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the original
outdoor
Australian
BBQ style



BBQ style
The Australian  

De zeer succesvolle Premium, Maxim & Elite modellen hebben 

een er een klein broertje bij gekregen, de nieuwe Classic G2. 

Allemaal met sterke kappen van gietaluminium. Het ziet er 

niet alleen beter uit, maar de kap is hierdoor ook zeer stevig 

en robuust. Ook de grote thermometer geeft de temperatuur 

duidelijk weer. Daarnaast blijven de modellen beschikbaar als 

inbouw barbecue, trolley barbecue en island barbecue, 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 kunt u in een pannetje een heerlijk sausje bereiden. 

Voor de liefhebbers van roestvrij staal. 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. Sinds dit  

jaar is de Elite ook verkrijgbaar als complete buitenkeuken.

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

Deze BBQ is vervaardigd uit gepoedercoat staal.  

De buitenkeuken 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 hotplate.

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 u kunt gebruiken voor lekker en veilig barbecueën.

Barbecueen brengt 
mensen samen. 



G-serie Classic G-serie classic

Classic G2 Built-In 

De nieuwe Classic G2 Built-in BBQ is een mooie 

compacte grill, maar met voldoende ruimte om 

lekker op te grillen. De BBQ bevat 2 gietijzeren 

roosters en 2 sterke 304 RVS branders.

Classic G2 Trolley
De Classic G2 is de kleinste BBQ  

uit de G-serie, maar zeker niet de  

minste. Deze nieuwe compacte  

BBQ heeft een zijbrander waar u 

bijvoorbeeld een lekkere bijgerecht  

op kunt maken. Deze grill bevat  

2 sterke 304 RVS branders.

304 RVS 
branders

Zijbrander

PREMIUM & MODULAR

8,4 kW

2

40 x 45 cm 150 x 54 
x 158 cm

3,3 kW

€ 479,90

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 & beautifull 

€ 329,95



G-serie Premium G-serie Premium

106.5 cm

Medium rare

Premium G3 Trolley
Deze stoere Premium G3 trolley is een 

uitstekende BBQ voor iedere liefhebber.  

Op de zijbrander kan een lekker sausje 

gemaakt worden. Daarnaast bevat deze  

grill krachtige 304 RVS branders.

Premium G3 Island
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 Built-in  
Het model Premium G3 Built-in is zeer 

geschikt voor veranda’s en overkappingen 

zodat al vroeg in het voorjaar tot in de  

late herfst buiten gegrild kan worden.  

Deze mooie grill bevat daarnaast  

3 sterke 304 RVS branders.

PREMIUM & MODULAR

3-brander inbouw hoes

Vetopvanglade  
aan voorzijde

Dubbelwandige
kap

3

13 kW60 x 45 cm 52 x 62  
x 62 cm

Premium G3 Built-in

22 x 45  
x 55 cm

4,4 kW

Zijbrander voor Built-in

€ 399,95 € 149,95

Premium G3 Island

13 kW

3

60 x 45 cm 119 x 152  
x 62 cm

4,4 kW

Dubbelwandige
kap

Opberg  
paneel

Opberg  
kast

€ 799,90 

Zijbrander

Comfortable & Easy 

13 kW

3

60 x 45 cm 119 x 138  
x 62 cm

4,4 kW

Premium G3 Trolley

€ 599,90



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 Grill

17,2 kW

4
Infrared 

backburner
4,3 kW

80 x 45 cm

118 x 172 
x 66 cm

3,3 kW

Maxim G4 Island set

€ 999,90

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

Maxim G4 Inbouw

€ 599,95

17,2 kW

4
Infrared 

backburner
4,3 KW

80 x 45 cm 119 x 158 
x 66 cm

3,3 kW

Maxim G4 Trolley

€ 829,90

MODERN & tough design 

Dubbelwandige
kap

Dubbelwandige
kap

Vetopvanglade  
aan voorzijde

Sterke 
zwenkwielen

RVS

Perfecte searmarks



G-serie Elite G-serie Elite

127 cm

Elite G4 Series 

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 grill bevat 

daarnaast 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 wastafel

€ 1.749,85

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 Trolley

€ 1.249,90

17,2 kW

4
Infrared 

backburner
4,3 kW

80 x 45 cm 50 x 82 
x 66 cm

Elite G4 Built-in

€ 849,95

Sink optioneel als 
Built-in mogelijk



G-serie Elite G-serie Elite

Infra-Rood Searing

€ 1.299,90

Stone Island Buitenkeuken 

Deze prachtige complete buitenkeuken zal in geen tuin misstaan. 

Compleet geleverd met Elite G4 built in, een krachtige zijbrander, 

spoelbak met kraantje, handige ingebouwde prullenbak, grote 

opberg lade en meer dan genoeg werkruimte.

Inbouw zijbranders en sink
De ingebouwde Searburner en wastafel van Grandhall 

zijn de perfecte aanvulling op uw 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

Built-in 
Sideburner

Built-in 
Searburner

€ 199,95 € 149,95

Zwart  
voorpaneel 
aditioneel

RVS 
voorpaneel 
aditioneel

60 x 55
x 22 cm

Built-in Sink

€ 349,95

Aditioneel: zwart voorpaneel voor de Premium/Maxim

Stone island

80 x 44,8 cm

€ 2.749,90

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 Island set

Zijbrander

Handige prullenbak

LIMITED 
EDITION

BRANDER



Xenon seriesSmoking

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  

alle handelingen van het traditionele roken.

Wood chip soaker 

Snel, eenvoudig en zonder gedoe houtsnippers

weken voor in de Smokerbox. Week de hout-snippers 

minimaal twee uur voor een optimaal resultaat.

