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Kenmerken pakket: 

- Gewicht totaalpakket inclusief pallet en verpakking: VOLGT 
- Gewicht opgebouwde tafel: VOLGT 
- De vuurschaal is behandeld met een beschermende laag die nog ingebrand moet worden. Tot die tijd 

geeft het zwart af. 
- Het verpakkingsmateriaal plastic in de daarvoor bedoelde afvalcontainers deponeren. De pallet kan in 

stukken het eerste brandhout voor deze barbecue-tafel zijn. 
- Wanneer de tafel is opgebouwd heeft deze een doorsnede van 170 cm. De afstand tussen de uiteinden 

van twee tegenoverstaande poten is 120 cm. De tafel is 74 cm hoog. 
 
Inhoud van dit pakket:     Maten van de componenten: 

- 1 grillplaat groot      Æ 780 mm x 10 mm 
- 1 verhoogde grillplaat klein     Æ 300 mm x 10 mm 
- 1 vuurschaal       Æ 800 mm x 170 mm x 3 mm, 18 kilo. 
- 6 poten: 3 met ophangpunt en 3 zonder.  12 mm dik 
- 6 verbindingsplaten t.b.v. poot constructie  3 mm dik 
- 2 vangbakjes, samen 6-hoekig   1,5 mm dik 
- 6 tafelblad delen van Padouk FSC hardhout  21 mm dik    
- 12 bouten en moeren    M8 x 35 mm 
- 24 rivetten      M8 
- 36 schroeven       4 x 16 mm 
- Deze handleiding     A4 
- Pallet en verpakkingsmateriaal   n.v.t. 

 
  



Proficiat met uw aankoop: Dat wordt genieten! 
Eerst nog even opbouwen. Dat begint met wat overzicht: 

 

 
                    1. Alle onderdelen van de tafelconstructie. 

 

                            
 
             2. Bovenaanzicht, inclusief vuurschaal en grillplaten.  3. Bovenaanzicht tafelconstructie met alle onderdelen. 
  Zie de poten mét en zónder ophangpunt om en om.      Bouten aan de binnenkant van de verbindingspanelen. 

 
 
 
Benodigd voor het opbouwen van de barbecue-tafel: 

- Voor het frame: 2 stuks ringsleutel / steeksleutel / ratel, maat 13. 
- Voor het tafelblad: (accu)schroevendraaier met kruiskop 
- Vind een maatje om de barbecue-tafel mee op te bouwen, dat werkt een stuk handiger dan alleen. 

 



Stappenplan opbouw BarbecueTafel       (30 minuten) 
 
Stap A: 

1. Gebruik een plek met een vlakke ondergrond om de tafel op te bouwen.  
2. Leg de volgende metalen delen in een kring: 6 poten, 6 verbindingspanelen, 12 bouten en moeren, 24 

rivetten. 
3. Kijk goed naar de twee soorten poten (met en zonder ophangpunt) en leg ze om en om neer. 
4. Pak een poot mét ophangpunt en bevestig aan elke kant een verbindingsplaat. Let op: bouten/moeren 

zitten aan de binnenkant. Wanneer de tafel is opgebouwd zijn ze ‘verstopt’ achter de 
verbindingsplaten. Doe dit ook met de andere twee poten met ophangpunt. Zie illustratie 4. 

5. Maak nu een geheel van de tafel door twee van die sets (plaat-poot-plaat) te verbinden met een poot 
zónder ophangpunt. Doe dit nog tweemaal en het frame is gereed. Ophangpunten om en om: met, 
zonder, met, zonder, met, zonder. Zie illustratie 5. 

6. Wanneer de tafel staat nogmaals de bouten/moeren goed aandraaien. 
 

 

 
 
       4. Maak 2 verbindingsplaten vast aan een poot.                  5. Het frame staat: nog even goed aandraaien. 
 

 
Stap B: 

1. Plaats de twee opvangbakjes in het midden op de daarvoor gemaakte uitstekende steuntjes: liggen 
los, maar kunnen geen kant op. Ze hebben geen functie in de constructie: puur voor het opvangen van 
eventueel (heet) vallend materiaal door de beluchtingsgaten van de vuurschaal. Zie illustratie 6. 

2. Plaats de schaal in het midden van het frame en hang deze met de drie voorgemonteerde bussen aan 
de buitenkant van de vuurschaal in de drie ophangpunten. Zie illustratie 7. 

3. Plaats de grillplaat op de drie bussen aan de binnenkant van de vuurschaal: doordat de tafelblad-delen 
nog niet zijn bevestigd kun je er goed bij en kan dit makkelijker met één persoon. Eraf halen echter is 
een ander verhaal aan het eind van het barbecue seizoen: goed om dan met twee personen te werken. 
Zie illustratie 7. 

4. De kleine grillplaat heeft de pootjes eraan vast gelast. Hierdoor ontstaat een stevig geheel dat zo aan 
de grote grillplaat bevestigd kan worden: doe dit voor je vuur gaat maken en zorg dat deze goed is 
bevestigd: bij normaal gebruik is dit meer dan stevig genoeg! Zie illustratie 7. 

