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Yakiniku Large 19 Inch Kamado Grill

€ 1.199 *

Technische details

https://www.haardenexpress.nl/yakiniku-19-inch-kamado-grill.html

Beschrijving

Opties

Meerdere gerechten willen klaarmaken? Dat kan met
de de Yakiniku Large 19 Inch Kamado Grill. Dankzij
het grillopervlakte van 49cm is dit mogelijk.
Verras je familie of vrienden van een heerlijke
maaltijd als echte chef-kok op je kamado bbq.
Dankzij de uitklapbare zijtafels heb je altijd
ruimte voor je accessoires en andere grill
benodigdheden. De kwalitatieve bamboe zijtafels
geleiden geen warmte en zijn hittebestendig.

Accessoires
• 19" YAKINIKU Pro set
• 19" YAKINIKU Beschermhoes zwart
• 19" YAKINIKU Grill Rooster
• 19" YAKINIKU Teppanyaki Plate
• 19" YAKINIKU Extra Verhoogd Rooster
• 19" YAKINIKU Geruit Gietijzeren rooster
• 19" YAKINIKU Pizza Steen
• 19" YAKINIKU Halve Maan Hitte Schild (2
pcs)
• YAKINIKU Cleaning Kit
• 19" YAKINIKU halve maan gietijzeren
rooster
• 22" 19" 16" YAKINIKU As Schoonmaak Tool

Standaard zeer compleet
De kamado’s van Yakiniku worden standaard zeer
compleet geleverd:
• Bamboe handvat. Gemaakt van hoogwaardige
kwaliteit bamboe en geleidt geen warmte,
waardoor je veilig het deksel kan openen
tijdens bereiding.
• Draagbaar onderstel. Met het draagbaar onderstel verplaats je gemakkelijk jouw Yakiniku en
neem je deze mee naar de camping, op vakantie of naar je buren.
• Vuurschaal. De keramische vuurschaal is vuurvast en speciaal gemaakt voor extreem hoge
temperaturen.
• Kolen rooster. Laat je houtskool rusten op het kolenrooster en gebruik de as krabber om
ervoor te zorgen de as door de gaatjes verdwijnt.
• Schoorsteen met regenhoed. Met deze robuuste schoorsteen gemaakt van hoogwaardige kwaliteit
RVS 304 zorg jij ervoor dat jouw Yakiniku precies de gewenste temperatuur bereikt. En
dankzij de regenhoed wordt het bereidingsproces niet verstoord bij regen of neerslag.
• RVS grill rooster. Gemaakt van RVS 304 en vaatwasser bestendig. Het rooster bevat een luikje
waardoor je deze gemakkelijk kunt verplaatsen.
• Schiernieren 11”en 13”. Yakiniku levert alle Kamado modellen altijd met een voorgemonteerd
scharnier. Afstelling naar eigen wens is mogelijk.
• Thermometer. Lees nauwkeurig de temperatuur af met de robuuste thermometer.
Alle kamado’s van Yakiniku hebben een luxe zwarte uitvoering en zijn vervaardigd uit de beste
[...]
* Adviesprijs van fabrikant, incl BTW
Dit overzicht dient ter informatie en is geen aanbieding of offerte.
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