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ПОВНОЦІННА КУХНЯ 
НА ВІДКРИТОМУ 
ПОВІТРІ

Monolith виготовлений з термостійкої кераміки і висококласної нержавіючої сталі. 
Надійна конструкція ніжок, виготовлених з порошкової сталі, має два практичних 
твердих бамбукових стола та фіксатори для безпеки.

Завдяки керамічній ізоляції температура зовнішньої поверхні Monolith є набагато 
нижчою ніж у звичайного сталевого гриля, завдяки чому ризик отримати опіки є 
мінімальним.

Виняткові теплові показники твердої кераміки та розумної регуляції повітря означають, 
що ви можете контролювати температуру у грилі Monolith. На додаток витрати 
деревного вугілля є приблизно на 25-50% меншими ніж у звичайному грилі. Запаліть 
вугілля і вже через 15хв. гриль готовий до приготування з набагато меншою витратою 
палива.

Видатні теплові показники кераміки поєднані з використанням високоякісної 
нержавіючої сталі робить Monolith легким в обслуговуванні, і також ним можна 
користуватися навіть взимку. Гриль легко очистити утримуючи температуру  200 °C 
протягом 15–20 хвилин.

(див. гарантійні правила на www.monolith-grill.eu)

Барбекю, низькотемпературне приготування, випікання, копчення і обсмаження - як би 
ви не готовали свої страви, Monolith-гриль завжди допоможе досягти ідеальних 
результатів.  Якщо вам потрібні високі температури для неперевершеного стейка або 
низькі для коптіння -  Monolith призначений саме для цього.

СВІТОВИЙ ТАЛАНТ

Monolith є надзвичайно енергоефективним надаючи високі температури з мінімальни-
ми витратами і робить смаження пари стейків простим та швидким. Просто відкрийте 
верхній та нижній вентиляційні отвори і обдув, щоб швидко розігріти вугілля. Коли 
страва готова, просто закрийте вентиляційні отвори, щоб перекрити доступ повітря, 
гриль та зона горіння тепер закриті, через короткий час деревне вугілля починає зату-
хати і буде готове до використання у наступний раз.

ЕФЕКТИВНИЙ

Завдяки унікальній тепловій ефективності, грилю Monolith необхідно дуже мало енергії 
для того, щоб генерувати та підтримувати необхідну температуру, тому лише з 2,5-3 кг 
деревного вугілля гриль Monolith може готувати на низькій температурі до 24 годин. 
Окрім цього, для того щоб підтримувати температуру необхідна мінімальна кількість 
кисню, тому рух повітря є мінімальним, а м'ясо залишається соковитим.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Наша унікальна система додавання тріски дає м'ясу типовий димний смак барбекю без 
необхідності турбувати м'ясо піднімаючи кришку. Ароматизовані дерев'яні чіпси 
поміщаються в жолоб і проштовхуються через спеціально розроблений отвір прямо до 
вогню.

УНІКАЛЬНА СИСТЕМА ПОДАЧІ ТРІСКИ

ВИСОКОЯКІСНІ МАТЕРІАЛИ

БЕЗПЕЧНИЙ ЗОВНІШНІЙ КОРПУС

ВІДМІННА ІЗОЛЯЦІЯ

НИЗЬКІ ВИТРАТИ

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ
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ГРИЛЬ, ВИПІЧКА, БАРБЕКЮ,
СМАЖЕННЯ, КОПЧЕННЯ
Monolith - це свобода. Керамічний гриль, який виконує все, що забажаєте.
Приготоування на грилі, копчення, випікання, смаження, барбекю. Насолоджуйтеся
всіма опціями, дивуючи своїх гостей вишуканим смаком.

Monolith -  це дизайн.  Він поєднує естетичність з функціональністю.

Monolith - це традиція. Камадо традиційно використовується китайцями та японця-
ми вже понад 3000 років. В 70-х роках сучасний керамічний гриль почав розвивати-
ся з японського Mushikamado і почав прокладати свій шлях до успіху.

Monolith - це дружба. Барбекю - це завжди гарна причина зібратися разом і
насолодитися компанією друзів або родини. Будь-де: в саду, на терасі або балконі чи
просто в дорозі, Monolith гарантує барбекю на найвищому рівні.

Copyright © 2020 Monolith Grill GmbH. All rights reserved.
While we have made every attempt to ensure that the information
contained within this brochure is current and accurate, errors can
occur, and Monolith assumes no responsibility or liability for any
errors or omissions in the content. The information contained in
this brochure is provided on an “as is” basis with no guarantees of
completeness, usefulness or timeliness. In no event will Monolith or
its agents or employees therefore be liable to you or anyone else for
any action taken or decision made in reliance on the information in
this brochure.
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ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ
1 - 2 людей

РЕШІТКА
Ø 33см

ВАГА 
від 35кг

60см

 6
0с
м

34
.5
см

 60см 33см

16кг

53см

 5
0с
м

 52см 33см

47
см

30 кг

20 кг

АРТИКУЛ 102000

MONOLITH ICON
Мобільний керамічний гриль. ICON - це не тільки гриль, з ним ви можете коптити, пекти 
та готувати. Його  навіть можна використовувати в дорозі або як настільний гриль завдя
ки своєму розміру та вазі.

Особливість: кришку можна зняти, та встановити сталеву планчу зверху. На сковорідку-
плиту можна прикріпити ємність для збору жиру та золи та готувати як на планчі різних 
температурах. 

