
BUITENKEUKENS

Buitenkeukens van Grezzo zijn in één woord uniek!

Lees verder en ontdek 

de mogelijkheden



ALLES IS MAATWERK 
EN WORDT NAAR UW 
STANDAARD BEPAALD
Samen met vrienden en familie geniet u buiten 
in uw tuin of op uw terras van het mooie weer. 
Creëer gezelligheid met de buitenkeuken als 
middelpunt. Tijdens het grillen of barbecueën 
wordt u omringd door uw gezelschap en geniet u 
van een glas wijn. Een buitenkeuken staat garant 
voor een geslaagde avond met lekker eten en 
koude drankjes.

U bepaalt zelf de vorm en afmetingen van uw 
buitenkeuken. Daarnaast kunt u de inrichting 
zelf samenstellen. 

Kies of combineer uit:
-  Lades en of deurtjes
-  Wijnkoeler of koelkast
-  Smoker- of gasbarbecue, denk aan Big Green  
   Egg, Yoder Smoker of Weber Genesis II
-  Teppanyaki grill of wokbrander
-  Met of zonder wasbak en Quooker

Grezzo maakt uw buitenkeuken volledig 
op maat en op basis van uw wensen. Welke 
afwerking vindt u het mooist? U kunt ook 
diverse afwerkingen combineren voor een echte 
eyecatcher in uw tuin!

Alle meubels van Grezzo zijn maatwerk. 
Uw wensen vormen de basis om van tekening 
tot uitvoering uw buitenkeuken te realiseren.
Het materiaal is een unieke samenstelling van 
componenten. Hierdoor is de buitenkeuken 
naadloos, lichtgewicht, waterdicht en 
warmtebestendig.

Door jarenlange ervaring in de wereld van 
decoratie, heeft Grezzo een zeer compleet 
assortiment van verschillende uitstralingen 
zoals:

-  Gestort betonlook
-  Classic betonlook
-  Roestlook
-  Koperlook
-  Verschillende metallooks
-  Gebroken steen als randafwerking

NAADLOOS IN ALLE AFMETINGEN

ONDERHOUDSVRIENDELIJK 

VERSCHILLENDE UITSTRALINGEN MOGELIJK

SLIJTVAST

VOLLEDIG ALUMINIUM BEHUIZING

MAKKELIJK VERRIJDBAAR

VERKRIJGBAAR MET ALLE SOORTEN BBQ’S

WAT MAAKT GREZZO 
BUITENKEUKENS ZO 
UNIEK?



BUITENKEUKEN MET 
YODER SMOKER

Deze buitenkeuken is afgewerkt met Grezzo 
Classic Concrete en heeft Fly Rust fronten en 
kopschot in het zitgedeelte. Door de bijzondere 
randafwerking lijkt het alsof de randen 
afgebroken zijn.

Deze stoere buitenkeuken zal een centrale plek 
innemen tijdens uw feest of barbecue. Het ruime 
zitgedeelte aan de achterkant biedt ruimte voor 
wel acht personen. Zo kunt u in goed gezelschap 
plaatsnemen achter de barbecue.

De buitenkeuken is verdeeld in drie gelijke 
vlakken van 100 cm en bestaat uit vier lades en 
twee valkleppen. Alle lades zijn voorzien van 
RVS-geleiders en één lade is voorzien van een 
bestek binnenlade. De behuizing is volledig van 
aluminium. Het binnenwerk is Tricoya afgewerkt 
met zwart fineer.

De twee kasten in het midden zijn voorzien van 
valkleppen, zodat u makkelijk toegang heeft 
tot de barbecue, de boiler van de Quooker en 
de gasfles voor PITT cooking. U heeft zowel een 
stroomaansluiting aan de kant van de barbecue 
als het zitgedeelte.

De Quooker Fusion met RVS-spoelbak zijn in 
de keuken verwerkt. Zo kunt u koud, warm 
en kokend water uit één kraan laten komen. 
Daarnaast is de keuken voorzien van een echte 
wokbrander, welke in stijl met PITT cooking 
is geïmplementeerd. Zo oogt de wokbrander 
netjes in het keukenblad. U kunt ook enkel de 
kleine brander gebruiken, bijvoorbeeld voor het 
opwarmen van satésaus.

