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Michael, oprichter en 
eigenaar van [steel]raum

De gezichten
Michael Hofmann, eigenaar van “Steelraum” in 
Hallstadt en Christian Böttger, gepassioneerd 
ingenieur uit Leidenschaft. Een duo dat 
prachtig bij elkaar past. 

Michael begon zijn carrière in de auto-industrie 
voordat hij als zelfstandige begon. In 2016 
realiseerde hij zijn ideeën met de oprichting van 
grill[z]immer en de opening van de Steelraum 
toonzaal, een nieuw type handelsconcept voor 
barbecueën, espresso en lifestyle. 

Vanaf het begin is “Steelraum” altijd de 
showroom geweest voor de hoogwaardige 
grill[z]immer buitenkeukens. 
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De ingenieur en ontwerper Christian toonde van 
jongs af de passie voor ambacht en combineerde dit 
voortdurend met innovaties en nieuwe technieken.

Eén ding is zeker, als beiden iets in handen nemen, 
zijn ze absoluut perfectionistisch in hun vakgebied. 
Dit komt ook tot uiting in de buitenkeukens van de 
grill[z]immer.

Beide zorgen voor het evenwicht tussen het hoofd 
en het hart van Grill[z]immer. Michael verzorgt de 
verkoop, marketing en ondersteuning voor de dealers. 
Je kunt hem ook vinden op beurzen, en hij brengt veel 
van zijn ideeën naar voren, vaak ook diegene die 
Christian op de rand van de wanhoop brengen. 

De ingenieur vindt altijd een manier om Michael‘s 
soms gekke ideeën te implementeren. Hierdoor 
ontstonden   absoluut unieke projecten, zoals de Six 
Egg Shooter voor Big Green Egg. Een buitenkeuken 
in de vorm van een revolvertrommel, waarin 6 Big 
Green Egg „Mini‘s“ zijn geplaatst. 
. 

Christian, oprichter, ingenieur 
en constructeur
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Het concept
Oorspronkelijk was het de bedoeling van Michael in 
2015 om slechts een „kleine“ buitenkeuken voor zijn 
eigen woning te zoeken. Toen hij echter op zoek was 
naar buitenkeukens op de toenmalige jonge markt, 
vond hij niets dat aan zijn hoge eisen voldeed. 

De keuken moest extreem robuust en tegelijk 
functioneel zijn. Michael, die al jaren een grote passie 
had voor barbecueën, had voor zichzelf de droom 
van de ultieme buitenkeuken die hij gewoon niet los 
kon laten. 

De eerste tekening met potlood op een stukje papier 
was snel gemaakt, de eerste stap naar grill[z]immer 
werd onbewust genomen. Nu had Michael iemand 
anders nodig om een   technische tekening voor hem 
te maken. Dit is hoe zijn oude vriend Christian in de 
picture kwam, die de nieuwe buitenkeuken bouwde, 
en aanzienlijk betrokken was bij het ontwerp en de 
implementatie ervan. 
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Na een korte tijd was ze er, de eerste grill[z]immer 
buitenkeuken, zonder dat Michael of Christian het 
echt wisten. Oorspronkelijk was het alleen bedoeld als 
keuken voor Michael, maar dankzij de aanmoediging 
van vrienden en kennissen, en door de eerste potentiële 
klanten voor buitenkeukens was de beslissing van de 
twee snel genomen. 

Begin 2016 werd het bedrijf Grillzimmer UG opgericht.

Ondertussen genieten steeds meer klanten van 
de exclusieve buitenkeukens van Grillzimmer, 
die worden gedistribueerd via een competent 
partnernetwerk in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, 
België, Luxemburg en Zwitserland, en in heel 
Europa worden geleverd. 

7



Er zijn veel redenen om een   buitenkeuken te 
kiezen van Grill[z]immer. 

Een grill[z]immer keuken past zich aan elke 
omgeving aan. Door zijn moderne uitstraling 
past hij zeer goed bij de trendy Bauhaus-stijl 
en duidelijk gestructureerde tuinen. Maar het 
past ook perfect in andere omgevingen, of 
het nu een landhuis is of zelfs in een eerder 
klassieke omgeving , de buitenkeuken van 
Grill[z]immer slaat altijd een goed figuur. 

Waarom Grillzimmer?
Als u iets rustieker wilt, kunt u een open variant 
overwegen met houten vloeren of een verwijderbare 
diamantbedekking. 