Для любителів м'яса, риби, овочів та піци, ICON не залишає нічого не можливого . 

Найкраще те, що голодним гостям не доводиться довго чекати, гриль нагрівається дуже 
швидко, а низькі температури (100 градусів) можна підтримувати до 20 годин, щоб приє
мні вечори не закінчувалися занадто швидко.

ICON ПЛАНЧА

Сталева планча, плита товщиною 6 мм діаметром 600 мм 
розміщена поверх Monolith ICON. Перед першим викори-
станням рекомендується добре прогріти плиту!

ICON ЧОХОЛ 

Наші нейлонові чохли забезпечують оптимальний захист 
від дощу, снігу та бруду.

ВІДСІКАЧ ЖАРУ З 
ПІДСТАВКОЮ ICON

Відсікач жару, що захищає вашу їжу від прямого нагрівання, 
дозволяючи ідеально приготувати великі шматки м'яса.

АРТИКУЛ 102021 
Вага: 14 кг

АРТИКУЛ 102028

Ціна: 750 €

Ціна: 170,4 €

Ціна: 46,3 €

АРТИКУЛ 102024
Ціна: 46,3 €

SS
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MONOLITH JUNIOR
Компактний гриль. Наш компактний Monolith Junior має діаметр решітки 33
см. Не дивлячись на його розмір Monolith Junior надасть вам всю функ-
ціональність великих моделей, приготування на грилі, копчення, випікання, 
приготування, барбекю і обсмаження. Його
компактний розмір робить його ідеальним для балконів, малих терас, пікніків
та кемпінгів.
Маючи вагу всього 43 кг, Monolith Junior легко транспортувати. Monolith Junior
також має відсікач жару та додаткову решітку. Наша унікальна система подачі
деревних трісок для копчення дозволяє додавати тріску прямо на гаряче
вугілля - без потреби підіймати кришку! Доповнюється практичними
аксесуарами. Monolith Junior доступний у чорному та червоному кольорах, та-
кож зі сталевими або керамічними ніжками, ідеальний для власної кухні на
відкритому повітрі. Ви можете знайти широкий асортимент додаткових
аксесуарів у цьому каталозі.

ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ
1 - 2 людей

РЕШІТКА
Ø 33см

Вага 
від 38кг ЧОХОЛ JUNIOR

АРТИКУЛ 201028

ЗІ СТАЛЕВИМИ НІЖКАМИБЕЗ СТАЛЕВИХ НІЖОК
АРТИКУЛ 201021-BLACK
АРТИКУЛ 201021-RED

АРТИКУЛ 201022-BLACK
АРТИКУЛ 201022-RED

Ціна: 650 € Ціна: 750 €

Ціна: 46,3 €

M
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CLASSIC PRO-SERIES 1.0
Класична модель. Monolith Classic це наша найпопулярніша модель. З решіткою
діаметром 46 см, ідеальний вибір для барбекю, копчення, випікання, смаження.
Наша система Smart Grid  з 4-ма налаштуваннями висоти зробить поверхню грилю
достатньо великою для готування різних страв одночасно. Наша унікальна система
подачі деревних чіпсів, трісок або пелет дозволяє подавати деревні чіпси для диму
прямо на гаряче вугілля - без необхідності підіймати кришку! Bеликий вибір
аксесуарів, допомагає зробити Monolith Classic ідеальною кухнею на відкритому
повітрі. Monolith Classic доступний у чорному та червоному кольорах, також зі
сталевими ніжками та бічними бамбуковими столиками або керамічними ніжками,
ідеальний для візка, столу з тикового дерева, або вашої кухні на свіжому повітрі
за власним дизайном. Ви можете знайти широкий асортимент додаткових
аксесуарів у цьому каталозі.

 8
0с
м

 94см

 84кг

13
1с
м 143кг

З ВІЗКОМ

АРТИКУЛ 101001-BLACK
АРТИКУЛ 101001-RED

З НІЖКАМИ+БІЧНІ СТОЛИКИБЕЗ СТАЛЕВИХ НІЖОК
АРТИКУЛ 101002-BLACK
АРТИКУЛ 101002-RED

ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ 
3 - 8 людей

РЕШІТКА
Ø 46cm

Вага 
від 85kg

прибл.  
149кг

З ТИКОВИМ СТОЛИКОМ ЧОХОЛ CLASSIC

АРТИКУЛ 201010 

54см

Ціна: 1450 € Ціна: 1750 €

Ціна: 48,7 €

L
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MONOLITH BASIC
The Monolith Basic є спрощеною версією моделі Classic, з таким самим
діаметром 46 см. Гриль Monolith Basic виготовлений з високоякісної  
термостійкої кераміки, але має дещо інакший вигляд. Ми прибрали  
систему подачі трісок та замінили решітки з нержавіючої сталі на
сталеві решітки з порошковим покриттям. Купіть Monolith Basic і ви
зможете побудувати гриль відповідно до ваших потреб. Решітку для
грилю з нержавіючої сталі можна додатково додатково розширити   
решіткою 2-го рівня, це додасть достатньо місця для приготування
декількох страв одночасно.
Для Monolith Basic доступні всі аксесуари моделі Classi. Гриль доступ-
ний тільки чорного кольору з залізними ніжками та бамбуковими        
бічними поличками. Додаткове обладнання, інструмент для гриля та
аксесуари можна знайти на наших сторінках аксесуарів.

ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ 
3-8 людей

РЕШІТКА
Ø 46см

ВАГА 
прибл. 115кг

АРТИКУЛ 201000-BASIC
З НІЖКАМИ+БІЧНІ СТОЛИКИ

Ціна: 1200 €

L
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LeCHEF PRO-SERIES 1.0
Важковаговик. Monolith LeChef це найбільша модель сім'ї Monolith. З вражаючою
решіткою діаметром 55 см та вагою 140 кг. Monolith LeChef це ідеальний гриль для
приготування великого об'єму м'яса або одночасного готування багатьох різних
страв. Барбекю, копчення, випікання або смаження - все можливо у небачених
розмірах. Наша система Smart Grid  з 4-ма налаштуваннями висоти зробить поверхню
грилю достатньо великою, роблячи її ідеальною для барбекю вечірок, продавців
вуличної їжі, ресторанів. Наша унікальна система подачі деревних чіпсів, трісок або
пелет дозволяє подавати деревні чіпси для диму прямо на гаряче вугілля - без
необхідності підіймати кришку! Monolith LeChef доповнюється практичними
аксесуарами. LeChef доступний у чорному та червоному кольорах, також зі сталевими 
ніжками та бічними бамбуковими столиками або керамічними ніжками, ідеальний для 
візка, або вашої кухні на свіжому повітрі за власним дизайном.

З ВІЗКОМ З ТИКОВИМ СТОЛИКОМ

АРТИКУЛ 101030-BLACK
АРТИКУЛ 101030-RED

З НІЖКАМИ+БІЧНІ СТОЛИКИ
АРТИКУЛ 101031-BLACK
АРТИКУЛ 101031-RED

БЕЗ СТАЛЕВИХ НІЖОК

ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ 
6+ людей

РЕШІТКА
Ø 55см

ВАГА 
від 140кг

Ціна: 2450 € Ціна: 2650 € ЧОХОЛ LECHEF

АРТИКУЛ 201037
Ціна: 62,7 €

XL
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Digi DX3 Controller Set BBQ Guru Ed.
Набір: BBQ Guru DigiQ DX3, металевий блок управління з 
блоком живлення (120/240 В), температурні щупи для 
вугілля та їжі, спіральний кабель, чохол для зберігання та 
інструкція користувача.
АРТИКУЛ 209091

Cyber Cloud Control BBQ Guru Ed.
Набір: BBQ Guru CyberQ Cloud, блок керування з
блоком живлення (120/240В), великі температурні
щупи для вугілля та їжі, спіральний кабель, міцний
чохол та інструкція користувача.
АРТИКУЛ 209099

КОНТРОЛЕР BBQ GURU EDITION

CLASSIC

АРТИКУЛ 109002-BLACK
БЕЗ СТАЛЕВИХ НІЖОК

АРТИКУЛ 109001-BLACK
З НІЖКАМИ+БІЧНІ СТОЛИКИ

Le CHEF

АРТИКУЛ 109031-BLACK
БЕЗ СТАЛЕВИХ НІЖОК

АРТИКУЛ 109030-BLACK
З НІЖКАМИ+БІЧНІ СТОЛИКИ

MONOLITH BBQ-GURU 
PRO-SERIES 1.0
Інноваційний. У колаборації з нашим американським партнером BBQ Guru, ми розробили
найсучасниший гриль. Неймовірні теплоізоляційні властивості керамічного грилю, роблять
його ідеальним для електронного контролю і тому ми розробили Monolith з встановленим
вентилятором. Нова версія Monolith BBQ Guru поставляється з вбудованим вентилятором.
Температура гриля контролюється використовуючи термодатчик, інформація від якого
передається до контролера через кабель. Контролер стабілізує температуру приготування
регулюючи потік повітря до розпеченого вугілля завдяки вбудованому вентилятору. Даний
контролер також визначає коли кришку відкрито, щоб збільшити подачу повітря. Monolith
BBQ Guru Edition з вбудованим вентилятором доступний тільки у чорному кольорі та у
розмірах Classic та LeChef. Оберіть один з двох контролерів (Digi-Q & Cyber-Q Cloud), які
окремо продаються дистриб'ютором Monolith.

Ціна: 1880 € Ціна: 2780 €

Ціна: 1700 € Ціна: 2580 €

Ціна: 271 €

Ціна: 455,8 €

        80см  55см        71см 46см

72см

72
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 8
5с
м85кг

 59см

59
см

78
см прибл. 

140кг
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CLASSIC
207033

LeCHEF
207038

КІЛЬЦЕ МОДУЛЬНОЇ РЕШІТКИ

CLASSIC
207030

LeCHEF
207035

ЧАВУННА РЕШІТКА

CLASSIC
207031

LeCHEF
207036

ЧАВУННА ПЛАНЧА-ГРИЛЬ

CLASSIC
207034

LeCHEF
207039

РЕШІТКА-ГРИЛЬ (2 шт.)

MONOLITH PRO-SERIES 1.0
Новаторська серія Monolith Pro - це природна еволюція перевірених та успішних грилів Monolith Classic та 
LeChef, пропонуючи численні нововведення. Геніальна система  Smart Grid забезпечує максимальну 
гнучкість для створення різних зон гриля. Ви можете розташувати ваші відсікачі жару, у формі півмісяця, 
решітки для грилю та ємності для крапель на будь-якому з 4-х рівнів залежно від ваших потреб у 
приготуванні.

