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Het streven naar het beste resultaat zit in onze genen. Daarom presenteren wij van 
Beyond Barbecue de iQ Grill: dé nieuwe standaard voor een magische buiten beleving. 
Ontwikkeld door kenners, voor barbecueën zonder compromissen.

Onze bekende houtskool is van hoge kwaliteit en garandeert een zuivere branding.  
Zeker in combinatie met de iQ Grills barbecues. Deze Dutch design kamado’s zijn 
vervaardigd van zorgvuldig geselecteerde materialen en extra sterk mulliet keramiek.  
Dat maakt deze serie uitstekend bestand tegen hogere temperaturen en perfect voor 
buiten barbecueën.
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ontdek de iq grill:  
onze intelligente barbecue
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Bij het creëren van de iQ Grill hebben wij gekozen voor de beste materialen en een 
ingenieus ontwerp. Hier zijn jaren aan ervaring en onderzoek aan vooraf gegaan.  
Je kunt complete menu’s op jouw iQ Grill bereiden. Niets is te gek: bereiden van goed 
vlees, roken van lekkere vis, grillen van verse groente, bakken van heerlijke pizza’s en nog 
veel meer. Alle benodigde accessoires zijn bijgeleverd, dus er is niets dat je weerhoudt om 
de lekkerste gerechten te maken.
 
Voor je beeld: de large sized iQ Grill, Shadow Line uitgevoerd, heeft een diameter van 
ruim 54 centimeter. Oppervlakte genoeg voor jou en je hele gezelschap.
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veelzijdig ontwerp:
voor je complete menu
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De iQ Grill is uitgevoerd met een intelligente luchtcirculatie zoals je nog nooit gezien  
hebt! Een dubbel systeem om de luchttoevoer te beheersen en zo de temperatuur  
beter te controleren. Met het open en dichtdraaien van deze margrietschijf vergroot  
of verklein je de luchttoevoer geheel naar wens. Hoe verder open hoe meer zuurstof  
en hoe hoger de temperatuur. Vice versa zal de temperatuur dalen bij het dichtdraaien 
van de schijf. De schijf is in zijn geheel open te draaien voor een maximale luchttoevoer. 
De kap bovenop voorkomt inregenen.

uniek in z’n soort



•    Aluminium margrietschijf met  
regenkap

• Multi-levelsysteem met rvs grillrooster
•  2x halve maan platesetter
•  Gietijzeren halve maan plancha
•  Gietijzeren halve maan grillrooster
•  Pizzasteen
•  Hamburgerschep
•  Kiphouder
•  Drippannen
•  Houtskoolbak

•  Aslade
•  Onderstel
•  Zijtafels
•  Temperatuurmeter iQ Grill
•  Producttemperatuurmeter
•  Roostertang
•  Led light met haak
•  Elektrische aansteker
•  Aspook
•  iQ Grills beschermhoes
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iq grill 21’’



Aluminium margrietschijf met geïntrigeerde regenkap
Dit innovatieve ontwerp voorkomt dat er water in de iQ Grill  
terecht komt. De margrietschijf functioneert bovendien als 
ventilatie regelaar.

Multi-level RVS grillrooster
Het multi-level RVS grillrooster (dikte 7 mm) biedt de moge-
lijkheid om op drie verschillende niveaus aan de slag te gaan.  
Hiermee vergroot je de kookcapaciteit en de bereidingsopties.

Kiphouder
De iQ Grills kiphouder is gemaakt van keramiek. Dit zorgt ervoor 
dat je op meerdere manieren gevogelte kunt bereiden. Je kunt de 
kiphouder bijvoorbeeld vullen met bier, voordat je de kip plaatst. 
Zet de kiphouder vervolgens op een rooster in de barbecue.  
Het resultaat is een unieke smaakbeleving.

Aslade
De resterende as komt onderin de barbecue in deze lade terecht. 
Deze is makkelijk te legen, waardoor de luchtcirculatie optimaal 
blijft.
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Dubbele halve maan plate setter (2x)
Met een enkele halve maan plate setter kun je een deel van 
de iQ Grill gebruiken voor indirect koken. Met beide plate setters  
tegelijkertijd kun je over het hele oppervlak indirect koken. Zo blijft  
het vlees sappig met een echte barbecuesmaak.

