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HoCooker Large Kamado BBQ 

 
 
Artikelnummer: 34100 
Merk:   House of Charcoal 
EAN CE:  8710943720003 
EAN HE:  8710943720003 
 
Stuks per pallet:  1 stuk 
 
Netto gewicht CE: 90 kilogram 
Bruto gewicht CE: 91 kilogram 
 
Afmetingen CE: 

- Hoogte: 133 cm 
- Breedte: 115,5 cm 
- Diepte:  74 cm 

 
 
Adviesverkoopprijs: € 1099,00                
           
 
 
Productomschrijving: 

De HoCooker Large van House of Charcoal is een BBQ van het type kamado oftewel een keramische 
BBQ. 
Het grilloppervlak van deze BBQ is 49,5 cm (genoeg voor een middelgroot gezelschap voor feesten en 
partijen). 
De HoCooker is voorzien van een EN 1860, een CE en een FDA certificering. Het rooster is LFGB 
gecertificeerd, een certificering afkomstig uit de Duitse wetgeving wat voor U betekent dat het 
oppervlak dat in aanraking komt met de door u te grillen gerechten aan de bindende veiligheidseisen 
voldoet. 

De HoCooker is gemaakt van Cordieriet Keramiek wat alleen wordt gebruikt bij de betere kamado's 
(zoals bijvoorbeeld Big Green Egg of Monolith). Deze keramiek kan hogere temperaturen aan wat de 
levensduur van de BBQ ten goede komt. Ook kost het aanzienlijk minder brandstof om de 
temperatuur vast te houden. 
House of Charcoal geeft op de keramiek van de HoCooker Kamado BBQ garantie van 5 jaar. 
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Met de HoCooker creëert u een buitenoven waarop  bijna alles bereid kan worden. Van Low & Slow 
vlees bereiden (bijvoorbeeld spareribs of pulled pork), taarten of brood bakken tot pizza op 350 

graden celsius klaar maken. Alles is mogelijk! 

 
Niet voor niets staat er tegenwoordig in menig top-chef keuken een kamado. 

BBQ-en wordt nooit meer hetzelfde! 
 

Inclusief: 

 RVS grillrooster (49,5 cm) - LFGB gecertificeerd 
 Platesetter, roostergripper en aspook. 
 Luxe RVS onderstel 
 2 bamboe zijtafels 
 Bamboe handvat 
 Extra stevige wielen voor optimale stabiliteit, 2 wielen voorzien van rem 
 Ingebouwde thermometer 
 Luxe RVS afwerking 
 Gratis levering 
 EN 1860, CE & FDA gecertificeerd 

De buitenmaat/diameter van deze Kamado is 58 centimeter en weegt circa 90 kg. 
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Set Inclusief bij uw HoCooker bestaande uit een 
 

o Platesetter 
o Gripper 
o Ashscraper. 

 
De platesetter is nodig om indirect te kunnen grillen op de HoCooker. 

 
 
De Gripper is een handige tool om het rooster van de BBQ te halen wanneer deze heet is. 

 
 
De Ashscraper of Aspook is nodig voor het verwijderen van as onderin de BBQ. 
Op deze manier hoef je niet iedere keer de houtskoolbox uit de BBQ te tillen. 
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Los te bestellen accessoires: 

 

De HoCooker 15″ Pizza steen is speciaal ontworpen voor de Hocooker Kamado 22″ en uiteraard 

gemaakt van Cordieriet. 

 

Het gebruik van de Upper Grid genereert een tweede grill welke hoger ligt. Hiermee bent u 

verzekerd dat  uw gerecht nagenoeg de temperatuur krijgt die de temperatuur meter aangeeft. 

Tevens kunt u hiermee een tweede grill rooster creëren en dus meer ruimte gebruiken om te grillen. 

 

 

 

 

 

 

Stevige waterdichte beschermhoes voor uw House of Charcoal HoCooker. 

Bescherm uw HoCooker Kamado BBQ tegen alle weersinvloeden met deze speciale HoCooker 

beschermhoes. 
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