PRO-SERIES 1.0 SMART GRID SYSTEM

Найсучасніший сегментований FIREBOX розміщений
на рамі з нержавіючої сталі, яка має цілісний увігнутий
відсік для попелу та відповідний профільований
каркас.
CLASSIC LeCHEF
АРТИКУЛ 101053-C          АРТИКУЛ 101053-L

PRO-SERIES 1.0 FIREBOX

Наша унікальна система Smart Grid System
пропонує неперевершену функціональність. У
комплекті йде металева рама та знімна ручка за
яку ви можете підняти всю систему (включаючи 2
решітки для гриля, 2 дефлекторні камені та
2 піддони для жиру) одним простим рухом.
CLASSIC LeCHEF
АРТИКУЛ 101011             АРТИКУЛ 101033

3 УНІВЕРСАЛЬНІ СТИЛІ 
ПРИГОТУВАННЯ

ПРЯМИЙ ГРИЛЬ НЕПРЯМИЙ ГРИЛЬ ВИПІКАННЯ

Ціна: 154 €Ціна: 154 € Ціна: 184,4 €

Ціна: 135,3 €                    Ціна: 154 €

22,9 € 27,6 € 46,3 € 65,1 € 55,7 € 74,4 € 55,7 € 74,4 €



2241 2252

G
ril

l n
ot

 in
cl

ud
ed

 in
 d

el
iv

er
y.

G
ril

l n
ot

 in
cl

ud
ed

 in
 d

el
iv

er
y.

BUGGY З БІЧНИМ СТОЛИКОМ

Monolith вмонтований у візок з нержавіючої сталі встановлюється на надійну нішу з 
гумовими амортизаторами та захищений засувкою на шарнірному з'єднанні. 
Пневматичні ролики, 20 см у діаметрі, забезпечують плавне пересування, що 
робить візок ідеальним для барбекю, продавців вуличної їжі, ресторанів.

Для Monolith Classic &LeChef 
АРТИКУЛ 201019

ЧОХОЛ BUGGYBUGGY INCL. SIDETABLE

Вага: 64кг ITEM- NO.201003-C Вага: 63кг ITEM-NO. 201003-L

ТИКОВИЙ СТІЛ
Літня кухня Monolith Classic або LeChef з міцним столом з нержавіючої сталі та
тикового дерева має достатню робочу поверхню для приготування їжі та зберігання
аксесуарів. Два великих колеса та ручка забезпечують легку мобільність. Цей стіл
доступний виключно для Monolith Classic та Monolith LeChef.

Для Monolith Classic &LeChef 
АРТИКУЛ 201014

ЧОХОЛ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОГО СТОЛУ

ДЕРЕВ'ЯНИЙ СТІЛ MONOLITH CLASSIC ДЕРЕВ'ЯНИЙ СТІЛ MONOLITH LECHEF

Для Monolith Classic & LeChef
Вага: 55кг

АРТИКУЛ 201017-L  LeChef

АРТИКУЛ 201017-C  CLASSIC
Ціна: 1155,5 €

Ціна: 1155,5 €

Ціна: 114,2 €
Ціна: 1155,5 € Ціна: 1155,5 €

Ціна: 154 €
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АРТИКУЛ 206005

ПІДІЙМАЧ РЕШІТКИ

Міцний підіймач решітки зроблений з полірованої
нержавіючої сталі з бамбуковою ручкою для
безпечного і легкого підняття та зняття решітки
для грилю. Зручний для нержавіючих і чавунних
решіток.

НАБІР ШАМПУРІВ З
ПІДСТАВКОЮ

Набір з шести широких шампурів з нержавіючої
сталі та 2-х стійок, ідеально підходить для шашли-
ків та овочів. Гострі кінці дозволяють легко
проколювати, в той час як ширина не дозволяє
їжі сповзати або крутитися. Шампури можуть бути
розташовані у різних позиціях на підставці, що
дозволяє обсмажувати з усіх сторін. Підходить для
всіх моделей Monolith.

ЩИПЦІ ДЛЯ ПРОДУКТІВ

Міцні щипці для грилю зроблені з полірованої
нержавіючої сталі з ергономічною бамбуковою
ручкою. Блокуючий механізм дозволяє економити
місце.

АРТИКУЛ 206001

АРТИКУЛ 206000

АРТИКУЛ 206002

НІЖ ДЛЯ ПІЦИ
Просто гойдаючи ніж зі сторони в сторону ви зможете
швидко розрізати вашу піцу. Лезо з нержавіючої сталі
та бамбукова ручка легко очищуються.

ЛОПАТКА ДЛЯ ПІЦИ

Матова лопатка з нержавіючої сталі ідеальна для
переміщення піци або коржів до і з грилю Monolith.
Бамбукова ручка згортається для зручного зберігання

ДЕКО ДЛЯ ПІЦИ
З керамічним деко для піци, ваші пироги, хліб та піца
будуть ідеально запечені. Пориста поверхня 
поглинає вологу з тіста та забезпечує хрустку основу. 
Найкращі результати досягаються у у комбінації з 
відсікаче жару, таким чином це не дає основі деко 
для піци стати занадто гарячою.

АРТИКУЛ 206004

Деко для піци Monolith Classic 
АРТИКУЛ 201008

Деко для піци Monolith Junior 
ICON сумісний
АРТИКУЛ 201025

Ціна: 18,3 €

Ціна: 27,6 €

Ціна: 18,3 €

Ціна: 18,3 €

Ціна: 27,6 €

Ціна: 27,6 €

Ціна: 27,6 €

Деко для піци Monolith LeChef
АРТИКУЛ 201034
Ціна: 39,3 €
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Щітка для грилю
АРТИКУЛ 206006

Замінна насадка для щітки
АРТИКУЛ 206016

АРТИКУЛ 206007

АРТИКУЛ 206008

ЩІТКА ДЛЯ ГРИЛЮ

Щітка для грилю зроблена з матової нержавіючої
сталі, та бамбукову ручкою. Довга ручка є ідеальною
для чищення гарячої нержвіючої решітки.

