
Kwaliteit, prestatie, duurzaamheid

Gas grill



• Beschikbaar in 3 maten:
24” (610 mm)  model 624
36” (914 mm)  model 636
48” (1219 mm) model 648 

• Door de diverse opties en accessoires is de gas grill voor iedere toepassing
of ruimte samen te stellen

• De ‘cast-iron’ verwarmingselementen worden voorverwarmd in slechts 3 minuten
• 15.000 BTU branders (4,4 kW)
• De meest gelijkmatige warmteverdeling in zijn klasse

Stralingswarmte of bereiden op kolen?
De gas grill is beschikbaar in 2 verschillende opties voor hitteoverdracht: 

- model RMB: verwarming door ‘cast-iron’ radiants
(gietijzeren verwarmingselementen)(standaard) 

- model SMB: verwarming door ‘MagiCoals’
(keramische kolen) (optioneel) 

Kunt u niet kiezen tussen het gemak en de lage verbruikskosten van  
stralingswarmte of de geweldige aanblik van bereiden op kolen?  
MagiKitch’n lost dit probleem op door een extra optie toe te voegen: een scherm voor 
keramische kolen dat past op de branders. Bij de vernieuwde 600-Serie kunt u met de 
optionele conversiekit zelf op ieder gewenst moment overstappen van stralingswarmte 
op kolen. De keramische ‘MagiCoals’ zijn handig op een roestvrijstalen kolen scherm  
gerangschikt, zodat u geen vuurpot, gietijzeren branders, branderdeksels en  
onderroosters nodig hebt.

“cast-iron” radiants 

MagiCoals

Wat is een 600-Serie 
gas grill (charbroiler)? 

De 600-Serie gas grills (charbroiler) beschikken over een 
geactualiseerd, digitaal ontworpen warmtepatroon dat 
zorgt voor de meest gelijkmatige warmteverdeling van 
alle gas grills in zijn klasse!  

Door de speciale platen wordt de warmte over het  
volledige oppervlak gelijkmatig verdeeld.  
De temperatuur is in feite van rand tot rand constant op 
600 graden Fahrenheit (315,5 graden Celsius). 

Uw gas grill in 5 stappen samenstellen:
Stap 1 Kies de voor u best geschikte maatvoering
Stap 2 Kies voor een counter-top model, of model met onderstel
Stap 3 Kies voor de gewenste hitteoverdracht: ‘radiant’(straling)  

of ‘MagiCoals’ (keramische kolen)
Stap 4 Kies het grillrooster (of meerdere grillroosters) die passen bij de te bereiden  

producten
Stap 5 Maak de gas grill af met diverse accessoires die het gebruik nog gemakkelijker maken

De ontwikkeling van een optimaal gelijkmatig verwarmingssysteem door MagiKitch’n maakt van deze gas grill 
een geweldig apparaat dat weinig kookervaring vraagt en zorgt voor minder voedselverspilling.  
De verbeterde 600-Serie gas grill met gelijkmatige warmtepatroon is zeer eenvoudig te bedienen,  
ook tijdens het spitsuur in de keuken.
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1Standaard met roestvrijstalen 
blad van 6” (15,2 cm) aan de 

voorzijde, met beugel

2Gepatenteerd, gemakkelijk 
kantelbaar rooster controleert 
vet en opvlamming. 70% van 

het vet verdwijnt in de bak aan 
de voorzijde

3Gelaste roestvrijstalen druppel-
geleider zorgt ervoor dat het vet 

in de opvangbak terechtkomt

4Dubbelwandige, geventileerde 
warmteschilden over het ver-
deelstuk houdt de knoppen en 
ventielen koel, voor een lange 

levensduur 5Naadloze,  
roestvrije zijkanten  
en achterkant voor  
eenvoudig reinigen

6
Waterbak en opvangbak voor vet 
met grote capaciteit. De bakken  
steken 5” uit (12,7 cm) en zijn  
daardoor makkelijk te vullen.  

De bakken zijn uitneembaar en  
eenvoudig te reinigen

7Roestvrijstalen buitenpanelen 
over volledig geïsoleerde dub-
belwandige buitenconstructie 
verminderen de temperatuur 

aan de zij- en onderkant 

8Optionele rvs achteropzet om 
producten warm te houden ➞

Grillroosters  
Voor intensief gebruik en geweldige resultaten 

De vrij zwevende, stalen spijlen zijn geschikt 
voor intensief gebruik, deze schroeien het pro-
duct snel dicht en leveren perfecte grillstrepen 
voor een geweldige smaak en een  
aantrekkelijke presentatie van het product.

