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Welkom bij oneQ! De meest eenvoudige en krachtigste 
inbouwbarbecue die er bestaat. En 100% Nederlands.

oneQ is opgericht in 2007 vanuit een persoonlijke passie 
voor koken en de ambitie om iets nieuws toe te voegen 
aan de bestaande markt van buitenkoken en -eten.

U kunt de oneQ modules eenvoudig zelf inbouwen, u 
kunt een tafel of buitenkeuken voorzien van oneQ bij 
een van onze par tners kopen of gebruik onze handige 
koppelbare onderstellen om zelf uw eigen buitenkeuken 
samen te stellen. U bepaalt!
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oneQ FLAME®

EEN GASBARBECUE MET POWER!

INBOUW
EN

VRIJSTAAND

GAS
EN

HOUTSKOOL

FUNCTIES EN ACCESSOIRES OM EEN VOLLEDIGE BUITENKEUKEN 
SAMEN TE STELLEN

•  2 GEPATENTEERDE RVS BRANDERPIJPEN

• 8 KW VERMOGEN

• ELECTRONISCHE ONTSTEKING

• GEEN KOUDE ZONES

• 6MM DIK RVS BARBECUEROOSTER

• RVS VLAMBESCHERMERS

• GEEN CO-UITSTOOT 

• HOGE HITTE OPBRENGST

oneQ heeft een branderbuis ontworpen met de venturi aan de binnenkant, waardoor een 
volledig bruikbaar grilloppervlak zonder koude zones ontstaat. De oneQ Flame heeft geen 
uitstoot van koolmonoxide (CO), wat betekent dat letterlijk al het gas wordt omgezet in 
hitte. Dit resulteer t in een volledige verbranding. En hoe completer de verbranding, hoe 
effectiever, veiliger en heter de barbecue wordt (al het gas wordt omgezet in warmte en 
niets anders). Dit zorgt ervoor dat u uitstekend een biefstuk kunt dichtschroeien op uw 
oneQ Flame en u er zelfs pizza op kunt bakken!
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oneQ is veruit de gemakkelijkste en meest flexibele inbouwbarbecue op de markt. 

Alle modules hebben dezelfde grootte, zodat u dezelfde opening in uw keuken of 

tuintafel voor verschillende doeleinden kunt gebruiken.

U maakt een standaard uitsparing en vervolgens kunt u elke oneQ-functie in die 
opening plaatsen: een FLAME gasbarbecue, een GLOW houtskoolbarbecue, een 6.5kW 
Wokbrander, 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.

oneQ Flame
KRACHTIGE 8 KW
GASBARBECUE

Inbouw Adaptor
PAST IN EEN OPENING VAN  
41x41cm OM ALLE ONEQ 
MODULES IN TE BOUWEN

Inbouw Socket
VOOR EXTRA BESCHERMING 
BIJ HET INBOUWEN VAN EEN 
FLAME OF GLOW
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De oneQ Legs kunnen eenvoudig aan elkaar 
worden geschakeld en weer losgekoppeld. U 
kunt de set dus op ieder gewenst moment  
wijzigen of uitbreiden.

Elke Leg kan worden voorzien van de oneQ 
functie van uw keuze. U begint met een         
eenvoudige barbecueset en breidt deze uit 
naar een volwaardige buitenkeuken met de 
kookopties en accessoires van uw keuze.

START
GROW

DELUXE

GO CRAZY
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ROASTING HOOD
201501920

KEBAB
900901905

TOPCOMBI
900901920

SHIELD
900901903 

TEPPANYAKI PLATE
900901902

HOT
900901904

TAME
900901913

DOME
900901941

LIFT
900901907

CLOSE
900901940

CONNECT
900901930

oneQ
ACCESSOIRES

FRONT
200901909

SHELF
200901924

HIDE
200901911

BOX
900901912
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DIVERSE
HOEZEN

GASSLANG
800901760

INBOUW SOCKET
900901750

INBOUW HOOD ADAPTOR
900901752

INBOUW ADAPTOR
900901751

STANDAARD LEG
200901800

WET BLACK
200901730

FLAME GASBARBECUE
201501701

WET INOX
100901730

GLOW HOUTSKOOLBARBECUE
900901710

ICE BLACK
200901720

ICE INOX
100901720

oneQ
PRODUCTEN

INBOUW VRIJSTAAND

WOKBRANDER
202201702 BAMBOE SNIJPLANK

700901750

TABLE (PE SNIJPLANK)
800901740
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