ПІДСТАВКА ДЛЯ КУРКИ 
ТА ОВОЧІВ

Підставка зроблена з нержавіючої сталі для
запікання соковитої птиці. Змінна посудина з
нержавіючої сталі може бути наповнена пивом,
вином, фруктовим соком або іншою ароматичною
рідиною. Перфорована каструля ідеально підходить
для смаження овочів.

ПІДСТАВКА ДЛЯ 
РЕБЕРЕЦЬ

Підставка для реберець покрита атипригарним
покриттям, що дає можливість смажити реберця
вертикально, економлячи місце. Перевернувши
підставку, ви отримуєте кошик для смаження
великих шматків м'яса, таких як грудинка або окорок.

АРТИКУЛ M-001 
Кабель: 3м 

Кошик для вугілля Monolith Classic
АРТИКУЛ 201046-C

Кошик для вугілля Monolith Junior
АРТИКУЛ 201046-J

Кошик для вугілля Monolith LeChef
АРТИКУЛ 201046-L

КОШИК ДЛЯ ВУГІЛЛЯ

Нержавіючий кошик для вугілля значно покращує потік 
повітря всередині гриля. Завжди розміщуйте чавунну 
решітку прямо під кошиком для вугілля, це зменшує 
надлишок радіального тепла на основу гриля. Перед 
додаванням, просто підійміть з Monolith кошик
для вугілля за ручки та струсіть попіл. Тепер ви можете 
знов додати деревне вугілля у кошик. Кошик для 
вугілля у Monolith Classic та Monolith LeChef 
обладнаний розділювачем, який може бути 
використаний для того щоб встановити 2 різні зони 
нагріву в середині грилю. Разом з відсікачем жару та 
розділювачем гриль дає більше варіантів для 
приготування їжі. Зважаючи на розмір Monolith Junior, 
розділювач недоступний для цієї моделі.

MONO-РОЗПАЛЮВАЧ

Mono розпалювач - це ідеальний розпалювач для
вашого грилю Monolith. Всього за 60 секунд він
забезпечить розпалене вугілля. Mono розпалювач
видає виключно гаряче повітря без відкритого
вогню. Це забезпечує безпечне розпалення і не
потребує додаткових засобів.

Підіймач деко та дефлектора

Цей інструмент призначений для безпечного 
виймання з грилю гарячого відсікача жару або деко 
для піци.

АРТИКУЛ 206017

Ціна: 8,9 €

Ціна: 30 €

Ціна: 18,3 €

Ціна: 18,3 € Ціна: 76,8 €

Ціна: 53,4 €

Ціна: 86,1 €

Ціна: 60,4 €

Ціна: 18,3 €
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Monolith Classic & LeChef

АРТИКУЛ 201013

WOK STAND

Підставку з нержавіючої сталі Wok слід встановити поверх 
грилю. Конструкція підставки для Wok спрямовує 
концентрований жар туди, де це потрібно, безпосередньо до 
основи Wok.

Підставка для
сковорідки Wok
Monolith Classic
АРТИКУЛ 206013-C

Підставка для
сковорідки Wok
Monolith LeChef ITEM-
NO. 206013-L

АРТИКУЛ 207013

WOK

Використовуйте Wok для створення різноманітних
азіатських страв, супів та соусів. Детальний
посібник користувача додається.

НАБІР ДЛЯ WOK

Комплект Wok включає: Wok, підставку для
Wok, ковш, сито та лопатку.

Monolith Junior

ПІДСТАВКА ПІД РЕШІТКИ

З нержавіючою підставкою для решітки ви можете
підняти решітку для грилю ще на 12 см, таким чином
щоб вона вирівнялася з верхньою кромкою кераміки,
це зробить приготування їжі більш зручним. Цей
набір дає більше місця між гарячим вугіллям та
решіткою для грилю, його можна використовувати як
для прямого, так і для непрямого жару. Також дає
можливість використовувати більшу посуду для
стікання жиру. Підйомник та решітка на другому
рівні не можуть використовуватися одночасно. Ця
решітка доступна тільки для Monolith Classic..

АРТИКУЛ 201047

ВІДСІКАЧ ЖАРУ & ПІДІЙМАЧ

Відсікач жару поєднаний з кошиком для деревного
вугілля, дають можливість створювати різні зони нагріву
всередині Monolith Classic та LeChef, роблячи можливим
одночасний прямий та непрямий жар. Набір складається
з двох відсікачів жару у вигляді півмісяця та підйомника з
нержавіючої сталі. Встановіть один дефлекторний камінь
на підйомник і ви можете готувати на непрямому жарі на
одній стороні і на прямому на іншій. Дефлектор
захищає вашу їжу від прямого жару, дозволяючи великим
шматкам м'яса ідеально приготуватися. Новий дизайн
підйомника для Monolith Classic дає вам можливість
розмістити другий поверх решіток над дефлекторним
камінням дублюючи зону грилю. Зважаючи на розмір
грилю Monolith Junior, відсікач жару у даній моделі
складається з однієї частини.

