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ONZE MISSIE
Iedereen is druk en werkt hard.
De momenten van vrije tijd zijn schaars.
De missie van Le Maître is om producten
te bedenken en ontwikkelen die de
kwaliteit van uw vrije tijd verbeteren.
Maximaal bourgondisch genieten met
producten van top kwaliteit, daar zorgen
wij voor!

ONZE PRODUCTEN
Le Maître is ontwikkeld zodat je onder alle

Daarnaast maak je de bourgondische levensstijl en

omstandigheden kunt genieten van lekker eten

Le Maître beleving helemaal af met de corten stalen

of een aangename warmte. Mulitfunctioneel met

Multi-Vuurkorf met gietijzeren roosters, stijlvolle

opties zoals de Multi-Oven van Le Maître die

bar- en werktafels en BBQ-inbouwmogelijkheden.

vele mogelijkheden biedt. In een handomdraai

Een veelvoud aan handige accessoires zoals

transformeer je de Le Maître Multi-Oven naar bbq,

eikenhouten zijtafels, rvs- en gietijzeren roosters,

van Multi-Oven naar smoker, van bbq naar teppanyaki

bakplaten en bestekbakken om uw collectie uit

en vervolgens naar een prachtige terrashaard.

te breiden behoren ook tot het assortiment.
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DRIE BASIS
FUNCTIES
Dankzij een uniek ontwerp

TERRASHAARD
Warmte van een echte houtkachel
met de beleving van een open vuur
of gloeiend kolenbed.

BARBECUE
Heerlijk BBQ-en op kolen
of hout met een groot
RVS rooster en in hoogte
verstelbare vuurlade.

OVEN
Eenvoudig in te stellen als grote oven
waarbij je gemakkelijk de temperatuur
kunt regelen met de instelbare openingen

LE MAITRE
MULTI-OVEN
De Le Maître Multi-Oven is ontwikkeld op een
wijze dat u zelf kunt kiezen of u wilt genieten van
warmte, iets bereiden van de BBQ of het gemak
van een met hout of kolen gestookte oven. Haal nog
meer uit de Multi-Oven met een Teppanyaki bakplaat
en/of een rookset. Het Cortenstaal, de RVS-roosters
en het KD gedroogd eikenhout geven de Multi-Oven
een moderne en toch robuuste uitstraling.
De Multi-Oven is een echte toevoeging op de
kwaliteit van buitenleven, een must-have
voor elke bourgondiër.

voor de luchttoevoer en -afvoer.
TIP: met een extra rooster heb je ook
een oven tijdens het BBQ-en.

HOE HET
WERKT

RVS BBQ-rooster
of Teppanyaki plaat
Eikenhouten
zijtafels
met stalen
inzetframe

Rookmotlade

Thermometer

Druiplade

Vuurlade

VIJF
Aslade

LE MAITRE
MULTI-OVEN
Bij Le Maître houden we van keuze

VIJF FUNCTIES

vrijheid. Zo kun je met onze accessoires
de Multi-Oven uitbereiden van 3 naar

Met al zijn functies is de Multi-Oven toch erg eenvoudig gebleven in

5 functies en kun je naast de functies
tuinhaard, BBQ en oven, ook roken en

Optioneel: door middel van de dikke RVS

Japans bakken op een teppanyaki.

teppanyaki bakplaat kunt u op Japanse

Met een rookset en teppanyaki plaat

wijze de meest heerlijke vis, groente

maak je je buitenleven helemaal compleet.

en vleesgerechten bereiden.

gebruik. De lades zijn er handig op hoogte in te schuiven. Zo kun je
altijd je temperatuur reguleren, mede omdat je meerdere regelbare

luchtstromen hebt. Je kunt kiezen voor directe of indirecte warmte
en aanvullen van kolen of hout is nog nooit zo makkelijk geweest.

MULTI-OVEN & BBQ

LE MAITRE
MULTI-OVEN
Het kooktoestel dat jou de
vrijheid geeft om te kiezen
wat bij jou past.

