
B x4

E  - 5 x 80 - 2 pcs

D  - 8 x 40 - 14 pcs
(wood)

G   - M8x35- 2 pcs E  2 pcs

F  2 pcs

D x12

C x12

F x2

G x4

E x2

D x2

B  - M6 10 H20 - 12 pcs

C  - M6 x 80 - 12 pcs

A x6

A  - M6 x 70 - 6 pcs

H x4

H  4 pcs

B x2

x4
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Welke compact kamado is geschikt in de Grilltafel? 
Deze tafel is gemaakt voor de Grill Guru kamado compact die past inclusief onderstel 
(zonder de beide draaghandvaten) in deze grill tafel.  
De meeste andere kamado’s compact met een doorsnede van maximaal 42 CM en een 
diepte van minimaal 25 CM van de keramisch onderbak passen in deze grill tafel. Bij 
sommige modellen moet men wel de kamado helemaal uit het onderstel halen. Het 
plaatsen van de kamado rechtstreeks op RVS onderblad geeft het risico dat de kamado niet 
gelijkmatig zijn warmt kan uitstralen waardoor deze kan scheuren. Oplossing is om een 
speciale grillverhoger tussen de kamado en het onderblad te plaatsen.   
 
Onderhoud hout 
Gebeitst vurenhout is makkelijk te onderhouden. Als de grilltafel buiten of onder een 
afdak staat adviseren we om regenhoes te gebruiken ter behoud van zowel tafel als 
kamado. Wanneer doffe plekken of krassen in het hout zijn gekomen dan kun je 
gemakkelijk de grilltafel lichtjes afschuren en opnieuw in de verf of beits zetten. Bij 
buiten gebruik adviseren dit ten zeerste om het goed in de gaten te houden en om 
grilltafel eens per 2 jaar opnieuw op te schuren en te beitsen. 
 
Onderhoud RVS 
Rvs heeft regelmatig onderhoud nodig. Hoe vaak hangt af van de blootstelling aan vuil en 
gebruik. Houd rvs schoon met deze 3 tips:    

Verwijder vuil meteen 
Vuil en viezigheid zijn in een vroeg stadium eenvoudig te verwijderen. Vuil dat lang blijft 
zitten, verandert in hardnekkige vlekken. Verwijder vuil en viezigheid op rvs meteen. De 
kans dat de beschermlaag van rvs door vuil wordt aangetast, wordt dan kleiner.  

Vermijd hard schrobben en boenen 
Is er hardnekkig vuil in het rvs getrokken? Schrob en boen dan niet hardhandig met 
verschillende materialen over de plek. Een vlek is beter dan een beschadiging in de 
beschermlaag van het rvs.  

Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen 
Gebruik voor het reinigen van rvs geen agressieve middelen. Gebruik bijvoorbeeld nooit 
bleek voor het reinigen van rvs. Dit tast de beschermlaag aan waardoor er vlekken 
ontstaan en het rvs gaat roesten. 

Voor meer informatie en inspiratie ga naar www.grillguru.nl 
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