Halve maan grilloppervlak
Echte grillstrepen in je vlees? Een koud kunstje met dit halve maan 
grilloppervlak. Bestand tegen groter gewicht én hogere tempera-
turen dan een regulier grilloppervlak.

Hamburgerschep
De iQ Grills hamburgerschep is de perfecte accessoire om je te  
bereiden eten gemakkelijk om te draaien.

Halve maan plancha
De halve maan vorm biedt je twee oppervlakken voor het bereiden  
van de lekkerste gerechten. Zo is het oppervlak aan de ene kant 
geribbeld: perfect voor vlees. De andere zijde is glad, voor bijvoor-
beeld de bereiding van zalm.



Aspook
Overtollig as is in een handomdraai verwijderd met deze aspook. 
Voor een goede luchtstroom en een betere controle van de tempe-
ratuur.

Houtskoolmand
Met deze houtskoolmand en de bijgeleverde tussenscheiding is het 
mogelijk om twee verschillende temperatuurzones te creëren: voor 
direct en indirect grillen. Je hebt hiermee ook de keuze om maar 
de helft van de iQ Grill aan te steken. De houtskoolmand draagt 
bij aan een goede luchtcirculatie en eenvoudige reiniging.

Pizzasteen
Met deze keramische pizzasteen maak je de lekkerste authentieke 
steenovenpizza’s, gewoon in je iQ Grill. Wij adviseren je om de pizza-
steen in combinatie met de plate setter te gebruiken. Zo voorkom je 
verbranding van de pizza op de steen.

Drippannen
Drippannen vangen vet op, voordat het op de brandende kolen valt 
tijdens de bereiding. Hiermee worden onverwachte steekvlammen 
voorkomen.
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iQ Grills onderstel
Het solide onderstel is zo ontworpen dat de iQ Grill de ideale  
werkhoogte van 95 cm heeft. Met vier wielen is de iQ Grill  
makkelijk verplaatsbaar voor of na gebruik. De aflegplank onder in 
is geschikt om bijvoorbeeld de pizzasteen op te leggen.

Thermometer iQ Grill
De nauwkeurige thermometer op de dome (deksel) toont je de 
binnentemperatuur van de kamado. Zo weet je precies de juiste 
temperatuur voor je gerechten.

Kern temperatuurmeter
Met deze iQ Grills productthermometer meet je exact wanneer 
de gerechten hun perfecte temperatuur hebben bereikt. Met twee  
probes om verschillende stukken vlees te meten.

iQ Grills zijtafels
De zijtafels zijn gemaakt van duurzaam en stijlvol bamboe. 
Ze vormen een praktisch oppervlak voor ingrediënten en  
accessoires. Na gebruik klap je de zijtafels gemakkelijk in, zodat je 
de hoes er als bescherming overheen kunt doen.



iQ Grills roostertang
Deze tang geeft veel grip bij het oppakken en verplaatsen van 
roosters. Ook handig bij het legen en terugzetten van gloeiend hete 
drippannen, zodat je je niet bezeert en je handen schoon blijven.

iQ Grills beschermhoes
De op maat gemaakte beschermhoes biedt extra bescherming  
tegen wind en regen en houdt de iQ Grill schoon. Voor jarenlang 
buitenplezier. 

LED lamp met haak
Voor het barbecueën later op de avond of vroeg in de ochtend 
is er de mogelijkheid om deze lamp met LEDtechnologie te  
bevestigen op de rand van de iQ Grill. Dit licht beschikt over 
24 LED-lampjes en biedt goed zicht op wat je aan het bereiden 
bent. Eenvoudig te plaatsen met de montagebeugel. Let wel: de  
LEDlamp is niet weersbestendig.

