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NAPOLEON PREMIUM BBQs
Buitenkeukens & Inbouwgrills 2022

Beste vrienden,

We hebben het genoegen om dit jaar twee gloednieuwe modellen toe te voegen aan 
het assortiment buitenkeukens van Napoleon: de 500- en 700-serie.

Drie verschillende grillroosters bieden u de mogelijkheid om uw buitenkeuken te 
organiseren zoals nooit tevoren.

En uiteraard met de gebruikelijke topkwaliteit van Napoleon. Zo zorgen de 
gezandstraalde WAVETM-roosters van hoogwaardig RVS voor meer smaak en 
grillstrepen.

Ook ons assortiment van andere onderdelen is uitgebreid: er bestaan nu ook 
geïntegreerde branders in drie formaten en met verschillende technologieën, en 
natuurlijk ook als SIZZLE ZONETM keramische infraroodbranders.

Onze koelkasten zijn ook de moeite waard. Ze zijn energiezuinig, voorzien van 
heldere ledverlichting en uitgerust met verschillende deurscharnieren; bovendien 
zijn ze uiterst flexibel.

Met andere woorden: blader gerust eens door de nieuwe outdoorcatalogus, en 
beschouw hem als inspiratiebron voor uw toekomstige projecten.

Met vriendelijke groeten,
Uw Napoleon-team
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Opstellingen van buitenkeukens 
Verschillende opties

en eindeloze mogelijkheden

Geïntegreerde grills & branders
Een breed assortiment geïntegreerde 

grills en branders, waaronder de 
gloednieuwe 500- en 700-serie

Koelkasten & OASISTM-kasten 
Napoleon beschikt over een volledig 

assortiment lades, deuren en 
koelkasten voor uw buitenkeuken

Onderdelen 
Praktische modules zorgen voor meer 

flexibiliteit om uw buitenkeuken te 
installeren en uit te breiden

Nuttige informatie 
Overzicht van praktische informatie
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De barbecue verspreidt het heerlijke aroma van 
gegrild vlees, het eten wordt al klaargemaakt 
op het aanrecht en de gasten verzamelen zich 
hongerig buiten... Al snel ontpopt een Napoleon 
buitenkeuken zich tot de meest geliefde plek in de 
tuin of op het terras. 

Als u eenmaal hebt beslist over de uitrusting, het 
formaat en de vorm van uw buitenkeuken, zult u 
er lange tijd plezier van hebben. De uitgebreide 
selectie van grillhulpstukken kan voor iedere 
behoefte de juiste oplossing aanreiken en het 
modulaire systeem van Napoleon onderdelen voor 
buitenkeukens garandeert ultieme flexibiliteit.

Maak van uw terras of tuin een aangename 
blikvanger - u kunt het zo gek bedenken als u wilt!

WAAROM EEN BUITENKEUKEN? 

HET SAMEN STELLEN VAN EEN BUITENKEUKEN
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IM-UTCIM-3DC IM-UGC665 
IM-UGC500

BI-3016-2D
BI-3616-2DBI-1824-1D

BI-1824-1D

BI-1824-3DR
BI-1816-1DR

IM-UTCIM-2DC

BIPRO665BIPRO500

BIG32
BIG38

BIB18RT

BIB10IR
BIB10IR

BI-2418-BEV

IM-WDC

BI-3624-1D1W
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IM-UTCIM-UGC825 

IM-4216-2D BI-1816-1DR 

NFR135OLGL

BI-1816-1DR 

IM-WDC

BIPRO825

BIB18RT
BI-2418-BEV

BIB18IR

BIG44

IM-3DCIM-
UDC 

De combinaties die u met een Napoleon buitenkeuken 
kunt maken, zijn vrijwel onbeperkt. 

U kunt uw eigen
persoonlijke outdoordroom te creëren!

De keuze van uw favoriete inbouwgrill maakt evenveel 
deel uit van uw zoektocht naar een Napoleon 

buitenkeuken, als de keuze van de meest geschikte 
en degelijke modules en onderdelen -

of het nu gaat om zijbranders,
lades of koelkasten.

Tegelijkertijd zijn de opties altijd samenhangend, 
visueel aantrekkelijk en van topkwaliteit.

Hierdoor is het samenstellen van een Napoleon 
buitenkeuken een leuk project.

EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

*Werkblad is niet inbegrepen



1111

INGEBOUWDE GRILLS
VAN DE 700-SERIE

Volledig geïntegreerd design voor een eenvoudige 
installatie. De collectie bestaat uit 3 formaten 
RVS inbouwgrills en een reeks infrarode SIZZLE 
ZONE™ en geïntegreerde branders in verschillende 
formaten, een krachtige tweetraps brander en 
bijpassende roestvrijstalen randen voor veelzijdige 
designoplossingen.