MULTI

MULTI-OVEN & BBQ

LE MAITRE
MULTI-OVEN
CORTEN BLACK
De Corten Black Multi-Oven is
strak & modern met een mat zwarte
coating. Geleverd met 2 mooie eiken
werkbladen (KD), aslade, vuurlade,

CORTEN
BLACK

tussenschot met smoorklep, regelbare
zuurstofopening bij vuurlade, deksel
met zuurstofopening, BBQ rooster,
stevige wielen en temperatuurmeter.
GEWICHT

89,5 KG

MATERIAAL		

CORTEN STAAL

DIKTE STAAL 		

2 mm

AFMETING

48x116x61 cm (BxLxH)

BREEDTE INCL
ZIJPANEEL

116 cm

LMMCB

LE MAITRE
MULTI-OVEN
PURE CORTEN
De Pure Corten Multi-Oven is
zonder coating en kleurt Corten
rustiek met de weersomstandigheden

PURE
CORTEN

mee. Geleverd met 2 mooie eiken
werkbladen (KD), aslade, vuurlade,
tussenschot met smoorklep, regelbare
zuurstofopening bij vuurlade, deksel
met zuurstofopening, BBQ rooster,
stevige wielen en temperatuurmeter.
GEWICHT

89,5 KG

MATERIAAL		

CORTEN STAAL

DIKTE STAAL 		

2 mm

AFMETING

48x116x61 cm (BxLxH)

BREEDTE INCL
ZIJPANEEL

116 cm

LMMPC

ACCESSOIRES

MULTI-OVEN
ACCESSOIRES
Maak je Le Maître Multi-oven beleving af
met de mooiste en handigste accessoires
Met de verschillende accessoires voor
de Multi-Oven worden je barbecue en
kook mogelijkheden bijna oneindig.

RVS BBQ- of ovenrooster
Te gebruiken als direct rooster
en als extra lade/rooster.
LMBR

Rookset:
Druiplade + Rookmotlade + 3 rookspeten
Met deze accessoires heb je in 2 eenvoudige
handelingen een complete rookoven voor
bijvoorbeeld paling.
LMSS

Rookspeten, 3 stuks
Om je vis, vlees of groentes
perfect te roken.
LMRS3

Japanse Teppanyaki bakplaat
Een 3 mm RVS bakplaat met geïntegreerde
vetopvang om op Japanse wijze vis en
groente te bereiden.
LMRTP

BBQ-spiesen, 4 stuks
Voor op je Multi-Oven voorzien van hexagon
afwerking om de spiesen te fixeren.
LMBS

ACCESS

VUURKORF & BBQ

VUURKORF & BBQ

Fantastische Corten stalen vuurkorf
die ook direct als BBQ te gebruiken is.
De 2 gietijzeren roosters zitten er
standaard bij. Daarnaast zit er een
uniek bakje in dat de as opvangt.
GEWICHT

17 KG

MATERIAAL

Corten staal

DIKTE STAAL 2 mm
MATEN

55x50x45 cm (BxLxH)

ROOSTERS

2 x geëmailleerd gietijzer 20 x 45 cm

OPTIONEEL

Wielset

LMFPM
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VUUR
KORF

LE MAITRE MEDIUM
VUURKORF & BBQ
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LE MAITRE LARGE
VUURKORF & BBQ
Fantastische Corten stalen vuurkorf
die ook direct als BBQ te gebruiken is.
De 3 gietijzeren roosters zitten er
standaard bij. Daarnaast zit er een
uniek bakje in dat de as opvangt.

LE MAITRE
VUURKORF & BBQ

21 KG

MATERIAAL

Corten staal

DIKTE STAAL 2 mm

Vuurkorf, BBQ & bakplaat. Onverwoestbaar van

Daarnaast zit er een uniek bakje in die de as opvangt.

wel 2 mm dik Corten staal & veelzijdig in gebruik.

De vuurkorf is gemaakt van Corten staal en zal snel

Geschikt voor alle soorten hout, kolen en briketten.

gaan roesten. Deze roest geeft de vuurkorf zijn
beschermlaag en robuuste look. Met de optionele

Fantastische Corten stalen vuurkorf die ook direct

bakplaat en wielenset maakt u uw Le Maître

als BBQ te gebruiken is. De geëmailleerde

vuurkorf helemaal veelzijdig in gebruik.

gietijzeren roosters zitten er standaard bij.