Elektrische iQ Grills aansteker
Met 2000 Watt vermogen brandt je houtskool binnen enkele  
minuten en stijgt de temperatuur snel. Ook beïnvloedt de elektrische 
aansteker de gerechten niet in smaak en geur.
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Wij gaan voor een pure smaakbeleving. Daarom is onze iQ Grills Charcoal geproduceerd  
zonder chemicaliën of andere toevoegingen. Onze soorten bestaan uit grote stukken  
houts kool. Dit bevordert de zuurstofstroom in jouw iQ Grill en dit geeft meer controle 
over de temperatuur. De betere verbranding zorgt voor minder as. Dit draagt bij aan de 
luchtcirculatie en zorgt voor minder afval. Ons brede assortiment biedt ook jou altijd de 
perfecte soort houtskool. 

Duurzaam
iQ Grills geeft om de natuur. We hebben nog nooit een boom gekapt alleen voor houts-
kool. Al onze producten zijn afkomstig van bronnen die FSC-gecertificeerd zijn, we zorgen 
ervoor dat iQ Grills voldoet aan alle wet- en regelgeving.
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iq grills charcoal
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 grillen low & slow  pizza’s brood rookafgifte vonken

Quebracho Blanco goed uitstekend zeer goed goed sterk weinig

Birch & Oak uitstekend goed uitstekend goed weinig nee

Acacia Eucalyptus uitstekend zeer goed uitstekend uitstekend neutraal nee

Birch & Aspen uitstekend zeer goed uitstekend goed neutraal nee

Marabu uitstekend zeer goed uitstekend uitstekend weinig nee

White Charcoal uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend geen nee



De eerste stap
Voordat je de iQ Grill kunt vullen met houtskool, is het belangrijk dat je het onderstel op 
de juiste manier monteert. De stappen zijn te volgen in de handleiding of te bekijken in 
ons instructiefilmpje.

De eerste keer
Jouw eerste ervaring met de iQ Grill is er één om nooit te vergeten. Van het vullen van je 
kamado met houtskool, het inbranden van het keramiek, de bereiding van de gerechten  
tot aan de smaakbeleving die volgt. Om deze ervaring zo mooi mogelijk te maken,  
geven we je deze tips. Wees gerust: ook de ervaringen met de iQ Grill die volgen,  
zijn onvergetelijk.

Inwijden iQ Grill
De iQ Grill is gemaakt van hoogwaardig mulliet keramiek. Dit kan hogere temperaturen 
aan dan cordieriet keramiek. Wij raden je wel aan om de iQ Grill de eerste drie keer 
niet hoger op te stoken dan 250°C. Dit is onderdeel van het inbranden van het keramiek, 
waarna het zich definitief vormt.

montage
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Heat
Gebruik een goede kwaliteit houtskool met grote stukken. Wij raden je onze eigen 
assortiment aan: eersteklas houtskool van iQ Grills die bijdraagt aan een betere lucht-
circulatie en dus een betere temperatuurbeheersing. Na gebruik sluit je alle luchttoevoer 
af, zodat het vuur dooft. De resterende houtskool kun je een volgende keer weer aansteken.

Aansteken
Voor het aansteken van de iQ Grill wordt het gebruik van chemische aanmaakmiddelen 
ten zeerste afgeraden. Dit omdat het keramische oppervlak poreus is en het gebruik van 
chemische aanmaakmiddelen verstoppingen kan creëren die vervolgens onbedoeld in je 
eten terecht kunnen komen. Gebruik daarvoor in de plaats bij voorkeur de elektrische iQ 
Grills aansteker, danwel aanmaakblokjes of aanmaakwokkels van natuurlijke materialen.

Het aantal brandpunten bepaald het tempo. Voor een lange sessie op lagere tempe-
ra tuur zal één brandpunt voldoen. Voor het aansteken van de iQ Grill voor hogere  
temperaturen worden drie brandpunten aangeraden. Zorg er wel voor dat je de tempera-
tuur in de gaten houdt. Ongeveer 10°C voor de gewenste temperatuur stel je de lucht-
toevoer bij. Hierdoor stabiliseert de temperatuur.
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Let op!
De iQ Grill is gemaakt voor het bereiken van extreem hoge temperaturen en dat met 
een minimale toevoer van zuurstof. Let dus op als je de dome opent. Door de plotselinge 
toevoer van zuurstof kan er namelijk een steekvlam ontstaan. Open daarom de dome van 
de iQ Grill eerst met een kleine kier. Zo kan er geleidelijk zuurstof bij het vuur komen en 
wordt een steekvlam voorkomen.