De Napoleon 700-serie bevat grills van 81.3, 96.5 
en 111.8 cm met infrarode achterbranders en een 
geïntegreerde opbergruimte voor de draaispitset.
De inbouwgrill van 111.8 cm heeft een dubbele 
infrarood achterbrander zodat u beide 
achterbranders los van elkaar kunt gebruiken.
Zo kunt u aan de ene kant een draaispit gebruiken, 
en aan de andere kant het grote grilloppervlak 
en het warmhoudrek. Een RVS draaispitset is 
inbegrepen en heeft inklapbare vleesvorken die u 
compact kunt opbergen.

Alle grills en onderdelen hebben onderling 
verbonden verlichting, zodat u de NIGHT LIGHT-
bedieningsknoppen met SAFETY GLOW™ elk apart 
uit en aan kunt zetten.
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ONEINDIG VEEL OPTIES
 MET DE NIEUWE 700 SERIE
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31,6 kW | 8 Branders | Grilloppervlak: 105,1 cm x 45,4 cm + Dubbel warmhoudrooster

22,8 kW | 6 Branders | Grilloppervlak: 89,1 cm x 45,4 cm + Warmhoudrooster

19,3 kW | 5 Branders | Grilloppervlak: 74,6 cm x 45,4 cm + Warmhoudrooster

• Geïntegreerde ACCU-PROBE™ thermometer met carbon fiber look
• Shot blasted RVS Warmhoudrooster
• 9,5 mm Shot blasted WAVE™ RVS grillrooster
•  Compleet uit 304 RVS geproduceerd
• SAFETY GLOW™ knoppen

• Dubbele RVS achterbrander voor sappige gerechten van het draaispit
• Geïntergreerde lade voor de rotisserie

• Electronische ontsteking + JETFIRE™ ontstekingsysteem

• Inclusief rotisserie set met motor

• Geïntegreerde ACCU-PROBE™ thermometer met carbon fiber look
• Shot blasted RVS Warmhoudrooster
• 9,5 mm Shot blasted WAVE™ RVS grillrooster
•  Compleet uit 304 RVS geproduceerd
• SAFETY GLOW™ knoppen

• Dubbele RVS achterbrander voor sappige gerechten van het draaispit
• Geïntergreerde lade voor de rotisserie

• Electronische ontsteking + JETFIRE™ ontstekingsysteem

• Inclusief rotisserie set met motor

• Geïntegreerde ACCU-PROBE™ thermometer met carbon fiber look
• Shot blasted RVS Warmhoudrooster
• 9,5 mm Shot blasted WAVE™ RVS grillrooster
•  Compleet uit 304 RVS geproduceerd
• SAFETY GLOW™ knoppen

• Dubbele RVS achterbrander voor sappige gerechten van het draaispit
• Geïntergreerde lade voor de rotisserie

• Electronische ontsteking +JETFIRE™ ontstekingsysteem

• Inclusief rotisserie set met motorBIG32RBPSS

BIG38RBPSS

BIG44RBPSS

INBOUWGRILLS & BRANDERS

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Geïntergreerde lade voor de rotisserie

ACCU-PROBE™  
thermometer met carbon fiber look

SAFETY GLOW™ knoppen

9,5 mm shot blasted 
stainless steel WAVETM grids

14
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Als het ‘kleine broertje’ van de 700-serie, laat 
de nieuwe 500-serie toch ware grootsheid zien. 
Topkwaliteit in combinatie met een robuust RVS 
design, inclusief de gezandstraalde roosters met een 
dikte van 7,5 mm.

Het beproefde JETFIRETM-ontstekingssysteem is 
uiteraard ook aanwezig, zodat de branders zelfs 
onder de meest extreme omstandigheden kunnen 
worden aangestoken. Ook wat het onderhoud 
betreft, is de 500-serie handig en eenvoudig: een 
geïntegreerde vetopvangbak is gemakkelijk schoon 
te maken. Als aanvulling op het barbecuegenot is er 
optioneel een draaispitset verkrijgbaar voor heerlijke 
gerechten van het spit.