De Yoder Smoker wordt ook wel de Rolls Royce 
onder de barbecues genoemd. Het is een pellet 
barbecue. Dit betekent indirect koken met 
het gemak van een gasbarbecue, maar dan 
met de echte rooksmaak. U stelt eenvoudig de 
temperatuur in en de barbecue doet de rest.



DEZE STOERE BUITENKEUKEN 
ZAL EEN CENTRALE PLEK 
INNEMEN TIJDENS UW 
FEEST OF BARBECUE.

BUITENKEUKEN MET 
YODER SMOKER

Afmetingen
-  350 x 100 x 90 cm
-  De randen zijn 12 cm dik
-  Lades zijn 100 cm breed en 55 cm diep

Afwerking
-  Afwerking: Classic Concrete
-  Afwerking rand: Broken Stone
-  Afwerking lade: Fly Rust

Apparatuur
-  Yoder Smoker YS 480
-  Quooker Fusion
-  RVS-spoelbak
-  PITT cooking wokbrander



De buitenkeuken op de foto is afgewerkt met 
Grezzo Poured Concrete. Het ontwerp is uniek 
en combineert gebruiksvriendelijkheid met 
design. Als alle lades dicht zijn, heeft de keuken 
de uitstraling van een stoer blok gestort beton 
met duidelijke kenmerken als stortnaden, 
kleurverschillen en luchtbellen.

In de middelste lade is een kolenbak verwerkt, 
zodat u altijd een voorraad kolen bij de hand 
heeft. De lade is afgewerkt met een oud eiken 
front.

Alle opbergruimtes zijn voorzien van push to 
open sluitingen. Deze buitenkeuken heeft drie 
lades, één deur en één valklep. De behuizing 
is volledig van aluminium. Het binnenwerk is 
Tricoya afgewerkt met lichtgrijze fineer.

Verder is deze buitenkeuken uitgerust met een 
Teppanyaki plaat, zodat u saté of garnalen kunt 
grillen zonder de barbecue aan te hoeven steken. 
Ondertussen kunnen u en uw gasten genieten 
van een koud glas wijn. De wijnkoeler heeft 
ruimte voor 12 flessen.

In deze buitenkeuken is een large Big Green Egg 
verwerkt, waarmee u een groot gezelschap kan 
voorzien van heerlijke hapjes of een feestelijk 
maal. De Big Green Egg is netjes weggewerkt in 
de buitenkeuken en op een ideale werkhoogte 
geplaatst.

De buitenkeuken verplaatsen naar een andere 
plek in uw tuin? Door de wieltjes in het onderstel 
kunt u hem eenvoudig verrijden.

BUITENKEUKEN MET BIG  
GREEN EGG



BUITENKEUKEN MET 
BIG GREEN EGG

Afmetingen
-  200 x 100 x 90 cm
-  De randen zijn 8 cm dik
-  Lades zijn 65 cm breed en 50 cm diep

Afwerking
-  Afwerking: Poured Concrete
-  Afwerking ladefront: oud eiken

Apparatuur
-  Large Big Green Egg
-  Wijnkoeler voor 12 flessen
-  Teppanyaki plaat

HET ONTWERP IS UNIEK 
EN COMBINEERT GEBRUIKS- 
VRIENDELIJKHEID MET 
DESIGN 



POURED CONCRETE
Deze afwerking kenmerkt zich door 
de pure vorm van gestort beton na 
het verwijderen van de bekisting. 
Het materiaal heeft handgemaakte 
oneffenheden in de structuur: 
grindnesten, luchtbellen, plaatnaden 
en verschillende kleuren. 

BRONZE

FLY RUST

AFWERKINGSVORMEN
Door jarenlange ervaring in de 
wereld van decoratie, heeft Grezzo 
een zeer compleet assortiment 
van verschillende uitstralingen. U 
heeft keuze uit diverse decoratieve 
afwerkingen, welke ook met elkaar te 
combineren zijn. Alles is maatwerk en 
wordt naar uw standaard bepaald. 