GEWICHT

MATEN

70x55x45 cm (BxLxH)

ROOSTERS

3 x geëmailleerd gietijzer 20 x 45 cm

OPTIONEEL

Wielset

LMFPL

Het Corten staal
doorstaat een
natuurlijk roestproces,
waardoor hij uiteindelijk
helemaal van kleur
zal veranderen

ACCESSOIRES

VUURKORF & BBQ
ACCESSOIRES
Maak je Le Maître vuurkorf beleving af
met de mooiste en handigste accessoires
De Le Maître vuurkorf is met deze accessoires
misschien wel de meest veelzijdige vuurkorf
die er is. Met wielen waardoor je hem neer
kunt zetten waar je wilt. Zo kun je hem
gemakkelijk wat dichterbij zetten als het
buiten wat kouder wordt of als de wind draait.
Met de BBQ-roosters en bakplaat kunt u
ook nog eens heerlijk buiten koken op echt
vuur of kolen.

Set wielen
Met deze stevige wielen, waarvan
twee met rem, zet je de vuurkorf
altijd eenvoudig neer waar jij hem wilt
hebben op dat moment. (uiteraard met
bijbehorende bouten en moeren)
LMWS

Geëmailleerde gietijzeren BBQ-rooster
Voor de ultieme traditionele BBQ ervaring.
A01615048H

Stalen bakplaat
Ervaar het gemak van bakken
op open vuur. 65 x 40 cm met
uitsparing, 1 cm dik.
LMFPCP

Geëmailleerde gietijzeren
bakplaat
Ideaal om gesneden groentes
of fruit op te bereiden.
A05701049H

Vuurvaste werkhandschoen
Leren handschoenen, handig voor bij de
vuurkorf, maar ook voor de Multi-Oven.
301736P10

ACCESS

BARBECUE TAFEL

BBQ
TAFEL

LE MAITRE
BARBECUE TAFEL
PREMIUM G3
Deze mobiele BBQ tafel is helemaal
af en als complete set te verkrijgen.
Inclusief Grandhall Premium G3,
opvulstuk voor extra werkruimte
en Eikenhouten onderplank.
GEWICHT

49,3 KG (excl. BBQ)

MATEN

90x54,5x98,5 cm (kaal)
123,5x54,4x132 cm
(incl. zijplank en BBQ

INCLUSIEF

1 zijtafel en afdekplank

ROOSTERS

1 geëmailleerde gietijzeren
bakplaat 20 x 45 cm
2 geëmailleerde gietijzeren
grillroosters 40 x 45 cm

GRILL
OPPERVLAK

60 x 44,8 cm

VERMOGEN
BRANDERS

3 x 13 kW

BBQ

Warmhoudrek , thermometer
elektrische drukknopontsteking

OPTIONEEL

Bestekbak, olie /sauzen/ 		
kruidenbak, zijtafel, koel/		
afvalemmer

BARBECUE TAFEL

LE MAITRE
BARBECUE TAFEL
MAXIM G4
Deze mobiele BBQ tafel is helemaal
af en als complete set te verkrijgen.
Inclusief Grandhall Maxim G4.
Deze “Perfect Fit” is een volledige
buitenkeuken met de mooiste
combinatie van design & kwaliteit.
GEWICHT

49,3 KG (excl. BBQ)

MATEN

90x54,5x98,5 cm (kaal)
123,5x54,4x132 cm
(incl. zijplank en BBQ)

INCLUSIEF
ROOSTERS

GRILL
OPPERVLAK

1 zijtafel en afdekplank
1 geëmailleerde gietijzeren
bakplaat 44,8 x 20 cm
3 geëmailleerde gietijzeren
grillroosters 44,8 x 20 cm
80 x 44,8 cm

VERMOGEN
BRANDERS

4 x 12,6 kW
3,2 kW infrarood achterbrander

BBQ

Warmhoudrek , thermometer
elektrische drukknopontsteking

OPTIONEEL

Bestekbak, olie /sauzen/ 		
kruidenbak, zijtafel, opvulstuk,
koel/afvalemmer

LMGT

LE MAITRE
BARBECUE TAFEL
Met deze robuuste mat zwarte BBQ tafel kunt u

alle accessoires van de werktafel ook op deze

verschillende BBQ’s zoals hiernaast afgebeeld

BBQ tafel, waardoor u hem naar eigen wens kunt

op de mooiste manier inbouwen. Zo heeft u het

uitbreiden met een zijtafel, bestekbak en sauzenbak.

design en de stevigheid van Le Maître met de
BBQ die u zelf wilt of misschien al heeft staan.