GEÏNTEGREERDE GRILLS 
VAN DE 500-SERIE

INBOUWGRILLS & BRANDERS

DE NIEUWSTE
500 SERIE
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14 kW | 4 Branders | Grilloppervlak: 74,6 cm x 45,4 cm + Warmhoudrooster

• Geïntegreerde ACCU-PROBE™ thermometer met carbon fiber look
• Shot blasted RVS Warmhoudrooster
• 7,5 mm Shot blasted WAVE™ RVS grillrooster
• Compleet uit 304 RVS geproduceerd
• Geïntergreerde lade voor de rotisserie

• Electronische ontsteking + JETFIRETM ontstekingsysteem

• Optioneel: Rotisserie set met motor

BI32PSSNEW

Compleet uit 304 RVS geproduceerd

ACCU-PROBE™ thermometer met  
carbon fiber look

7,5 mm Shot blasted WAVE™ 
 RVS grillrooster

Geïntergreerde lade voor de rotisserie
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33,3 kW | 9 Branders | Grilloppervlak: 72 cm x 46 cm + 47 cm x 46 cm + Warmhoudrooster

27 kW | 7 Branders | Grilloppervlak: 94 cm x 46 cm + Warmhoudrooster

21,7 kW | 5 Branders | Grilloppervlak: 71 cm x 46 cm + Warmhoudrooster

• Geïntegreerde ACCU-PROBE™ thermometer
• 9,5mm WAVE™ RVS grillrooster
• 2 inwendige SIZZLE ZONE™ infraroodbranders met hiertussen geplaatste RVS brander 
• SAFETY GLOW™ met meerkleurige verlichting in de bedieningsknoppen 
• RVS achterbrander voor sappige gerechten van het draaispit
• eenvoudige uittrek- en navulbare rooklade
• Electronische ontsteking + JETFIRE™ ontstekingsysteem

• Inclusief rotisserie set met motor

• Geïntegreerde ACCU-PROBE™ thermometer
• 9,5mm WAVE™ RVS grillrooster
• Optioneel: Infrarood SIZZLE ZONE™ upgrade kit
• SAFETY GLOW™ met meerkleurige verlichting in de bedieningsknoppen 
• keramischeinfrarood achterbrander voor sappige gerechten van  

het draaispit
• Geïntegreerde rook lade voor houtsnippers, met eigen brander 
• Electronische ontsteking + JETFIRE™ ontstekingsysteem

• Inclusief rotisserie set met motor

• Geïntegreerde ACCU-PROBE™ thermometer
• 9,5mm WAVE™ RVS grillrooster
•  LIFT-EASETM roldeksel met chrome accenten 
• SAFETY GLOW™ met meerkleurige verlichting in de bedieningsknoppen 
• RVS achterbrander voor sappige gerechten van het draaispit
• Electronische ontsteking + JETFIRE™ ontstekingsysteem

• Inclusief rotisserie set met motor

BIPRO825RBIPSS-3

BIPRO665RBPSS-3

BIPRO500RBPSS-3
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DE ULTIEME
GRILLBELEVING

9,5mm WAVE™ RVS grillrooster & 
Geëmailleerde stalen warmteverdelers

Infrarood achterbrander en rotisserie set

SAFETY GLOW™ met meerkleurige verlichting 
in de bedieningsknoppen

Proximity lighting

18
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TOP KWALITEIT 
VOOR IEDEREEN ACCU-PROBETM thermometer 

met carbon fibre look

Keramischeinfrarood achterbrander 
voor sappige gerechten van  het draaispit

i-GLOW™ verlichte knoppen

WAVE™ RVS grillroosters

19
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24,5 kW | 5 Branders | Grilloppervlak: 85 cm x 46 cm + Warmhoudrooster

18,4 kW | 5 Branders | Grilloppervlak: 68 cm x 46 cm + Warmhoudrooster

• Geïntegreerde ACCU-PROBE™ thermometer
• RVS  warmhoudrooster
• WAVE™ RVS grillroosters
• Binnenliggende SIZZLE ZONE™ voor de perfecte steak
• Dubbelwandige deksel van RVS
• i-GLOW™ verlichte knoppen
• keramischeinfrarood achterbrander  voor sappige gerechten van  hetdraaispit
• JETFIRE™ ontstekingsysteem

• Geïntegreerde ACCU-PROBE™ thermometer
•  RVS  warmhoudrooster
• WAVE™ RVS grillroosters
• Dubbelwandige deksel van RVS
• i-GLOW™ verlichte knoppen
• keramischeinfrarood achterbrander  voor sappige gerechten van  hetdraaispit
• JETFIRE™ ontstekingsysteem

BILEX485RB

BILEX605RBI
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3 kW | 1 Brander | Grilloppervlak: 22,9 cm x 26,7 cm

10 kW | 2  Branders | Grilloppervlak: 44,5 cm x 45,7 cm

12 kW | 2 Branders | Grilloppervlak: 44,5 cm x 45,7 cm

• Enkelvoudige SIZZLE ZONE Infrarood-zijbrander tot 3 kW
• 7,5 mm shot blasted WAVE™ RVS grillroosters
•  Compleet uit 304 RVS geproduceerd
• SAFETY GLOW™ knoppen
• JETFIRETM ontstekingsysteem
• Speciaal voor inbouwkeukens geproduceerd

