oneQ is veruit de gemakkelijkste en meest flexibele inbouwbarbecue op de markt. Alle
modules hebben dezelfde grootte, zodat u dezelfde uitsparing in uw keuken of tuintafel
voor verschillende doeleinden kunt gebruiken.

Inbouw
MANUAL

U maakt een standaard uitsparing en vervolgens kunt u elke oneQ functie in die opening plaatsen:
een FLAME gasbarbecue, een GLOW houtskoolbarbecue, een oneQ WOK BRANDER, een ICE
wijnkoeler, een WET spoelbak met kraan, een BAMBOE snijplank of een kleine kamado barbecue.
Alle functies zijn uitwisselbaar, dus u kunt in dezelfde opening de ene dag een wijnkoeler gebruiken en de volgende dag een barbecue.
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Inbouw

Afmetingen

OPTIES

MET ADAPTOR

ZONDER ADAPTOR

oneQ Roasting Hood

Optionele scharnierende grildeksel met glazen ruit
en thermometer.

oneQ Flame

Of welke andere oneQ module dan ook.

Inbouw Socket

Verplicht bij het inbouwen van een oneQ Flame
of Glow. Niet noodzakelijk bij het inbouwen van
overige oneQ modules. Verwijder voor gebruik
alle folie en breng de 4 meegeleverde silicone
dopjes aan in de Socket.

Inbouw (Hood) Adaptor

Past in iedere vierkante opening van 41x41 cm.
De inbouw Hood Adaptor is altijd nodig voor het
monteren van de Roasting Hood.
De Inbouw Adaptor is niet nodig indien een
randje in de opening wordt gefreesd
(zie afmetingen op de volgende pagina).
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Inbouw

oneQ

PRODUCTEN

OPMERKINGEN EN WAARSCHUWINGEN
• Het direct inbouwen van oneQ producten in een aanrecht of tafel vereist een vierkante
uitsparing met een gefreesde rand.
• Houdt u zich aan de afmetingen in deze handleiding.

SNIJPLANK (POLYETHYLEEN)
800901740

• De oneQ inbouw Socket is verplicht bij het inbouwen van een Flame of Glowen wordt aanbevolen bij de oneQ Wokbrander.
• Bouw de oneQ Flame, Glow of Wokbrander alleen in in een onbrandbaar oppervlak (oneQ
is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele schade en/of verkleuring van het in-

FLAME GAS BARBECUE
201501701

GLOW KOLENBARBECUE
900901710

WOKBRANDER
202201702

ICE ZWART
200901720

ICE RVS
100901720

WET ZWART
200901730

BAMBOE SNIJPLANK
700901750

bouwoppervlak).
• Zorg voor voldoende ventilatie en luchtstroom onder en rond de barbecues/branders.
• Het gebruik van een Inbouw Adapter biedt extra bescherming en sluit de noodzaak van een
randje in de uitsparing uit.
• De Inbouw Hood Adapter is vereist bij gebruik van een Roasting Hood en sluit ook de noodzaak uit van de groef in de inbouw uitsparing.
• Als u vragen hebt over de veiligheid of de richtlijnen die in deze handleiding worden
beschreven, neem dan contact met ons op via info@one-q.com of bezoek one-q.nl.
INBOUW ADAPTOR
900901751

INBOUW SOCKET
900901750

INBOUW HOOD ADAPTOR
900901752

WET RVS
100901730

Neem voor alle oneQ-producten, prijzen en
aanvullende informatie contact met ons op via
info@one-q.com of ga naar one-q.nl.
oneQ B.V.
Wateringweg 83-C
2031 EK Haarlem
one-q.nl

ONEQ SMART OUTDOOR COOKING
ONE-Q.COM

oneQ B.V. heeft te allen tijde het recht prijzen en/of producten aan te passen en wij accepteren geen aansprakelijkheid voor (druk-)fouten.
oneQ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongelukken, verwondingen en/of schade als gevolg van het niet correct
gebruiken of installeren van oneQ producten | © oneQ BV 2022