 



  
 
           6. Plaats de vangbakjes samen op de steuntjes.                             7. Plaats de grote grillplaat op de 3 bussen. 
 
 

Stap C: 
1. Plaats het eerste tafelblad deel op de liggers en duw deze aan tot aan de nok van de poot. 
2. Schroef deze losjes (halve cm diep) vast. Let op: elk deel van drie planken zit aan elkaar met vier latjes: 

de twee buitenste latjes passen precies naast de liggers. Zie illustratie 8. 
3. Doe daarna het tweede paneel op het tegenoverliggende deel van het frame. Herhaal dat drie keer: 

dan zou de tafel netjes moeten passen. Controleer dat goed voor je alle schroeven aandraait. 
Voorzichtig met aandraaien: vast is vast, anders wordt de schroef een boortje en lubbert het gat snel 
uit en heb je een rammelend tafelblad: dat is zonde. Zie illustratie 9. 

 

 
 
           8. De blad-delen passen precies: aanschuiven tot de nok. 9. En zo is de barbecue-tafel af en gereed voor gebruik! 
 

 

 
 
 
 
 
 
Goed om te weten: De hardhouten tafelblad-delen zijn gemaakt van FCS gekeurd hardhout. 
 



Stap D - Optioneel:  
1. Als accessoire is een verankerings-set te bestellen: als je de tafel op één plek wilt laten staan. Deze 

bevat klemmen die over de poot bevestigd kunnen worden en middels het gat, draadeind en emmer 
beton goed in de grond vastgezet kunnen worden. Gebruik eventueel een vakman om dit voor je te 
verzorgen. Wanneer het beton gestort is kan de tafel altijd nog losgemaakt worden door de 
(dop)moeren los te draaien en de verankeringsklemmen te verwijderen. Zie illustraties 10 en 11. 

 

           
 
           10. Met 3 kikkerklemmen in de beton staat de tafel vast        11. De kikkerklem strak om de voet van de poot 
 
 
 
Beschikbare accessoires 
Bekijk de website CARBONIS.NL voor een up-to-date en compleet overzicht van alle beschikbare accessoires. 
Denk bijvoorbeeld aan:  

- Verankeringsset 
- Afdekplaat grill / vuurschaal voor tijdens de zomermaanden  
- Zomerafdekzeil 



Gebruik / Onderhoud / Garantie 
 
Voordelen van deze CARBONIS barbecue-tafel 

- Halverwege de avond wordt er wellicht niet meer gegeten en kan de vuurschaal gevuld worden met 
hout. De indirecte stralingswarme blijft heerlijk onder de tafel hangen. Boven het tafelblad krijgt 
iedereen directe warmte van het open vuur. 

- De grilplaat bevat 3 x 3 zones: 1. bakplaten voor bijvoorbeeld zalm, 2. grillgleuven als traditionele 
barbecue en 3. grillribbels voor bijvoorbeeld speklappen: wel mooie strepen, maar geen brandend 
vlees omdat het vet in het vuur verbrandt. 

- De kleine hoge grillplaat is ideaal voor grillen boven direct vuur, of wanneer het houtskool naar de 
buitenkant van de schaal is geschoven, ook geschikt om een pannetje (saté)saus warm te houden.  

- De hardhouten tafelblad-delen zijn gemaakt van FSC gekeurd hout.  
 
Tips bij gebruik: 

- Voor het eerste gebruik: gebruik enkele vellen keukenrol om de grillplaat goed in te smeren met een 
natuurlijke olie (zonnebloemolie) en laat de plaat een paar keer rustig warm worden om de olie goed 
in te branden, hierdoor roest de grillplaat minder snel; deze zal bruin-zwart kleuren.  

- Na gebruik de grillplaat goed schoon maken van etensresten met een stevige (staal)borstel; daarna 
insmeren met zo’n zelfde dikke laag zonnebloemolie. Doe dit liefst voor en na elk gebruik.  

- Als je denkt de ‘warmhoudplaat’ boven het centrale gat te gebruiken, plaats deze dan voor je aan de 
slag gaat met vuur... 

- Aanmaken barbecue: plaats 6 aanmaakblokjes in het midden van de vuurschaal. Plaats een dichte zak 
houtskool er bovenop. Steek de aanmaakblokjes aan en laat het geheel even goed branden.  

- Tijd om te gaan eten? Verspreid het houtskool wat naar de buitenkant van de vuurschaal. Voeg 
eventueel extra houtskool toe bovenop de al hete kolen. 

- Het is bij kleine gezelschappen natuurlijk mogelijk om slechts één kant van de barbecue te gebruiken. 
- De tafel kan natuurlijk door minder dan 6 personen gebruikt worden, maar wordt optimaal gebruikt bij 

6 - 8 tot max 12 personen. Wanneer er meer mensen mee willen genieten wordt de kring en dus de 
afstand tot de tafel wat groter. Tot 10 (of 12) personen functioneert de tafel op zijn best. Zie illustratie 
12. 