• Dubbele Sizzle Zone
• 9,5 mm shot blasted WAVE™ RVS grillroosters
• Compleet uit 304 RVS geproduceerd
• SAFETY GLOW™ knoppen
• JETFIRETM ontstekingsysteem
• Speciaal voor inbouwkeukens geproduceerd

• Dubbele power burner
• 9,5 mm shot blasted stainless steel grid
• Perfect voor de RVS-wok (#70028)
•  Compleet uit 304 RVS geproduceerd
• SAFETY GLOW™ knoppen
• JETFIRETM ontstekingsysteem
• Speciaal voor inbouwkeukens geproduceerd

Shot blasted WAVETM RVS hoofdgrillroosters

Perfect te combineren met de 700-serie 

SAFETY GLOW™ knoppen

JETFIRE™ ontstekingsysteem

BIB10IRPSS

BIB18IRPSS

BIB18PBPSS

21
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3 kW | 1 Brander | Grilloppervlak: 22,9 cm x 26,7 cm

10 kW | 2 Branders | Grilloppervlak: 44,5 cm x 45,7 cm

• Enkele zijbrander
• 7,5 mm shot blasted WAVE™ RVS grillroosters
• Compleet uit 304 RVS geproduceerd
• SAFETY GLOW™ knoppen
• JETFIRETM ontstekingsysteem
• Speciaal voor inbouwkeukens geproduceerd

• Dubbele zijbrander
• 7,5 mm shot blasted WAVE™ RVS grillroosters
•  Compleet uit 304 RVS geproduceerd
• SAFETY GLOW™ knoppen
• JETFIRETM ontstekingsysteem
• Speciaal voor inbouwkeukens geproduceerd

Shot blasted WAVETM RVS hoofdgrillroosters

Perfect te combineren met de 500 serie

Chromen knoppen met rubberen grip

JETFIRE™ ontstekingsysteem

BIB10RTPSS

BIB18RTPSS

3 kW | 1 Brander | Grilloppervlak: 22,9 cm x 26,7 cm
• Enkele zijbrander
• 7,5 mm shot blasted WAVE™ RVS grillroosters
•  Compleet uit 304 RVS geproduceerd
• JETFIRETM ontstekingsysteem
• Speciaal voor inbouwkeukens geproduceerd

BI10RTPSS

10 kW | 2 Branders | Grilloppervlak: 29,8 cm x 45,7 cm
• Dubbele zijbrander
• 7,5 mm shot blasted WAVE™ RVS grillroosters
•  Compleet uit 304 RVS geproduceerd
• JETFIRETM ontstekingsysteem
• Speciaal voor inbouwkeukens geproduceerd

BI12RTPSS



23

BIPRO825RBI
140 cm x 65 cm x 65 cm

Breedte:  
Diepte: 

Hoogte: 
Muur afstand:

133,0 cm 
52,4 cm
22,5 cm
12,7 cm

BIPRO500RB
82 cm x 65 cm x 61 cm

Breedte:  
Diepte: 

Hoogte: 
Muur afstand:

78,1 cm 
52,4 cm 
22,5 cm
12,7 cm

BILEX605RBI
91 cm x 69 cm x 57 cm

Breedte:  
Diepte: 

Hoogte: 
Muur afstand:

93,0 cm 
54,5 cm 
22,5 cm
15,2 cm

BILEX485RB
74 cm x 69 cm x 57 cm

Breedte:  
Diepte: 

Hoogte: 
Muur afstand:

75,5 cm 
54,5 cm 
22,5 cm
15,2 cm

BIPRO665RB
104 cm x 65 cm x 65 cm

Breedte:  
Diepte: 

Hoogte: 
Muur afstand:

96,5 cm
52,4 cm 
22,5 cm 
12,7 cm

BIG38RBPSS
100 cm x 70 cm x 61 cm

Breedte:  
Diepte: 

Hoogte: 
Muur afstand:

94,0 cm
49,8 cm 
26,0 cm 
12,7 cm

BIG44RBPSS
116 cm x 70 cm x 61 cm

Breedte:  
Diepte: 

Hoogte: 
Muur afstand:

109,3 cm
49,8 cm 
26,0 cm 
12,7 cm

BI32PSS
85 cm x 70 cm x 61 cm

Breedte:  
Diepte: 

Hoogte: 
Muur afstand:

78,8 cm
49,8 cm 
26,0 cm 
12,7 cm

BIG32RBPSS
85 cm x 70 cm x 61 cm

Breedte:  
Diepte: 

Hoogte: 
Muur afstand:

78,8 cm
49,8 cm 
26,0 cm 
12,7 cm

Inbouwgrills
Afmetingen met gesloten deksel  
en zonder draaispit
(b x d x h)

