
NATUURLIJK, GEMAKKELIJK, 
100% BBQ PLEZIER... HOE WERKT HET?

Out of the box
en CO2 neutraal!
Stoer, cool, natuurlijk, gemakkelijk, veilig, ecologisch 
en verantwoord? De Ecogrill is het allemaal. 
Ecogrill is een disposable bbq en bbq starter in één, 
Voor gebruik in de tuin of waar dan ook. Heerlijk 
bakken, koken, grillen of roken. Kijk op onze website 
voor de veelzijdigheid van de Ecogrill en doe leuke 
recepten en ideeën op voor de leukste feestjes! 

Grillplezier!
Natuurlijk materiaal

Leuk om te geven of om te krijgen
100
  PROCENT

www.ecogrill100.nl



EcoGrill - Dé milieuvriendelijke barbecue, 
barbecue cardridge & kampvuur.

De EcoGrill boomstam barbecue komt van oorsprong uit 
Letland. Deze bbq is gemaakt van elsenhout en gevuld met de 
hoogste kwaliteit houtskool. De EcoGrill boomstam bbq wordt 
verkregen uit duurzame bronnen en is al decennia de Scandi-
navische manier van het branden van boomstronken en wordt 
gebruikt voor barbecueen, koken, verwarmen en roken van 
voedsel. Door zijn ontwerp is de EcoGrill 
geoptimaliseerd voor het gebruik van houtskool waardoor de 
brandtijd verlengd wordt en geeft meer dan 2,5 uur hitte voor 
het barbecueën en tot wel 5 uur als kampvuur.

De in de barbecue gebruikte houtskool (elsenhout) geeft een 
aangename rokerige smaak en aroma en kunt u 
gebruiken voor het roken van vis en vlees. Natuurlijk is het ook 
mogelijk om op de barbecue te koken met een 
sudderpot of rooster. 

De EcoGrill is ideaal voor een bbq tijdens een picknick of een 
festival, barbecueën op het strand en alle andere outdoor 
activiteiten waar “open vuur” is toegestaan. Met de effectieve 
grilltijd van 2,5 uur is de Ecogrill boomstam barbecue een kwali-
teits brandstofbron voor uw BBQ’s thuis.

www.ecogrill100.nl

*Van iedere verkochte Ecogrill gaat 
€ 0,10 ct naar herbeplanting.

 100% Natuurlijk en FSC gecertificeerd*
 100% Veilig en gemakkelijk 
 100% Leuk om te geven of om te krijgen
 Goed voor ruim 2,5 uur grill plezier 
 Internationaal gepatenteerd