De BBQ tafel is gemaakt van gecoat staal met
planken van KD gedroogd eikenhout. Deze combinatie

Maak uw BBQ mobiel met veel extra ruimte voor

geeft de BBQ tafel een stoere look die in geen enkele

bijvoorbeeld de gasfles, BBQ-accessoires en nog

tuin misstaat.

veel meer. Standaard geleverd met eikenhouten
onderplank en stevige stopwielen. Daarnaast passen

ACCESS

ACCESSOIRES

LE MAITRE TAFEL
ACCESSOIRES
Maak je Le Maître BBQ-tafel beleving af
met de mooiste en handigste accessoires.
Elke Le Maître tafel heeft handige, stijlvolle en
onmisbare accessoires die je helpen om nog meer
uit je Le Maître te halen. Extra ruimte is voor de
Le Maître kok ook altijd erg fijn, daarom hebben
we de bestekbak, sausbak en zijtafel ontwikkeld
voor de Multi-Oven, BBQ- en werktafel. Zo ook het
tussenstuk voor de BBQ Tafel voor extra werkruimte
en een mooie afwerking. Alle tafels hebben de
mogelijkheid voor een koelemmer die ook gebruikt
kan worden als afvalemmer.

Bestekbak incl
vakverdeling
LMBB

Tussenstuk/opvulstuk
LBGTS

Afdekplank
Functionele afdekplank
van KD gedroogd eiken.
LMAP - afdekplank bartafel
LMAB - afdekplank BBQ-tafel
LMAW - afdekplank werktafel

Olie/sauzen/
kruidenbak
LMKB

Zijtafel
Met KD gedroogd eiken plank.
LMGTS

Koel-/afvalemmer
LMIB

TAFELS

TAFELS

WERK
TAFEL
LMWTF

LE MAITRE
WERKTAFEL
Geef jezelf de ruimte met de Le Maître werktafel.

heeft een grote ruimte waar twee bakken in kunnen

De werktafel is vervaardigd uit gecoat staal en

worden geplaatst die gebruikt kunnen worden als

KD gedroogd eikenhout. Het werkblad van de

koel-en afvalemmer. Deze kunnen worden afgedekt

werktafel is groot genoeg om allerlei heerlijke

met een eiken houten afdekplank zodat de te bereiden

gerechten op voor te bereiden. Onder het werkblad

producten op de juiste temperatuur blijven.

is een legplank om nog meer benodigdheden kwijt
te kunnen.

Bereid de werktafel nog verder uit met de optionele
bestekbak en olie-/sauzenbak. De bestekbak

Nog meer ruimte nodig? Regelen we! Bij Le Maître

is voorzien van handige vakjes om het bestek in

voorzien we jou van alle gemakken, de werktafel

te ordenen.

TAFELS

LE MAITRE
WERKTAFEL
Buiten koken op haute cuisine niveau.
Le Maître maakt het mogelijk! Waar u ook
bent, met de werktafel heeft u een immens
werkblad ter beschikking met daaronder
nog een even zo groot legvlak. Al de nog te
bereiden producten blijven optimaal vers in de
koelemmer. Met de Le Maître werktafel wordt
het grillfestijn een luxe diner met maximaal
comfort voor de kok en kwaliteit voor de
gasten. Bourgondisch genieten dus!
GEWICHT

53,8 KG

MATERIAAL

Gecoat staal
& KD gedroogd eiken

INCLUSIEF

afdekplank & koel- / afvalemmer

AFMETING

98 x 70 x 99 cm (LxDxH)

OPTIONEEL

Bestekbak, olie /sauzen/ 		
kruidenbak

LMWTF

LE MAITRE
BARTAFEL
Altijd koele drankjes bij de hand. Deze luxe
bartafel met eikenhouten blad en groot tussenvlak
heeft onderin een ruimte voor een koelemmer
waarin water of ijs kunt doen om uw drankjes
koel te houden. Hierdoor kunnen uw gasten
zichzelf bedienen en kunt u meer van uw feestje
genieten! Met deze Le Maître bartafel is comfort
en maximaal bourgondisch genieten gegarandeerd.
GEWICHT

37,5 KG

MATERIAAL

Gecoat staal
& KD gedroogd eiken

INCLUSIEF

koel- / afvalemmer

AFMETING

69,5 x 70 x 108,5 cm (LxDxH)

OPTIONEEL

Afdekplank

LMPTC

GEMAK&
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