Inbouw maten 
(b x d x h)

            Inbouwgrills
Afmetingen met gesloten deksel en 
zonder draaispit  (b x d x h)

Inbouw maten 
(b x d x h)

               Inbouwgrills
Afmetingen met gesloten deksel en 
zonder draaispit  (b x d x h)

Inbouw maten 
(b x d x h)

NIEUW

NIEUW
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Inbouw branders 
              voor 700 Series

Brander afmetingen  (b x d x h)

Inbouw maten 
(b x d x h)

Inbouw branders 
              voor 500 Series

Brander afmetingen  (b x d x h)

Inbouw maten 
(b x d x h)

NEW

De inbouw barbecues en 
branders kunnen worden 
gecombineerd met de 
build-in componenten en 
de OasisTM modules. 

BIB18IRPSS
55 cm x 63 cm x 30 cm

Breedte:  
Diepte: 

Hoogte:  

48,3 cm
49,8 cm 
26,0 cm 

BIB18RTPSS
55 cm x 63 cm x 30 cm

Breedte:  
Diepte: 

Hoogte: 

48,3 cm
49,8 cm 
26,0 cm 

BIB18PBPSS
55 cm x 63 cm x 30 cm

Breedte:  
Diepte: 

Hoogte:  

48,3 cm
49,8 cm 
26,0 cm 

BIB10RTPSS
34 cm x 56 cm x 16 cm

Breedte:  
Diepte: 

Hoogte:  

28,0 cm
50,2 cm 
15,2 cm 

BI10RTPSS
34 cm x 56 cm x 16 cm

Breedte:  
Diepte: 

Hoogte: 

28,0 cm
50,2 cm  
15,2 cm 

BIB10IRPSS
34 cm x 56 cm x 16 cm

Breedte:  
Diepte: 

Hoogte:  

28,0 cm
50,2 cm 
15,2 cm 

BI12RTPSS
55 cm x 63 cm x 30 cm

Breedte:  
Diepte: 

Hoogte:  

33,1 cm
49,8 cm 
26,0 cm 

NIEUW

NIEUW
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dubbelwandig veiligheidsglas

LED binnen verlichting

EC technologie EMB ventilatoren met 
een 65000 uur durige levensduur

Electronische temperatuur-regelaar 
met duurzame ECO mode

25

KOELKASTEN 

OUTDOOR
KOELKASTEN
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1,65 kW/h | RVS | Afmetingen: 90 cm x 50 cm x 86,5 cm | 98 kg

1,25 kW/h | RVS | Afmetingen: 60 cm x 50 cm x 86,5 cm | 74 kg

1,25 kW/h | RVS | Afmetingen: 60 cm x 50 cm x 86,5 cm | 74 kg

• Inhoud; 210L
• Verbruik: 1,65 kW/h per 24 uur
• 304 RVS intrieur en extrieur 
• IP24 waterproof ontwerp
• dubbelwandig veiligheidsglas
• EC technologie EBM ventilatoren met een 65000 uur durige levensduur
• 2 deuren die naar buiten openen
• LED binnen velichting
• Perfect te combineren met de OASIS modules

• Inhoud; 135L
• Verbruik: 1,25 kW/h per 24 uur
• 304 RVS intrieur en extrieur 
• IP24 waterproof ontwerp
• dubbelwandig veiligheidsglas
• EC technologie EBM ventilatoren met een 65000 uur durige levensduur
• Deur opent links
• LED binnen velichting
• Perfect te combineren met de OASIS modules

• Inhoud; 135L
• Verbruik: 1,25 kW/h per 24 uur
• 304 RVS intrieur en extrieur 
• IP24 waterproof ontwerp
• dubbelwandig veiligheidsglas
• EC technologie EBM ventilatoren met een 65000 uur durige levensduur
• Deur opent rechts
• LED binnen velichting
• Perfect te combineren met de OASIS modules

NFR210ODGL

NFR135OLGL

NFR135ORGL
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Koelkasten

Afmetingen (b x d x h)

NEW

Outdoor koelkast met links 
draaiende deur. Inhoud 135 L

Outdoor koelkast met rechts
draaiende deur.

Inhoud 135 L

Outdoor koelkast met
dubbele naar buiten draaiende deur. 

