MINDEN
GRILLHEZ
ALKALMAS

RENDKÍVÜL EGYSZERŰ
Nyisd ki a füstölő reteszét és helyezd a pelletet az
adagoló patronba.

ALMA

MONOLITH
FASZÉN 8 KG

ART NR. 201102

ART NR. 201090

Édes, gyümölcsös és erősen füstös.
Az eredmény egy intenzíven füstös, gyümölcsös
ízhatás. Tökéletes választás pulled pork (húzott
sertéshús) készítéséhez.
Jó választás marha, sertés, vad
húsokhoz illetve sonkához.

2.

ART NR. 201100

FÜST PELLET
Vezeds az adagolót a Monolith kerámia grillhez.

A klasszikus füstös pellet ízvilág. Az
enyhén füstös íz elég változatosan
használható és szinte minden
ételhez passzol. Kiváló alapja lehet
a saját magad összeállított pellet
keveréknek.
Ideális választás marha, sertés és
baromfi húsokhoz, vagy használd
egyéb sütéshez.

3.

DIÓ
ART NR. 201106
Erősen diós, füstös íz, ami kiválóan passzol a markánsabb ízvilágú
húsokhoz.
Ideális választás bordaszelethez, marhához,sertéshez,
sonkához és vadhúsokhoz.

1.

FASZÉN

Tartalom: 1 kg

BEHELYEZÉS
Nyisd ki a csúszka „csapóajtóját”, hogy a pelletet
közvetlenül a parázsba tudd önteni, majd vedd ki az
adagolót és zárd le a fedelet.

A LEGJOBB BARBECUE
MEGÉRDEMLI A LEGJOBB FASZENET
Magas minőségű faszén hivatalos tanúsítvánnyal rendelkező európai erdőgazdálkodásból származik, ahol kizárólag keményfa
mint bükkfa, tölgyfa és gyertyán irányított
visszavágás eljárással kerül felhasználásra
- egyszerre jó választás otthoni és professzionális felhasználásra.
A legmodernebb és hatékonyabb gyártási
eljárás során a kátrányt és savakat kivonják belőle, hogy ezáltal egyenletesen elszenesedett, 85% széntartalmú, energiadús
szén keletkezzen.

A 4 - 12 cm nagyságú daraboknak köszönhetően, a faszén darabok ne kerülhessenek túl
közel egymáz és ezáltal a lehető legjobban
töltsék meg a tűzteret / szénkosarat, optimalizálva a levegő áramlását és a hő intenzitást
A tökéletes szenesítésnek köszönhetően, a
Monolith faszén rendkívül gyorsan átmelegszik, így 10-15 percen belül eléri a 200-250
Celcius fokot. A magas, 31,7000 kj/kg energia
érték gondoskodik a magas hőmérséklet
eléréséről és megtartásáról.
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SZEREZZ INSPIRÁCIÓT!
KÖVESS ÉS JELÖLJ BE
MINKET:

A MONOLITH

BARÁTSÁG

Csatlakozz grill közösségünkhöz Facebookon

#MONOLITH
BBQ

MONOLITH Grill GmbH | Frida-Schröer-Straße 56 | D-49076 Osnabrück | info@monolith-grill.de | monolith-grill.eu
Grill Guru 2008 Kft.. | Bemutatóterem: H-1135. Budapest, Frangepán utca 69. |
grillguru .uzlet@gmail.com | www.monolith-grill.eu/hu