Ціна: 58 €

Ціна: 76,8 €

Ціна: 30 €

Ціна: 86,1 €

Ціна: 53,4 €

Ціна: 81,4 €

Відсікач жару (2 шт) &
Підіймач Classic
АРТИКУЛ 201006

Відсікач жару (2 шт) &
Підіймач LeChef
АРТИКУЛ 201033

Відсікач жару (1 шт) &
Підіймач  Junior
АРТИКУЛ 201024
Ціна: 37 €

Ціна: 20,6 €
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Додаткова решіткаd
Monolith Classic
АРТИКУЛ 201005

Додаткова решітка
Monolith Junior
АРТИКУЛ 201023

Додаткова решітка
Monolith LeChef
АРТИКУЛ 201038

Дворівнева решітка 
Monolith Classic АРТИКУЛ 
201016

Дворівнева решітка 
Monolith LeChef АРТИКУЛ 
201032

ДОДАТКОВА РЕШІТКА

Розширте площу для приготування швидко та легко
з додатковою нержавіючою решіткою. Зважаючи на
спеціально сформовані ніжки решітка може бути
безпечно встановлена на основній решітці, або на
решітці другого рівня (тільки для Monolith Classic &
LeChef). Коптіть, смажте і готуйте на трьох рівнях. 

Дворівнева решітка
(2 шт в наборі)

За допомогою нашого набору з 2-х решіток з
нержавіючої сталі ви можете розширити зону гриля
та на повну використати свій гриль Monolith.
Помістіть обидві або лише одну решітку поверх
звичайної решітки та в поєднанні з розділювачем
вугіллям, жаровідсікачем, ви можете створювати
різні теплові зони. Решітку можна також розмістити
поверх 2-го рівня, що дозволяє використовувати
весь простір у Monolith. Решітка 2-го рівня може
бути використана лише в Monolith Classic тільки у
поєднанні з відсікачем жару.
Не сумісний із системою Smart Grid.

 

Чавунна решітка
Monolith Classic
АРТИКУЛ 201011

Чавунна решітка
Monolith Junior 
АРТИКУЛ 201029

Чавунна решітка
Monolith Le Chef
АРТИКУЛ 201036

АРТИКУЛ 201044

АРТИКУЛ 206003 
Ємність: 950мл

ПЛАНЧА

Планча зроблена з масивного чавуну та складає-
ться з двох чавунних поверхонь. Ребриста 
сторона ідеальна для стейків та бургерів, тоді як 
плоска сторона з бортами є ідеальною для яєчні, 
бекону та панкейків, або ніжної риби та овочів. 
Після використання легко покрийте чавун олією.

ЧАВУННА РЕШІТКА

Тверда чавунна решітка для всіх любителів стейків, 
які цінують ідеальні візерунки на м'ясі. Чавун є 
відмінним теплонакопичувачем і забезпечує 
ідеальну поверхню для смаження стейків. 
Переверніть решітку на плоску поверхню для 
смаження, відмінно підходить для риби та 
морепродуктів. Після використання легко покрийте 
решітку олією. Не залишайте чавунну решітку 
всередині грилю під час термоочисного циклу. Не 
сумісна з Smart Grid System.

НАБІР ДЛЯ МАРИНАДУ З
СИЛІКОНОВОЮ КИСТЮ

Горщик для маринаду з матової нержавіючої сталі з 
силіконовою кистю. Відмінно підходить для нанесен 
ня маринадів, соусів та глазурі. Повісивши кисть на 
гачок над горщиком, надлишок маринаду стікає 
назад в горщик. Горщик також можна помістити на 
решітку для підігріву вмісту. Даний набір можна 
зберігати на одному з гаків бічного столу.

Ціна: 44 €

Ціна: 30 €

Ціна: 55,7 €

Ціна: 67,4 €

Ціна: 79,1 €
Ціна: 20,6 €

Ціна: 93,1 €

Ціна: 48,7 €

Ціна: 67,4 €

Ціна: 69,7 €
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АРТИКУЛ 207051

Підходить до всіх моделей 
АРТИКУЛ 102022

АРТИКУЛ 207050

Вертел для грилю Classic
АРТИКУЛ 207000-C

Вертел для грилю LeChef
АРТИКУЛ 207000-L

Шампури для вертела Classic
АРТИКУЛ 207001-C
Набір: 7 шампурів

Шампури для вертела
LeChef АРТИКУЛ 207001-L
Набір: 9 шампурів

АРТИКУЛ 206020

ВЕРТЕЛ ДЛЯ ГРИЛЮ

Вертел для грилю з нержавіючої сталі. Вертел дозволяє 
смажити цілих курчат, гірос або інше м'ясо. Завдяки 
спеціальній формі клина, його можна використовувати навіть, 
коли кришку закрито. Міцний обертальний вертел включає дві 
виделки для м'яса з довгими зубцями які фіксують м'ясо.
Мотор живиться від батарейки, також може працювати за 
допомогою блока живлення (не входить у комплект). Вертел 
комплектується набором шампурів (артикул: 207001), можна 
викори стовувати до 7 шампурів одночасно (Classic) або 9 
шампурів (Le Chef) одночасно.

Комплект: кріплення з нержавіючої сталі, вертел з нержавіючої 
сталі з двома виделками для м'яса, акумуляторний двигун.