Inhoud 210 L

Mid run enclosure kit End of run enclosure kit

NFR135OLGL NFR135ORGL NFR210ODGL IM-FMP-CN IM-FEP-CN

Modules

Afmetingen (b x (d) x h) 46,7 cm x 88,9 cm 10,2 cm x 3,8 cm x 88,9 cm 61,0 cm x 5,1 cm x 78,7 cm

45° Verbindingspaneel Muur afstandhouder Eindpaneel

IM-45T IM-WSF IM-CEP

Componenten

Afmetingen (b x d x h) 37,5 cm x 41,3 cm x 12,7 cm64,1 cm x 60,1 cm x 38,7 cm

Inbouw cocktail center Inbouw gasfleshouder

BI-2418-BEV BI-TSK

*extra 4,5 cm voor handgreep 

60,0 cm x 50,0* cm x 86,5 cm 60,0 cm x 50,0* cm x 86,5 cm 90,0 cm x 50,0* cm x 86,5 cm 88,9 cm x 8,9 cm x 63,5 cm 88,9 cm x 61,0 cm x 68,6 cm

KOELKASTEN & OASIS™ KASTEN

NIEUW



118,8 cm x 61,0 cm x 88,9 cm103,5 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

140,0 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

88,3 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

103,0 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

61,0 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

88,3 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

Voor 18”Built-in burners
2 laden op rolgeleiders

Voor BIPRO500RB & BILEX485
2 laden op rolgeleiders

IM-UGC18-CN

IM-UGC 500

Voor BIG32RBPSS & BI32PSS 
2 laden op rolgeleiders

Voor BIPRO665RB & BILEX605 
2 laden op rolgeleiders

Voor BIG38RBPSS  
2 laden op rolgeleiders

Voor BIPRO825RBI  
4 laden op rolgeleiders

Voor BIG44RBPSS  
2 laden op rolgeleiders

IM-UGC32-CN

IM-UGC 665

IM-UGC38-CN

IM-UGC 825

IM-UGC44-CN

Grill Cabinets

Afmetingen (b x d x h)

Grill Cabinets

Afmetingen (b x d x h)

NEW

28

Modules

Afmetingen (b x d x h) 61,0 cm x 61,0 cm x 88,9 cm 61,0 cm x 61,0 cm x 88,9 cm 61 cm x 61 cm x 89 cm 61,0 cm x 61,0 cm x 88,9 cm 61,0 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

3 laden op rolgeleiders 2 laden op rolgeleiders 
Bovenste front is een blind paneel

voor een wasbak, zijbrander 
of ijsblokjesvak

universele kast Afvalemmer & 
keukenrol kast

Kast voor gasfles

IM-3DC IM-2DC IM-UDC IM-WDC IM-UTC

Inbouw barbecues en 
branders kunnen 
gecombineerd worden 
met zowel de build-in 
componenten als de 
OasisTM modules

OASIS™ KASTEN

NIEUW
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Componenten

Afmetingen (b x d x h)

Componenten

Afmetingen (b x d x h)

Componenten

Afmetingen (b x d x h)

114,9 cm x 59,7 cm x 70,5 cm 114,9 cm x 59,7 cm x 70,5 cm 114,9 cm x 59,7 cm x 70,5 cm

100,0 cm x 59,7 cm x 70,5 cm

54,6 cm x 59,7 cm x 70,5 cm

100,0 cm x 59,7 cm x 70,5 cm

54,6 cm x 59,7 cm x 70,5 cm

100,0 cm x 59,7 cm x 70,5 cm

54,6 cm x 59,7 cm x 70,5 cm

1 soft close deur
1 lade

1 lade met afvalemmer

1 lade met afvalemmer
blind bovenpaneel

1 soft close deur 
2 laden

2 laden

1 soft close deur 
3 laden

3 laden

1 soft close deur
1 lade

1 lade met afvalemmer

1 soft close deur 
2 laden

1 soft close deur 
3 laden

BI-3624-1D1W

BI-1824-1W

BI-3624-1D2DR

BI-1824-2DR

BI-3624-1D3DR

BI-1824-3DR

BI-4224-1D1W BI-4224-1D2DR BI-4224-1D3DR
Er zijn geen beperkingen qua creativiteit 
bij het ontwerpen van een Napoleon 
buitenkeuken. De volgende kenmerken 
onderscheiden de modules van elkaar. 
Creëer uw eigen buitenkeuken volledig 
naar wens. Met de talloze deur- en 
ladekasten, evenals koelkasten en 
andere praktische onderdelen, hebt 
u een ruime keuze wanneer u uw 
buitenkeuken wilt ontwerpen.