De buitenkeuken valt oneindig uit te breiden en kan 
dankzij de mooi afgewerkte rug ook helemaal vrij 
staan. Zelfs als u om op te starten slechts één module 
kiest, kunt u nadien de keuken voortdurend uitbreiden 
en verbouwen. 

8



9



Vanaf het begin was het duidelijk dat onze 
keukens regionaal geproduceerd dienden 
te worden, en dit samen met partners die 
absolute specialisten zijn in hun vakgebied. 
Alleen zo kunnen we direct ingrijpen in het 
productieproces en op elk moment reageren. 
Geen compromissen of beperkingen in 

Made in Germany
productie, en betrouwbare partnerschappen 
zijn essentieel voor ons om onze exclusieve 
buitenkeukens te bouwen. 
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Ons voordeel is dat we geen bestaande 
productieprocessen, materialen en machines 
moeten gebruiken of aanpassen om keukens 
te bouwen die ook geschikt zijn voor buiten. 

We zijn helemaal opnieuw begonnen, en 
met een open geest om ons idee van een 
hoogwaardige en modern ontworpen 
buitenkeuken te realiseren! Door de 
aanvankelijk zeer individuele productie waren 
we altijd in staat om nieuwe benaderingen en 
oplossingen te ontwikkelen. 

We kregen ook snel gekkere vragen die we 
met hard werken en innovaties in de praktijk 
brachten.

Ondertussen hebben we een 
gestandaardiseerd, modulair buitenkeuken 
systeem dat we verkopen via gespecialiseerde 
retailers in verschillende landen, maar tonen 
we nog steeds onze innovatiekracht in 
individuele projecten. 

 

Innovatie
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Onze buitenkeukens getuigen van een extreme duurzaamheid 
op lange termijn. De genoemde KTL-coating is een proces 
dat wordt gebruikt wanneer uitstekende corrosiebescherming 
vereist is, bijvoorbeeld in automotive engineering. 

KTL staat voor „cathodic dip painting“ en is de perfecte 
combinatie van corrosiebescherming, kwaliteit, zuinigheid 
en milieuvriendelijkheid. KTL garandeert een effectieve, 
permanente en krasvaste corrosiebescherming, die ook 
bestand is tegen zout en chloorwater, bijvoorbeeld uit het 
zwembad of in de buurt van de zee. 

De KTL-gelaagde materialen zijn de beste keuze voor een 
afwerking met poedercoating, die ons de mogelijkheden 
geven om uw buitenkeuken de moderne en individuele 
uitstraling te geven die u wenst. 

Speciale oppervlakte

bewerking
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De buitenkeuken zelf
Met onze hoogwaardige buitenkeukens kunt u uw 
leefruimte buiten uitbreiden. Dankzij de bijzondere 
materialen kunnen onze buitenkeukens het hele jaar 
door aan het weer worden blootgesteld. 

Zelfs de nabijheid van een zwembad of nabijheid 
van de zee is geen probleem voor de keuken. 
Onze modules voor de buitenkeuken zijn gebouwd 

op een modulair principe, zodat ze vrij met elkaar 
kunnen worden gecombineerd en op elk moment 
kunnen worden uitgebreid. 

Stel eenvoudig uw keuken samen naar uw smaak of 
laat u persoonlijk adviseren door een van onze lokale 
partners. 
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Big Green Egg

We houden van de Big Green Egg - voor ons is dit 
het ultieme grillsysteem. Daarom plaatsen we in 
bijna elke grill[z]immer een Big Green Egg. Of het nu 
ingebouwd is, uitsteekt of als een „zwevend ei“, het is 
altijd een blikvanger. En als het gaat om „grillplezier“, 
krijgt u waar voor uw geld. 

Wat is Big Green Egg?

Het idee achter de Big Green Egg is duizenden jaren 
oud. De oorspronkelijke vorm van de Big Green Egg 
werd zo‘n 3000 jaar geleden in Oost-Azië gebruikt 
als traditionele, houtgestookte klei-oven. 

Eind vorige eeuw werd de zogenaamde Kamado 
door Amerikaanse soldaten ontdekt en als souvenir 
meegenomen naar huis. Daar herkende Ed Fisher, de 
oprichter van Big Green Egg, het potentieel van dit 
unieke grillsysteem en ontwikkelde het verder met de 
nieuwste bevindingen, modernere productiemethoden 
en innovatieve materialen.

