
 

 

 

ADVANCIA, Gas kooktoestellen, BARBECUE op open onderkast 
 

 

 

 
 

BARBECUE 
B1A9BB8PG 

 

 

DE PLUSPUNTEN VAN D'ADVANCIA 
3mmTop : Zelfdragende bovenstructuur volledig in roestvrijstaal dikte 3 mm. 
FlushTop : Vlakke oppervlakten, lasergesneden randen, die een assemblage met vrije zijkanten toelaat. 
EasyCleaningSystem : Afneembare bak voor het opvangen van braadsappen onderaan de voorkant van de plaat. 
Start&Cook : Elektrische ontsteking met waakvlam en thermokoppel beveiliging. 
 

ALGEMEENHEDEN 
* Constructie van roestvrijstaal, ontworpen om elk insijpelen te weren. 
* Zeer betrouwbare stevigheid die een directe wandmontage toelaat. 
* Bedieningen gegroepeerd en ingebouw, beschermd tegen stoten en overloop. 
* Toestel geleverd op vast onderstel H 200 mm uitgerust met vijzels. 
 

BARBECUE 
* Houtskoolgrill op gas met groot vermogen zorgt voor een groot debiet, een optimale markeerkwaliteit, evenals een grote polyvalentie, verzekerd 
door de meervoudige bediening en individueel regelbare roosters. 
* Groot vermogen dat een permanente productie mogelijk maakt. 
* Het concept laat toe de roosters, verbrandingskamer en branders makkelijk te verwijderen. 
* De kookruimte is verdeeld in onafhankelijke modules (4 bij 800) elk bestaande uit: 
- een rooster met 8 spijlen uit roestvast staal ∅ 10 mm, regelbaar op 3 niveaus achteraan. 
- een paar robuuste branders in roestvast staal, beschermd tegen het afvloeien van vetten, afneembaar zonder gereedschap. 
- een individuele bediening met gaskraan, waakvlam en beveiliging door thermokoppels. Elektrisch aansteken in standaarduitvoering. 
* Verbrandingskamer volledig van roestvast staal, zelfdragend, afneembaar zonder gereedschap, waarin het bed met vuurvaste spekstenen is 
opgenomen, die zorgen voor de absorptie en de pyrolyse van de vetten. 

OPEN ONDERKAST 
* Keukenkast compatibel met vaatwerk GN 1/1, met bodem van roestvrijstaal uitgerust met verhoogde kanten tegen afstroming. 
 

HULPSTUKKEN 
* Zie technische algemeenheden. 
 

NORMEN: Het toestel beantwoordt aan volgende normen 
   EN 203-1: Europese norm inzake de veiligheid van gas toestellen. 
   EN 203-2-10: Europese norm inzake de veiligheid van gas toestellen. 
   EN 60335-2-36 et EN 60335- 2-49: Europese norm inzake de veiligheid van elektrische toestellen 
   (Franse normen: Klassementindex: C 73-836 et C 73-849). 
   IP 25 en IK 9: Beschermingsgraden.           XP U 60-010: Hygiëne. 

 
 
 

 

* Voorgesteld met kit 
draaideuren 
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 Aansltuiting GAS 
Elektrische leiding op 150 mm van de 
vloer 
Standaard uitgerust voor  G 20/20 mbar 
(en G 25/25 mbar), andere druk op 
aanvraag 
 Aansluiting ELEKTRICITEIT 
Elektrische leiding op 150 mm van de 
vloer 
(Kabel met 1,5 m loos te voorzien) 

 
 
 

AFMETINGEN (mm)  
Breedte 800 
Diepte x Hoogte 920 x 980 
Grill 640 x 506 
Oppervlakte (dm2) 32 

VERPAKKING (mm)  
Breeftr 940 
Diepte x Hoogte 1060 x 1150 

GEWICHT (KG) 140 
SAMENSTELLING BOVENSTEL  

Grill Breedte 400 1 
SAMENSTELLING ONDERSTEL  

Breedte onderkast 800 

 GAS  

Aansluiting Schroefdraad 15/21 mm (1/2 ") 
Vermogen (kW) 22 
G31 Propaan  37±

 4/50±
5 mbar (kg/u) 1.71 

G30 Butaan  28±
 3/50±

5 mbar (kg/u) 1.74 
G20 Aardgas  20±

 2 mbar (m3/u) 2.33 
G25 Aardgas 20±

 2/25±
 3 mbar (m3/u) 2.64 

 ELECTRICITEIT (Monofasig 230V) 
Vermogen (kW) 0.1 
Optie kit verwarming onderkast 2 

 