DE ONDERDELEN

ONDERDELEN



114,9 cm x 59,7 cm x 50,2 cm100,0 cm x 59,7 cm x 50,2 cm114,9 cm x 9,2 cm x 50,2 cm84,8 cm x 9,2 cm x 50,2 cm

Voor BIG32RBPSS & BI32PSS  
2 soft close deuren

Voor BIG44RBPSS 
2 soft close deuren

Voor BIG38RBPSS  
1 soft close deur 

2 laden

Voor BIG44RBPSS 
1 soft close deur 

2 laden

BI-3016-2D BI-4216-2D BI-3616-1D2DR BI-4216-1D2DR

Inbouw kasten

Afmetingen (b x d x h)

NIEUW
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Componenten

Afmetingen (b x d x h)

Componenten

Afmetingen  (b x d x h)

54,6 cm x 59,7 cm x 29,8 cm 54,6 cm x 59,7 cm x 50,2 cm 54,6 cm x 59,7 cm x 50,2 cm 114,9 cm x 59,7 cm x 29,8 cm

100,0 cm x 9,2 cm x 50,2 cm 84,8 cm x 9,2 cm x 70,5 cm 100 cm x 9,2 cm x 70,5 cm54,6 cm x 9,2 cm x 70,5 cm

1 soft close deur 2 soft close deuren 2 soft close deuren 2 soft close deuren

1 lade 1 lade 2 laden 1 lade

BI-1824-1D BI-3616-2D BI-3024-2D BI-3624-2D

BI-1808-1DR BI-1816-1DR BI-1816-2DR BI-4208-1DR

Inbouw barbecues en 
branders kunnen 
gecombineerd worden 
met zowel de build-in 
componenten als de 
OasisTM modules
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Specifications built-in grills BIPRO825RBI
BIPRO665RB 
(ook aardgas)

BIPRO500RB 
(ook aardgas) BILEX605RBI BILEX485RB BIG32RBPSS BIG38RBPSS BIG44RBPSS BI32RBPSS

LIFT EASETM roldeksel • • •

Binnenverlichting • • •

ACCU PROBE™ Thermometer • • • • • • • • •

Totale grilloppervlak in CM 72 x 46 + 47 x 46 94 x 46 71 x 46 85 x 46 68 x 46 74,6 x 45,4 89,1 x 45,4 105,1 x 45,4 74,6 x 45,4

Electronische ontsteking achterbrander • • • • • • •

JETFIRETM ontsteking • • • • • • • • •

Infrarood SIZZLE ZONE™ Hoofdbrander 2 Opt. Opt. 1

RVS brander 6 5 4 3 4 4 5 6 4

Infrarood-achterbrander • • • • • • • • (dubbel) •

Integrated smoker tray • •

7 mm WAVETM RVS grillrooster • •

9,5 mm WAVETM RVS grillrooster • • •

WAVETM gietijzeren grillrooster 7,5 mm •

WAVETM gietijzeren grillrooster 9,5 mm • • •

i-GLOW™ control knobs • •

SAFETY GLOWTM knoppen • • • • • •

Gewicht in kg 114 kg 89 kg 65 kg 58 kg 43 kg 81,0 kg 91,6 kg 105,7 kg 72,6 kg

Uitschuifbare vetlade • • • • • • • • •

Warmhoudrooster • • • • • • • • (dubbel) •

Garantie +++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ +++ +++

Let op: voordat u begint met uw buitenkeuken, meet u de modules precies op. Indien u onmiddellijk daarna een module onder een hoek van 45° op het geïntegreerde grillhulpstuk wenst aan te sluiten, 
kies dan de tweedelige lademodule. Andere modules zouden tegen het bedieningspaneel van het geïntegreerde grillhulpstuk kunnen komen. Let op: de modellen BIPRO665 en BIPRO825 kunnen niet 
onder een hoek van 45° worden gecombineerd. Plaats uw grill op minstens 60 cm afstand van brandbare materialen. Neem de plaatselijke en nationale veiligheidsvoorschriften in acht, evenals de 
veiligheidsinstructies van de meegeleverde handleiding. Gasslang en gasdrukregelaar voor de geïntegreerde grill zijn NIET inbegrepen bij de levering.

FACTS & FIGURES

+++ = PRESIDENT’S LIMITED LIFETIME WARRANTY,   ++ = 15 YEAR LIMITED WARRANTY
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Oasis Modules
Artikel- 
nummer