Stalen grillrooster 

De gas grill wordt standaard geleverd met een  
stalen rooster met standaard tussenruimte van 
7,9 mm tussen de spijlers.  
Optioneel kiest u voor het stalen rooster met 
een smallere tussenruimte van 4,8 mm voor het 
beter bereiden van delicate producten zoals vis.

Cast-iron (gietijzeren) grillrooster  
Kies optioneel voor het ‘cast-iron’ grillrooster 
voor een nog betere hitteoverdracht, hogere  
temperaturen en mooiere grillstrepen op het  
product. Het cast-iron grillrooster is ook  
verkrijgbaar met een standaard en een smalle 
tussenruimte.

Tem de vlam 

Ronde spijlen in het grillrooster helpen vet en  
opvlamming onder controle te houden, in de  
gekantelde positie. 70% van het vet verdwijnt in 
de opvangbak.

Aantrekkelijke presentatie

Ronde spijlen verdwijnen niet in het product,  
waardoor mooiere grillstrepen ontstaan en het 
product minder plakt of beschadigd raakt.  
Kies voor dikkere of dunnere grillstrepen  
(bij het ‘cast-iron’ grillrooster) door simpelweg  
het grillrooster om te keren. 

Eenvoudig te reinigen 

Stalen spijlen zijn niet poreus, waardoor deze 
eenvoudig te reinigen zijn.

Stalen grillrooster ‘Cast-iron’ 
grillrooster  



ASSORTIMENT 
600-Serie gas grills

Magikitch’n RMB 
‘cast-iron’ radiants

Magikitch’n SMB 
MagiCoals

BTU’s/
uur kW aantal 

branders
Bereidingsruimte  

roosterafmetingen
Buitenafmetingen 

BxDxH

CM-624 RMB CM-624 SMB 60000 17,6 4 3314,8 cm² (52,7 x 62,9 cm) 610x902x645 mm

CM-636 RMB CM-636 SMB 105000 30,8 7 5233,3 cm² (83,2 x 62,9 cm) 914x902x645 mm

CM-648 RMB CM-648 SMB 150000 44 10 7145,4 cm² (2 x 56,8 x 62,9 cm) 1219x902x645 mm

Alle 600-Serie gas grills zijn leverbaar voor Nederlands en Belgisch aardgas of vloeibaar gas

Standaard stalen grillrooster - 7,9 mm tussenruimte tussen spijlers
Optioneel stalen grillrooster vis - 4,8 mm tussenruimte tussen spijlers

Optioneel ‘cast-iron’ grillrooster    - 7,9 mm tussenruimte tussen spijlers
Optioneel ‘cast-iron’ grillrooster vis - 4,8 mm tussenruimte tussen spijlers

 Voor units van 48” zijn twee roosters nodig.  

 Achteropzet * - om producten warm te houden

Slip on cover * - roestvrijstalen cover voor het gemakkelijk
  schoonmaken van spatresten
- geschikt voor vaatwasser

 Spatscherm * - roestvrijstalen spatscherm voor zij- en achterkant
- hoogte 15,2 cm

Kolen scherm - geschikt om RMB-modellen te converteren naar
een CMB-model (i.c.m. MagiCoals)

 MagiCoals - keramische kolen
- de kolen zorgen voor meer infrarood warmte
voor sneller grillen en een heerlijke grillsmaak

Benodigd aantal dozen  24” 36”         48”
MagiCoals doos van 50 stuks 1
MagiCoals doos van 100 stuks 1 1 2 

Service werkblad rvs - praktisch werkblad
- optioneel met snijplank
- optioneel met uitsparing voor 1/6 GN bak
- diepte 10” (25,4 cm)

Onderrek - zeer geschikt voor het smelten van kaas of het
  verwarmen van broodjes

RVS onderstel - optioneel verrijdbaar

Pootjes - voor onder counter-top model
- set van 4 stuks, hoogte 10 cm

Schraper - op maat gemaakte schraper om de roosters
perfect schoon te maken

- specificeer type rooster bij bestelling
Alle accessoires zijn beschikbaar voor alle beschikbare modellen 

* Kunnen niet in combinatie gebruikt worden
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Accessoires




