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2018 Het KLAUWE Alu Big Grate rooster: 
 
 

 
 
DE KLAUWE SetUp ACCESSOIRES: 
Klauwe heeft een aantal speciale KLAUWE SetUp accessoires bedacht en ontwikkeld die 
jouw KLAUWE Experience nog verder vergroten. Het KLAUWE Alu Big Grate rooster is één 
van deze accessoires. Het KLAUWE Alu Big Grate rooster is speciaal gemaakt voor jouw 
KLAUWE, the bbq & smoking drum. Daardoor past de KLAUWE Schoorsteen perfect bij 
jouw KLAUWE.  
 
De KLAUWE accessoires zijn apart verkrijgbaar en kunnen apart van elkaar, maar wel in 
combinatie met de KLAUWE, the bbq & smoking drum worden gebruikt.  
 
In dit document wijzen we je graag op een aantal belangrijke veiligheidsinstructies, 
gebruikstips en ook enkele schoonmaakinstructies.  
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 
 
De instructies lezen en opvolgen: 
Het KLAUWE Alu Big Grate rooster wordt gebruikt in combinatie met de KLAUWE, the bbq & 
smoking drum. De veiligheidsinstructies voor de KLAUWE, the bbq & smoking drum gelden 
dus ook wanneer je het KLAUWE Alu Big Grate rooster gaat gebruiken. De 
gebruikshandleiding van je KLAUWE, the bbq & smoking drum heb je ontvangen als een 
boekje bij de aflevering van je KLAUWE. Deze gebruikshandleiding is ook digitaal te 
downloaden vanaf de website www.klauwe.com. 
 
Alvorens je het KLAUWE Alu Big Grate rooster gaat gebruiken dien je derhalve het gehele 
eerste deel en het tweede deel van de gebruikshandleiding van de KLAUWE, the bbq & 
smoking drum te hebben gelezen en goede nota te hebben genomen van de inhoud 
daarvan. 
 
Het eerste deel van de gebruikshandleiding bevat belangrijke informatie over de gevaren van 
het product en ook waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Deel I van de 
gebruikshandleiding gaat tevens over het onderhoud en aandachtspunten van je KLAUWE, 
the bbq & smoking drum. 
 
Lees alle in deze gebruikshandleiding deel I en deel II opgenomen (veiligheids)informatie 
vòòrdat je de KLAUWE, the bbq & smoking drum en het KLAUWE Alu Big Grate rooster gaat 
gebruiken. Alle (veiligheids)informatie uit deel I is OOK van toepassing op het gebruik van de 
KLAUWE, the bbq & smoking drum, in combinatie met het gebruik van het KLAUWE Alu Big 
Grate rooster. 
 
Volg de instructies altijd zorgvuldig. Als de KLAUWE, the bbq & smoking drum en het 
KLAUWE Alu Big Grate rooster op een andere wijze worden geïnstalleerd of gebruikt, kan dit 
brand en materiële schade tot gevolg hebben. Schade wegens het niet opvolgen van de 
instructies (verkeerde montage, installatie, misbruik, verkeerd onderhoud, enz.) wordt helaas 
niet gedekt door de garantie. 
 
 
HET KLAUWE ALU BIG GRATE ROOSTER: 
Bij KLAUWE zijn we van mening dat een barbecuerooster minimaal van roestvrij staal moet 
zijn. Een handmade roestvrij stalen rooster is dan ook de standaard bij KLAUWE. We 
hebben echter de overtreffende trap ontwikkeld en gemaakt. Dat is het KLAUWE Alu Big 
Grate rooster.  
 
Hoe werkt het KLAUWE Alu Big Grate rooster:  
Het KLAUWE Alu Big Grate rooster is een aluminium rooster van 1(!) centimeter dik. Het 
aluminium is aan de bovenzijde gepolijst en vervolgens hard geanodiseerd. Daarbij zijn de 
"spijlen" even breed als de sleuven ertussen.  
 
Dit rooster ziet er niet alleen zeer cool en robuust uit, doordat het van aluminium gemaakt is, 
is het rooster zeer snel op temperatuur en koelt het ook snel af. De gepolijste bovenzijde 
maakt dat de kans op aanbranden minder is en je krijgt mooie brede grillstrepen.  
 
Dit rooster wordt op klantverzoek speciaal gefabriceerd en is zeer exclusief. Het KLAUWE 
Alu Grate rooster is uniek! 
 
 
 
 
 

http://www.klauwe.com/
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TIPS: 

 Gebruik het KLAUWE Alu Big Grate rooster met beleid. Het rooster is dik en 
duurzaam, maar behandel het met liefde. 
 

 Het KLAUWE Alu Big Grate Rooster heeft een gepolijste en zeer gladde bovenkant. 
De gladde kant dient derhalve tijdens gebruik de bovenkant te zijn. 
 

 Wanneer je klaar bent laat dan het KLAUWE Alu Big Grate rooster rustig afkoelen. 
Het KLAUWE Alu Big Grate rooster heeft de eigenschap dat het zeer heet kan 
worden. Tijdens het gebruik doe je daar als gebruiker je voordeel mee, maar rustig 
laten afkoelen is het devies wanneer je klaar bent. Gebruik in géén geval water (of 
andere vloeistoffen) om het KLAUWE Alu Big Grate rooster (sneller) af te koelen! 
Door de snelle temperatuurswisseling loop je het risico dat het materiaal beschadigt / 
breekt / barst. Een dergelijke beschadiging valt niet onder de garantie van KLAUWE. 

 
 
BELANGRIJKE SCHOONMAAKINSTRUCTIES: 
 
Het KLAUWE Alu Big Grate rooster is gemaakt van hard geanodiseerd aluminium. Je kunt 
dit hard geanodiseerd aluminium rooster met een zachte borstel (of een RVS pannenspons 
hetgeen super goed werkt) en als het vuil wat hardnekkiger is met alléén warm/heet water.  
 
LET OP!!: 
Gebruik in géén geval sop, schoonmaakmiddel, groene zeep, (Dreft )afwasmiddel of 
schoonmaakchemicaliën. Indien je echt schoonmaakmiddel wilt gebruiken dan dient het PH 
neutraal (“PH7” is PH-neutraal en dat is weer anders dan de term PH-huidneutraal)) te zijn!!  
Even laten inweken in een sopje kan dan ook alléén als het schoonmaakmiddel PH neutraal 
is!  
Het enige merk in Nederland dat aan deze voorwaarden voldoet is “Neutral” van het merk 
Unilever. Zo is “Neutral Afwasmiddel 500 ml.” verkrijgbaar in de betere supermarkt. 
 
Beter is het om alleen warm/heet water te gebruiken in combinatie met een RVS 
pannenspons! Daarmee kun je het KLAUWE Alu Big Grate rooster al zeer goed 
schoonmaken. Een RVS pannenspons is wat anders dan een Brillo (schuur)spons en 
informatie is te vinden op de website www.klauwe.com onder KLAUWE Tips. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.klauwe.com/