Het wordt aangeraden om tijdens bediening van een iQ Grill warmtebestendige hand-
schoenen te dragen. 
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Voorzorgsmaatregelen
De iQ Grill is uitsluitend voor buitengebruik. Gebruik de iQ Grill dan ook nooit binnen 
of ergens met onvoldoende ventilatie. De kans op koolmonoxidevergiftiging is namelijk 
aanwezig. 

Positioneer de iQ Grill zo dat er 2 meter afstand zit tussen de barbecue en brandbare 
voorwerpen. Plaats de iQ Grill dan ook niet op brandbare ondergronden, zoals een houten  
terras, droog gras of bladeren. 

Gebruik voor het aansteken van de iQ Grill nooit chemische aanmaakmiddelen.  
Deze kunnen vervolgens via verstopping in je eten terechtkomen en dat wil je voorkomen. 
Eenmaal aangestoken is het verstandig om de iQ Grill niet onbeheerd achter te laten. 
Houd kinderen en huisdieren op een gepaste afstand.

Na gebruik de iQ Grill volledig laten afkoelen voor het verplaatsen ervan. We raden je 
aan om de iQ Grill voort te trekken in plaats van te duwen.

veiligheid



afgekoeld. Om de staat van de iQ Grill zo goed mogelijk te houden is het zo nu en dan 
oliën van de ijzeren onderdelen met bijvoorbeeld wat WD40 van belang voor een extra 
goede bescherming tegen de weerselementen.

Winterklaar maken
Om de iQ Grill klaar te maken voor zijn winterslaap, zijn de volgende voorbereidingen 
van belang:

1  Verwijder al het houtskool uit de iQ Grill.

2   Zorg er voor dat de iQ Grill goed schoon is en al het vuil verwijderd is. Open alle 
luchtroosters zodat de iQ Grill maximaal kan ‘ademen’. Je kan zelfs de aluminium  
margrietschijf eraf halen voor het beste resultaat.

3  Plaats een vochtvreter in de iQ Grill gedurende de winterslaap.

4   Geef bouten en scharnieren wat aandacht door ze te controleren en waar nodig in te 
sprayen of aan te draaien.

Mocht er na de winterslaap schimmelvorming aan de binnenkant zitten is dit geen probleem. 
De iQ Grill een keer hoog opstoken en hij is er weer klaar voor.
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Schoonmaken
Verwijder regelmatig de as onderin de iQ Grill. We raden je aan om de barbecue na 
maximaal vier keer gebruik helemaal schoon te maken. Zo behoud je de optimale lucht-
stroom.

Wanneer je de binnenste delen van de iQ Grill verwijdert om overal te kunnen schoon-
maken, laat de dome dan niet open staan. Er is namelijk een risico dat de iQ Grill omvalt 
zonder het tegengewicht van de interne onderdelen.

Tussen de dome en de basis van de iQ Grill zit een gasket (rand van glasvezel). Deze 
mag nooit worden verwijderd. Het draagt namelijk bij aan een perfecte luchtafsluiting, 
waardoor de temperatuur van de iQ Grill goed te regelen is.

Om het keramiek goed schoon te maken en een beschermende laag te geven gebruik je 
een cleaner & polish. Dit verwijdert gemakkelijk het fijne vuil en creëert een beschermende  
laag op het keramiek. 

Onderhoud
De iQ Grill kan het hele jaar buiten staan. Om de iQ Grill op z’n mooist te houden wordt 
het gebruik van de bijgeleverde iQ Grills beschermhoes aangeraden. Zet de iQ Grill  
het liefst binnen voor de beste bescherming. Let wel: alleen wanneer deze volledig is 
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•   Het wordt ten zeerste aangeraden dat er hoge kwaliteit houtskolen in de iQ Grill 
gebruikt worden. Deze branden langer en produceren minder as, waardoor de lucht-
toestroom optimaal blijft. Wij raden iQ Grills Charcoal aan.

•  Gebruik geen steenkool of briketten in dit product.
•   Belangrijk: de ‘dome’ (deksel) bij een hoge temperatuur maar een klein beetje openen 

waardoor de lucht langzaam en veilig kan binnenkomen. Dit voorkomt gesmoorde 
branden en steekvlammen die kunnen zorgen voor verwondingen.