КОМПЛЕКТ ШАМПУРІВ ДЛЯ
ВЕРТЕЛА
З додатковим набором шампурів для вертела, ви
можете перетворити Monolith на мангал або чураско-
гриль. Можна використовувати до 7 шампурів
одночасно. (9 шампурів для Le Chef). Ідеально підходить для 
шашлику, бразильських шампурів з м’яса, овочів або шашликів. 
Мотор забезпечує одночасне обертання всіх шампурів.

ПЛАНКА ДЛЯ РИБИ

Планка для риби може використовуватися тільки в
моделях Classic та LeChef. Включає планку з букового
дерева та кріплення з нержавіючої сталі.

Планча

Масивна 8 mm планча може бути легко розміщена на
відкритому грилі Monolith Classic або Le Chef. Щоб регу-
лювати жар використовуйте
вентиляційну кришку з двома дисками. Перед
початковим використанням: найкращі результати
досягаються після того, як масло розігрілося в планчі.

Планча
Classic Вага: прибл.
30kg
АРТИКУЛ 207020-C

Планча
LeChef Вага: прибл.
35kg
АРТИКУЛ 207020-L

ПІДСТАВКА ДЛЯ
ПЛАНЧІ-WOK
Корона нержавіючої сталі для воку з розміщується на
планчі. Тепло зосереджено завдяки спеціальній
конструкції, оскільки інтенсивне тепло необхідне для
досягнення ідеальних результатів.

КРИШКА

Найважливіший інструмент для сковорідки-плити з нержавіючої
сталі. Він концентрує тепло і вологу, ідеально підходить для
плавлення сиру на гамбургер-паті або приготування овочів.

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ЇЖІ

Шпатель з нержавіючої сталі ідеально підходить для
перегортання, піднімання та різання їжі на планчіі, а також для 
очищення плити.
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Ціна: 341,2 €

Ціна: 458,2 €

Ціна: 53,4 €

Ціна: 79,1 €

Ціна: 76,8 €

Ціна: 13,6 €

Ціна: 22,9 €

Ціна: 18,3 €

Ціна: 294,4 € Ціна: 383,3 €
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B900-1018-01

В набір входить: BBQ Guru CyberQ 
Cloud, блок керування з блоком 
живлення (120/240V), великий LED-
дисплей, щупи температури для вугілля 
та їжі, вентилятор Pit Viper, сумісний 
керамічний адаптер, міцний чохол та 
посібник користувача.
Розміри (В х Ш х Д):
9 x 6,5 x 2см

B901-1015-BK-01
Для Monolith Classic & LeChef
B901-1015-BK-01-Junior
Для Monolith

В набір входить: BBQ Guru DigiQ DX3, блок керування у металічному корпусі з блоком живлення 
(120/240V), температурним зондом для вугілля та їжі, вентилятор Pit Viper, сумісний керамічний адаптер, 
чохол для зберігання та посібник користувача.
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Стелаж для аксесуарів 
Classic
АРТИКУЛ 206015-C

Стелаж для аксесуарів 
LeChef АРТИКУЛ 
206015-L

СТЕЛАЖ ДЛЯ АКСЕСУАРІВ

Стелаж для аксесуарів з нержавіючої сталі кріпиться
до ніжок Monolith, що забезпечує вам достатньо
місця для зберігання ваших решіток, дефлекторів та
деко для піци, а також чавунної решітки або підставки
для вок. Ваші аксесуари можна швидко та легко
поскладати. Також є достатньо місця для складання
бічних столів.

BBQ GURU DIGIQ® DX3 
MONOLITH CERAMIC SET

DigiQ DX3 допомагає вирішити дві найбільш поширені 
проблеми в
приготуванні на відкритому повітрі: регулювання 
температури грилю та
точний контроль температури вашої їжі. Просто 
прикріпить Pit Viper до
Monolith і встановіть в контролері необхідні 
температури. Цей високотехнологічний пристрій 
допомагає готувати з неймовірною точністю. 
Вимірюючи коливання температури і послідовного
регулювання потоку кисню для оптимальних 
температур. 

B901-1015-BK-01
Для Monolith Classic &
LeChef

B901-1021-01
Для Monolith Classic & 
LeChef

BBQ GURU CYBERQ
CLOUD
MONOLITH CERAMIC SET

Контроль температури CyberQ Cloud - це майбутнє
барбекю. Незалежно від того, чи ви знаходитесь поруч
чи
на відстані, CyberQ Cloud вирішує дві найпоширеніші
проблеми приготування їжі: регулювання температури
гриля та точний контроль температури їжі. CyberQ Cloud
автоматично і постійно контролює температуру
готування на грилі з точністю як у духовці, контролюючи
одночасно до 3 температурних режимів їжі. Ви можете
ділитися, відстежувати, контролювати та публікувати
приготування їжі у соціальних мережах.

Пристрій має функцію визначення відкриття кришки, він
реєструє, коли кришка відкрита і може швидко
відновитись до температури приготування. Він також має
ексклюзивну функцію режиму Ramp Mode, яка дозволяє
уникати перегріву.

Ціна: 74,4 €

Ціна: 83,8 €

Ціна: 271 €

Ціна: 255,8 €
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АРТИКУЛ C-001

Thermo-Lith ITEM-
NO. 207070 (вкл. 2 
датчики)

Додаткові щупи 
температури 
АРТИКУЛ 207071 
(Набір з 2)

ТЕРМОСУМКА 17 ЛІТРІВ

Двокамерна термосумка з пофарбованої сталі та 
алюмінію має об'єм до 17 літрів. Просто додаючи лід, 
ваше м'ясо, інгредієнти чи напої залишаються 
охолодженими годинами. Ручка для перенесення 
закріплює кришку та забезпечує легке 
транспортування.