Smokerbox 
Met de Grandhall Smoker Box kunt u 

een rookgeur toevoegen aan het gerecht. 

De deksel van deze RVS Smoker Box is 

geperforeerd, zodat de rook door de hele 

barbecue circuleert. Hiermee geeft  

u een authentieke smaak aan elk gerecht.

Roosters en plancha’s 

De gietijzeren plancha’s / kookplaten zijn handige schalen 

met een opgeheven rand om te voorkomen dat er eten in  

de grill valt. Perfect voor aardappeltjes of groente.  

Ook de roosters zijn van hoge kwaliteit.

Gietijzeren  
hotplate dubbel 

De gietijzeren hotplate zal 

je inspireren om heerlijke 

maatltijden te maken.

Intergrill rooster
Gemaakt van massief gietijzer 

voor betere warmteverdeling. 

Gemakkelijk schoon te maken.

Elite cooking grid 
Gemaakt van Therma Core 

RVS. Deze roosters zijn heel  

gemakkelijk schoon te maken.

G serie rooster 
Gemaakt van massief gietijzer 

voor betere warmteverdeling. 

Gemakkelijk schoon te maken.

Gietijzeren  
hotplate enkel

De gietijzeren hotplate zal 

je inspireren om heerlijke 

maatltijden te maken.

Gietijzeren hotplate 
 voor zijbrander 
Hotplate voor Xenon,  

Premium, Maxim en Elite.

€ 44,95 € 44,95 € 74,95

€ 29,95 € 39,95 € 39,95

Makkelijk grillen en bakkenEASY SMOKING

€ 1,99

€ 9,95

€ 17,95



Kolen grill 
De stoere Xenon houtskoolgrill is speciaal 

ontworpen voor de liefhebbers van houtskool. 

Deze mannelijke barbecue past qua design 

perfect in onze familie.

Flessenopener

Gereedschap 
haakjes

BBQ
Houtskool

Inklapbare 
panelen

Gietijzeren 
bakplaat

€ 249,95

54 x 41 cm 127 x 140  
x 66 cm

Kolen grill

Houtskool barbecue



Xenon seriesXenon series

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 

en is uitgerust met 2 grillroosters en een 

handige bakplaat.

Retro Bel Air 
Deze grill met retro look heeft een ontwerp 

dat zich duidelijk onderscheidt van de 

andere modellen. Stevige materialen, 

een hoogwaardige afwerking en super 

gebruiksvriendelijk.

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.

LIMITED 
EDITION

€ 529,95 € 399,95

€ 499,95

Xenon 3

Gereedschap 
haakjes

Xenon 4

13,2 kW

4

119 x 155 
x 57 cm

3,4 kW

72 x 40 cm

Sterke 
zwenkwielen

9,9 kW

3
54 x 40 cm 119 x 138 

x 57 cm
3,4 kW72 x 40 cm 3,4 kW

Bel Air

13,2 kW

4
119 x 155 
x 57 cm Zijbrander

Gietijzeren grillroosters

SLEEK & TIMELESS Retro look 

Seitenbrenner

Zijbrander

Grillbesteckhaken



E-Grill

ELECTRIC GRILLING

elektrisch
Easy

E-grill  Tisch

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

Vouwbare balkon tafel 4 RVS spiezenDraagtas voor E-Grill

€ 229,95

€ 49,95 € 29,95 € 9,95

E-Grill accessoires

Temperatuurregelaar



GRILL Abdeckhaube

EINBAU Abdeckungen

v.a € 39,95

v.a € 74,95v.a € 54,95

€ 29,95

€ 9,95

€ 29,95
€ 39,95€ 34,95

v.a € 12,95

€ 19,95

€ 124,95

v.a € 5,95
€ 49,95

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.

Washable 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 uw grill 

tegen regen, sneeuw, stof en wind.

Maxim G4 & Elite G4 built-in hoes
UV- en weerbestendig, 

recyclebaar materiaal, ademend, 

gebruiksvriendelijk materiaal.

Premium G3 built-in hoes
UV- en weerbestendig, 

recyclebaar materiaal, ademend, 

gebruiksvriendelijk materiaal.

Classic G2 Built-in hoes
UV- en weerbestendig, 

recyclebaar materiaal, ademend, 

gebruiksvriendelijk materiaal.

Rotisserie
De rotisserie 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 stukjes vlees of vis.  

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
Ø 33 cm, RVS plaat Ø 31 cm 

en RVS pizzasnijder.

Vlees thermometer
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.

Hoezen Accessoires



Accessories

 




Tiger bamboo

BBQ Grill tang BBQ Vork

BBQ Worstenmand BBQ Vleesmand

Toolset met zachte grip
De tang is gekarteld voor een goede 

grip, de spatel met afgeschuinde rand 

glijdt makkelijk onder het voedsel en 

de borstel is gebogen voor maximaal 

contact met het oppervlak.

Want & schort
Dit schort en ovenhandschoen  

beschermen je prima tegen  

opspattend vet en de hitte  

van de oven of de grill.

Makkelijk grillen en bakken

Tiger bambooTiger bamboo

Tiger bambooTiger bamboo

Tiger bamboo

BBQ Visgrill

Tiger bamboo

BBQ Borstel

€ 5,95

€ 5,95

€ 7,95

€ 9,95

€ 5,95

€ 5,95

www.facebook.com/grandhallbbq

www.instagram.com/grandhallbbq

www.grandhall.nl

BBQ Hamburger Dreher

€ 5,95

© Grandhall BBQ. Tolstraat 17a, 7482 DC Haaksbergen, The Netherlands
We reserve the right to adjust and modify the products and prices without prior notification.