•   Gebruik altijd hittebestendige handschoenen tijdens het omgaan met heet keramiek 
of kookoppervlakken.

•  Opgelet: dit product wordt heel warm, verplaats de iQ Grill niet tijdens gebruik.
•  Geef de iQ Grill de tijd om af te koelen na gebruik voordat je deze verplaatst.
•   Inspecteer de iQ Grill altijd voor gebruik op slijtage en beschadigingen en vervang dit 

indien nodig.

•  Dit product is enkel bedoeld voor buitengebruik. Gebruik nooit binnenshuis.
•   Houd kinderen en huisdieren altijd op een veilige afstand tijdens gebruik van de  

iQ Grill.
•  Laat vuur of smeulende kolen nooit onbewaakt achter.
•   Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging: nooit aansteken, laten smeulen of af laten koelen  

in beperkte ruimtes.
•  Gebruik niet in een tent, caravan, auto, kelder, zolder of boot.
•  Gebruik niet onder luifels, parasols of in tuinhuisjes.
•   Gebruik niet op veranda’s of andere vlambare ondergronden zoals droog gras, hout-

snippers, bladeren of decoratief schors.
•  Brandgevaar: hete sintels kunnen vrijkomen tijdens gebruik.
•   Zorg ervoor dat de kamado op minimaal 2 meter afstand staat van brandbare voor-

werpen.
•   Gebruik geen benzine, terpentine, aansteker brandstof, alcohol, of andere soortgelijke 

chemicaliën voor het (opnieuw) aansteken. Gebruik alleen aanstekers die voldoen aan 
EN1860-3.

let op!
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Met de iQ Grill maak je de állerlekkerste gerechten, elk seizoen weer. Gebruik je de iQ 
Grill vaak, dan is een buitenkeuken wellicht de volgende stap. Dit zorgt voor de perfecte 
ambiance om jouw gasten te ontvangen en samen te genieten van heerlijk eten. Om de 
ervaring van het buiten koken naar een volgend niveau te tillen, hebben wij de iQ Kitchen 
ontwikkeld. Het buitenleven was nog nooit zó goed.

Zelf samenstellen
Je stelt jouw eigen iQ Kitchen samen, zoals jij dit voor ogen hebt. Het resultaat is een 
strak vormgegeven keuken die onze standaard weerspiegelt. Het ontwerp kan zich voor 
wat betreft uitstraling meten met de mooiste tuinen en veranda’s. Alle onderdelen zijn 
vervaardigd van zorgvuldig uitgekozen materialen en piekfijn afgewerkt tot in elk detail.

Kom gerust langs in onze showroom om de kwaliteit te ervaren. Onze designers staan 
klaar om je te helpen met het samenstellen van jouw iQ Kitchen op maat. Je bepaalt zelf
welke onderdelen je wilt toevoegen en hoever je gaat voor de perfecte beleving en het 
grootste gemak.

iq kitchen:
next level genieten



Geef je gerechten een iQ Grills tintje met ons fraaie keramische servies. Zo is de tafel 
altijd gedekt voor de mooiste buitenbeleving. Het complete iQ Grills servies met o.a 
borden, schalen, glazen en bestek is met de hand afgewerkt en kleurt fraai bij al je  
gerechten. Bovendien is het servies vaatwasmachinebestendig. Ontdek het hele assor-
timent op onze website: iqgrills.com.
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eten in iq grills stijl



iQ Grills staat voor de kwaliteit van haar producten. Jouw iQ Grills-product heeft daarom 
een garantie op het materiaal, de constructie en het keramische binnenwerk. Lees meer 
op onze website: iqgrills.com.

Deel jouw iQ Grills beleving!
iQ Grills voelt zich vereerd dat onze online community groeit. Wij zijn benieuwd naar jouw
creaties en nodigen je van harte uit om deze te delen met de tag @iqgrills of hashtag 
#iqgrills.

Scan de QR-code voor een directe link naar onze ‘Beyond BBQ’ Facebook-groep.

©2021 iQ Grills - Alle rechten voorbehouden

onze belofte:
jouw garantie
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