BLUETOOTH ТЕРМОМЕТР

Новий bluetooth термометр "Термо-літ" стежить за 
вашою їжею або температурою вугілля за допомогою 
програми та сигналізує про її завершення. Просто 
завантажте додаток (iOS або Android). Можна 
контролювати до 6 температур одночасно.
Набір: Термометр, два щупи (червоний і 
помаранчевий), одна кліпса для щупа, дві 1.5 V AA 
батарейки, посібник користувача.

monolithbbq

Monolith Grill

Monolith Grill

#monolithbbq
Надихайся! 

Слідкуй за нами на:

Join our grill community on Facebook and Instagram.

Ціна: 79,1 €

Ціна: 76,8 €

Ціна: 30 €
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ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ 3 КГ ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ  8 КГ

Контролюйте температуру грилю, регулюючи 
вентиляційні отвори, а потім додайте аксесуари для 
гриля відповідно до бажаного способу приготування.

Наповніть кошик  деревним вугіллям або камеру 
згоряння високоякісним вугіллям більшого 
розміру. Ми рекомендуємо наше  вугілля 
Monolith.

Закрийте кришку і відкрийте вентиляційний отвір 
і вентиляційний ковпачок. Завдяки ефекту 
димоходу вугілля нагрівається надзвичайно 
швидко. Зверху запаліть шматки вугілля.

ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ

Вугілля Monolith- це вугілля найвищої якості, 100% 
натуральний продукт, не містить хімікатів. Виготовлений 
повністю з сертифікованих листяних порід, таких як бук, дуб, 
ясен і граб. Наше деревне вугілля виробляється на 
екологічно чистому сучасному заводі з використанням 
контрольованої обробки. Цей спосіб видобуває дьоготь та 
кислоту, утворюючи ефективне тривале горіння кускового 
вугілля енергетичною цінністю 31 700 кДж/кг, досягаючи 
високих температур. Шматки деревного вугілля мають розмір 
від 4 до 12 см, що забезпечує оптимальний потік повітря в 
камеру згоряння / кошик для вугілля. Він запалюється дуже 
швидко і досягає температури 200 - 250 ° C протягом 10 - 15 
хвилин.

Розміри (Д x Ш x В): 26 x 15 x 38cm
АРТИКУЛ 201091
Ціна: 7 €

Розміри (Д x Ш x В): 50 x 18 x 80cm
АРТИКУЛ 201090
Ціна: 20 €
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Вага: 1КГ

ПЕЛЕТИ ДЛЯ КОПЧЕННЯ

Перетворіть свій керамічний гриль Monolith у якісну компитильню з 
нашим добре закругленим асортиментом ароматів диму - кожен знайде 
щось на свій смак!  Ці димові гранули виділяють, залежно від типу 
деревини, свій власний аромат. Зроблені виключно з листяних порід 
(не використовується кора), вони підходять для всіх видів грилів. 
Гранули розкидаються прямо на вугілля - замочування не потрібне.

Димові гранули / тріски просуньте всередину 
безпосередньо на деревне вугілля, а потім 
закрийте кришку.

Помістіть в жолоб димові гранули / тріски.Відкрийте кришку і просуньте жолоб всередину грилю. Сильний і гострий - типовий барбекю 
аромат південних штатів. Ідеально 
підходить для яловичини, свинини, 
птиці, риби, дичини.

Солодкий, фруктовий, сильний дим. 
Результати - інтенсивний фруктовий 
димчастий присмак. Ідеально 
підходить для рваної свинини. 
Відмінно підходить для яловичини, 
свинини, шинки, дичини.

Ніжний, солодкий, легкий димчастий 
аромат. Відмінно підходить для 
свинини, птиці, риби та для випічки.

Солодкий, фруктовий, м'який дим - надає 
ніжному м'ясу, яке додатковий аромат. 
Відмінно підходить для ребер. Ідеально 
підходить для яловичини, свинини, 
птиці, риби, дичини.

Класичний аромат димових пелет. 
М’який дим дуже універсальний і 
підходить практично до всього. Це 
також чудова основа для вашої власної 
суміші димових гранул. Ідеально 
підходить для яловичини, свинини, 
птиці та для випічки.

Сильний горіховий дим, дуже 
універсальний. Ідеально підходить 
для ребер. Відмінно підходить для 
яловичини, свинини, шинки, дичини.

ПЕЛЕТИ ДЛЯ КОПЧЕННЯ
KIRSCHE/ВИШНЯ

АРТИКУЛ 201101

ПЕЛЕТИ ДЛЯ КОПЧЕННЯ
BUCHE/БУК

АРТИКУЛ 201100

ПЕЛЕТИ ДЛЯ КОПЧЕННЯ
HICKORY/ГОРІХ

АРТИКУЛ 201103

ПЕЛЕТИ ДЛЯ КОПЧЕННЯ
APFEL/ЯБЛУКО

АРТИКУЛ 201102

ПЕЛЕТИ ДЛЯ КОПЧЕННЯ
AHORN/КЛЕН

АРТИКУЛ 201104

ПЕЛЕТИ ДЛЯ КОПЧЕННЯ
MESQUITE/МЕСКІТ

АРТИКУЛ 201105

Ціна: 8 € Ціна: 8 € Ціна: 8 €

Ціна: 8 €                                                                         Ціна: 8 €  Ціна: 8 €
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