Breedte 
in cm

Hoogte  
in cm

Diepte 
in cm

825 Grill onderkast IM-UGC-825 140,0 88,9 61,0

665 Grill onderkast  IM-UGC-665 103,0 88,9 61,0

500 Grill onderkast IM-UGC-500 88,3 88,9 61,0

18“ inbouw brander  onderkast  IM-UGC18-CN 61,0 88,9 61,0

32“ Grill onderkast IM-UGC32-CN 88,3 88,9 61,0

38“ Grill onderkast  IM-UGC38-CN 103,5 88,9 61,0

44“ Grill onderkast IM-UGC44-CN 118,8 88,9 61,0

3 laden kast IM-3DC 61,0 88,9 61,0

2 laden kast IM-2DC 61,0 88,9 61,0

Universele kast IM-UTC 61,0 88,9 61,0

Afvalemmer & keukenrol kast IM-WDC 61,0 88,9 61,0

Kast voor gasfles IM-UTC 61,0 88,9 61,0

45° verbindingspaneel IM-45T 46,7 88,9

Muur afstandhouder IM-WSF 10,2 88,9 3,8

Eindpaneel IM-CEP 61,0 78,7 5,1

Inbouw componenten
Artikel- 
nummer

Breedte 
in cm

Hoogte  
in cm

Diepte 
in cm

Breedte 
in cm

Hoogte  
in cm

Diepte 
in cm

Inbouw lade, klein BI-1808-1DR 54,6 29,8 59,7 47,3 22,2 57,8

NIEUW: Inbouw deur, klein BI-1816-1D 54,6 50,2 9,2 47,3 42,5 7,6

Inbouw lade, klein BI-1816-1DR 54,6 50,2 59,7 47,3 42,5 57,8

2 inbouw laden, klein BI-1816-2DR 54,6 50,2 59,7 47,3 42,5 57,8

3 inbouw laden BI-1824-3DR 54,6 70,5 59,7 47,3 62,9 57,8

NIEUW: 2 inbouw deuren BI-3016-2D 84,8 50,2 9,2 77,5 42,5 7,6

2 inbouw deuren, klein BI-3024-2D 84,8 70,5 9,2 77,5 62,9 7,6

2 inbouw deuren BI-3616-2D 100,0 50,2 9,2 92,7 42,5 7,6

NIEUW: Inbouw deur & 2 laden combinatie BI-3616-1D2DR 100,0 50,2 59,7 92,7 42,5 57.8

Inbouw deur & 3 laden combinatie BI-3624-1D3DR 100,0 70,5 59,7 92,7 62,9 57.8

2 inbouw deuren, groot BI-3624-2D 100,0 70,5 9,2 92,7 62,9 7,6

NIEUW: 2 inbouw deuren, groot BI-4216-2D 114,9 50,2 9,2 108,0 42,5 7,6

NIEUW: Inbouw deur & 2 laden combinatie, groot BI-4216-1D2DR 114,9 50,2 59,7 108,0 42,5 57,8

Inbouw deur & 2 laden combinatie BI-4224-1D2DR 114,9 70,5 59,7 108,0 62,9 57,8

Inbouw deur & 3 laden combinatie BI-4224-1D3DR 114,9 70,5 59,7 108,0 62,9 57,8

Set voor inbouw gasfleshouder BI-TSK-CE 37,5 12,7 41,3

Inbouw afvalemmer & keukenrol kast BI-1824-1W 54,6 70,5 59,7 47,3 62,9 57,8

Inbouw deur, klein BI-1824-1D 54,6 70,5 9,2 47,3 62,9 7,6

Inbouw kast met 1 grote en 1 kleine lade BI-1824-2DR 54,6 70,5 59,7 47,3 62,9 57,8

Inbouw deur & afvalemmer combinatie, klein BI-3624-1D1W 100,0 70,5 59,7 92,7 62,9 57,8

Inbouw deur & 2 laden combinatie BI-3624-1D2DR 100,0 70,5 59,7 92,7 62,9 57,8

Inbouw deur & afvalemmer combinatie, groot BI-4224-1D1W 114,9 70,5 59,7 108,0 62,9 57,8

Inbouw lade, groot BI-4208-1DR 114,9 29,8 59,7 108,0 22,2 57,8

Inbouw cocktail center BI-2418-BEV 64,1 38,7 60,1 60,0 26,4 45,1

Let erop dat de BIPRO825 en BIPRO665 geïntegreerde grills niet kunnen 
worden gecombineerd met Oasis™-modules in een hoek van 45°. U moet 
altijd een element in dezelfde richting aansluiten voordat u een hoek 
vastlegt.

Buitenafmetingen voorzijde Uitgesneden afmetingen



Wolf Steel Europe B.V.
Riemsdijk 22,
4004 LC Tiel, The Netherlands

+31 (0)345 588 655
eu.info@napoleon.com

www.napoleon.com

Authorised Dealer:

Druk- en zetfouten voorbehouden. Goedgekeurd door Intertek Testing Services: komt overeen met CE-norm EN498. Als gevolg van productverbeteringen zijn onaangekondigde wijzigingen met betrekking tot de technische gegevens en de constructie voorbehouden. Lees de aanwijzingen 
voor installatie en gebruik in de gebruikershandleiding volledig door en houd rekening met alle geldende lokale en nationale bouwvoorschriften en brandveiligheidsnormen. De functies van het apparaat verschillen naar gelang het model. Napoleon® is een geregistreerd handelsmerk 
van Wolf Steel Ltd. De producten en kleuren op de hier getoonde afbeeldingen kunnen afwijken. 