- De grillplaat kan vervormen wanneer het vuur in de vuurschaal flink wordt opgestookt: de onderkant 
wordt veel warmer dan de bovenkant. IJzer zal altijd vervormen wanneer het warm wordt. Wanneer 
het afkoelt kan het weer (deels) recht trekken. Een en ander is geheel afhankelijk van het stookgedrag.  

- Belangrijk: wanneer je de tafel wil verplaatsen, til dan niet aan de houten tafelblad-delen, die zitten 
met enkele korte schroefjes vast: til bij de poot met drager tussen twee houten tafelblad-delen; daar is 
het stevig genoeg om eventueel te verplaatsen. Doe dit met 3 personen: ieder twee poten ! 

- In geval van een groot feest is de tafel natuurlijk ook geschikt om al het vlees, sauzen, salades en 
borden/bestek op te plaatsen, maar dan krijgt de barbecue weer een klassieke rol en staat er iemand 
in zijn eentje te barbecueën: kan natuurlijk prima, maar zo was dit concept niet bedoeld… 
 

 
 

12. Tot 10 en zelfs bij 12 mensen past het allemaal prima. Bij 14 wordt de afstand tot de tafel wat groter. 
 

 



Onderhoud 
De CARBONIS barbecue-tafel is een degelijk Nederlands product van minimaal 3 mm staal dat professioneel is 
gestraald, geschoopeerd en gepoedercoat. Voor een nog langere levensduur is het natuurlijk goed om de tafel 
goed te beschermen: 

- We raden aan om, wanneer de tafel lang niet wordt gebruikt (tijdens het winterseizoen), de 6 
tafelblad-delen binnen op te slaan en in het voorjaar terug te schroeven. Technisch gezien kan dit 
hardhout er prima tegen, maar voor het oog kunnen deze de overige ‘zeven’ maanden van het jaar 
ook binnen opgeborgen worden. 

- De vuurschaal kan op zich blijven zitten, maar hangt er los in, dus ook die kan makkelijk naar binnen 
- We raden aan om de grillplaat, buiten gebruik in de zomertijd, binnen te bewaren: alvorens het 

opslaan eerst goed inwrijven met zonnebloemolie. 
- Als accessoire leveren we een hoes en ook een plank om (in de zomermaanden) de vuurschaal en 

grillplaat te beschermen tegen regen. 
 
Veiligheid 

- Steek de barbecue minimaal een half uur voor gebruik al aan: op die manier zit er tijdens het eten 
niemand in de rook en gloeien de kolen optimaal. 

- Gebruik nooit wasbenzine-, thinner-, terpentine-achtige vloeistoffen om het vuur aan te wakkeren, 
zeker niet als er mensen omheen zitten. Goed droog hout / houtskool en goede aanmaakblokjes 
zouden voldoende moeten zijn. Door de luchtgaten onderin de schaal kan heet materiaal onder uit de 
grillschaal vallen: Ter beveiliging zijn vangbakjes meegeleverd die in de constructie verdwijnen. 

 
Aansprakelijkheid / Garantie 

- De tafel is zo ontworpen dat deze altijd stevig staat (6 poten, die ver genoeg naar buiten gericht zijn). 
Bij normaal gebruik (zittend aan tafel en niet erop staan bijvoorbeeld) is de tafel meer dan stevig 
genoeg en kan voor jaren plezier zorgen.  

- De tafel is niet geschikt om vaak te verplaatsen: Indien nodig dient dit door liefst drie personen te 
gebeuren (ieder 2 poten). Optillen dient te gebeuren bij een dragende metalen poot tussen twee 
tafelblad-delen in, niet bij de houten delen zelf. Let op, de tafel weegt volledig opgebouwd VOLGT  

- De tafel bevat geen holle delen; alles is massief ijzer waardoor roest nauwelijks een kans krijgt op de 
professioneel gestraalde, geschoopeerde en gepoedercoate delen. 

- Het krom trekken van de grillplaat valt niet onder de garantie: elke grillplaat, hoe dik ook, zal enigszins 
krom trekken wanneer er (flink) gestookt wordt. Wij hebben uw stookgedrag niet onder controle. 

- Door bovenstaande kenmerken is garantie  en aansprakelijkheid in feite niet van van toepassing op dit 
product: het is professioneel gemaakt van goede materialen waardoor, bij normaal gebruik, een 
kwalitaitef hoogstaand en veilig product is geleverd. Gebruik, gedrag en onderhoud rondom dit 
product heeft de grootste invloed op de levensduur van het product, en daar hebben wij geen invloed 
op… 

- … Echter… Denkt u dat u, ondanks alle moeite die wij gedaan hebben om een kwalitatief hoogstaand 
product te leveren, toch een onvolkomenheid in het product ziet, neem dan contact op via 
contact@carbonis.nl, we nemen dan binnen 48 uur contact op om het probleem met u te bespreken 
en zo goed mogelijk op te lossen. 

 
We wensen iedereen geduld tijdens het opbouwen van de CARBONIS barbecue-tafel. Daarna veel gezelligheid 
tijdens het gebruik. En natuurlijk de nodige aandacht bij het onderhoud tijdens en buiten het seizoen. 
 
Dirk-Jan en Bas van CARBONIS.NL 
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