COPPER

BLUE STEEL

EXCLUSIVE STONE
De kleine stenen in de afwerklaag 
zorgen voor een zeer strakke 
afwerking. Door ze te schuren 
en polijsten, worden de steentjes 
zichtbaar en ontstaat een klassieke 
terrazzo-uitstraling. Kies mat 
wit of mat zwart voor een echte 
designuitstraling.

GOLD WHITE GOLD

Wilt u een chique uitstraling, ga dan voor Grezzo 
Metal. Deze handgemaakte, luxe afwerkingen 
geven uw buitenkeuken een ongeëvenaarde 
metal look welke niet van echt te onderscheiden 
is. Het kan in vrijwel alle vormen en afmetingen 
naadloos aangebracht worden.

METAL LOOKSCONCRETE LOOKS

FINE CONCRETE
Dit is de meest fijne afwerking in ons 
assortiment. De naam Grezzo Fine 
Concrete zegt het al: hij voelt zeer 
zacht aan en heeft een hele lichte 
tekening. De verfijnde look past zeer 
goed in een strak interieur. Het geeft 
een zeer chique uitstraling.

CLASSIC CONCRETE
Dit is de meest voorkomende 
afwerking en heeft de echte 
betonlook. U ziet veel tekening en 
structuurverschillen, maar het voelt 
wel glad aan. Grezzo Classic Concrete 
wordt veelvuldig in keukens gebruikt. 
Het heeft een stoere, levendige 
uitstraling.

ROUGH CONCRETE
Deze fijne afwerking is zeer rustig 
van tekening. Het wolkeneffect komt 
door de vele lagen en de handmatig 
aangebrachte structuurverschillen. 
De zichtbare fijne zandkorrel geeft de 
typische Rough Concrete afwerking 
het stoere uiterlijk.

De Concrete Looks geven uw buitenkeuken een 
krachtige uitstraling. Denk aan gestort beton 
met cortenstalen ladefronten. Of een robuuste 
betonlook met een gebroken randafwerking. 
Kies uit de volgende uitstralingen: verfijnd, strak, 
stoer of ruw. 



BIG GREEN EGG
Bij Big Green Egg draait alles om smaak en kwaliteit. De smaak 
van de beste producten die, door deze op de EGG te garen, 
een extra, zeer bijzonder en alom gewaardeeerd smaakac-
cent krijgen. De kwaliteit van leven, doordat de Big Green Egg 
het mogelijk maakt om gezond en verantwoord te koken. Big 
Green Egg staat mede hierdoor synoniem aan samen genieten 
van het beste dat de natuur ons biedt.

Prijs zoals afgebeeld: Large

€ 1375,-

OMDAT DE KEUZE VAN DE BBQ VAAK TE 
MAKEN HEEFT MET EEN PERSOONLIJKE 
VOORKEUR, LATEN WE U HIER VRIJ IN.

WEBER GENESIS II
De Genesis II LX van Weber is een volledige gasbarbecue. 
Hij is uitgerust met het nieuwe GS4 grillsysteem, heeft 6 
branders én een extra zijbrander waar u de heerlijkste 
bijgerechten op klaar kunt maken. Het GS4 grillsysteem 
bestaat uit een elektronische ontsteking, hoogwaardige 
branders, Flavorizer Bars en een vetopvangsysteem. Het 
porselein geëmailleerde rooster zorgt voor een goede 
verdeling van de warmte en als het eten klaar is, legt u het op 
het warmhoudrooster tot u klaar bent om te gaan eten.

Prijs zoals afgebeeld: LX E-640 GBS
 
€ 2.499,-

YODER SMOKER
De Yoder Smoker Pellet Grills worden standaard geleverd met 
een gemakkelijk te gebruiken digitaal controlepaneel. Met het 
uit te breiden kookoppervlak van 160 tot 320 cm2, plus de bij-
na 30 cm aan vrije ruimte, is er voldoende ruimte voor het ga-
ren van alle producten. 

Prijs zoals afgebeeld: YS480

€ 2.989,-



+31 (0)653 13 4472

info@grezzo.nl

GREZZO.NL