 Zo zette hij nieuwe normen met het buitengewone 
outdoor kooktoestel: de Big Green Egg! 
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Diversiteit
Dankzij de speciale structuur van de Kamado 
grill, de uitgekiende luchtstroom en het keramiek 
kan de Big Green Egg elke temperatuur constant 
houden gedurende een lange tijdsperiode 
binnen het bereik van 70-400 graden Celsius. 

In het lage kookbereik van 80-110 
graden Celsius zelfs langer dan 24 
uur. Er zijn dus vele mogelijkheden om 
bijna elk gerecht perfect te bereiden. 

Barbecueën, roken, braden, bakken of koken 
met de Big Green Egg, uw creativiteit kent geen 
grenzen. De talrijke accessoires en de meertraps 
Eggspander Kit breidt het portfolio nog verder uit. 
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De beste kwaliteit
De Big Green Egg heeft veel voordelen 
ten opzichte van andere grillsystemen. Het 
keramiek reflecteert de warmte en creëert 
een luchtstroom die de ingrediënten en 
gerechten nog lekkerder maakt. Door 
de perfecte luchtcirculatie kunnen de 
ingrediënten gelijkmatig garen op de 
gewenste temperatuur. 

De temperatuur kan nauwkeurig worden 
geregeld en gehandhaafd. Dankzij het 

warmte-isolerende keramiek hebben zelfs 
buitentemperaturen geen invloed op de 
temperatuur in het ei. 

Daarnaast staat het technisch vervaardigde, 
ook door NASA gebruikte, hoogontwikkelde 
keramiek garant voor een ongekende 
levensduur, wat de fabrikant onderstreept 
met een levenslange garantie. 
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Inbouwtoestellen
De mogelijkheden van inbouw kooktoestellen op de 
huidige markt zijn bijna onbeperkt. Afhankelijk van uw 
voorkeur staat een houtskool- of gasgrill centraal in 
bijna elke buitenkeuken. 

Gas- en inductiekookplaten ontbreken ook zelden in 
een goed uitgeruste buitenkeuken. Maar voldoende 
werkruimte, opslagruimte en eventueel een 
wateraansluiting of koeling maken het buitenkoken 
echt compleet. 

Dit bespaart u lange afstanden en onnodig 
verplaatsen van keukengerei en ingrediënten zodat 
u beter kunt genieten van uw kostbare tijd met uw 
familie en vrienden. 
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Gasgrill
Door de goede temperatuurregeling, 
de gemakkelijke bediening en de snelle 
warmteontwikkeling is de gasgrill het grillsysteem 
dat het vaakst in buitenkeukens wordt geïnstalleerd. 

De bereidingsmogelijkheden zijn bijna onbeperkt 
en elke grillfan krijgt waar voor zijn geld. Bij het 
omgaan met gas zijn er echter ook verschillende 
voorwaarden waarmee rekening moet worden 

gehouden. Maak dus een zorgvuldige keuze 
bij het kiezen van uw toekomstige gasgrill. 

We gebruiken alleen hoogwaardige 
apparaten van bekende fabrikanten zoals 
Broil King, Napoleon, Bull, BeefEater, Fulgur 
Milano, FireMagic, LYNX of Flammkraft.
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Een buitenkeuken betekent niet alleen grillen en 
barbecueën, maar ook uit koken. Kookpot, pan 
of zelfs wok op een gasvuur of inductie, ook hier 

hebben wij de juiste oplossing voor u. 

Kookvelden
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Plancha/Teppanyaki
Een gasplancha of een elektrisch aangedreven 
teppanyki worden ook steeds populairder. 

Het voordeel van deze „hete“ platen is de 
snelle, hoge temperatuur en het eenvoudige en 
veelzijdige gebruik. Vlees, vis en groenten kunnen 
hier gemakkelijk worden bereid en gemengd met 
vloeistoffen zoals wijn, balsamico of passata en op 
smaak worden gebracht. 

Eenvoudig schoonmaken en gebruiksgemak 
zijn niet de enige krachtige argumenten voor de 
installatie van deze optie in uw buitenkeuken. 
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Koeling
Het koelen van voedsel of koude dranken voor het 
volgende feest is onmisbaar. Denk daarbij aan 
passieve koeling, zoals een ijsbak of een koelkast. 
Ook aan deze eisen kunnen we moeiteloos voldoen 
om uw buitenkeuken tot in de puntjes af te werken! 
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Water
Water wordt bijna altijd gebruikt en gevraagd. Een wateraansluiting 
in de buitenkeuken is niet alleen logisch, maar geeft je ook nog 
meer flexibiliteit. Water- en rioolaansluiting buitenshuis moet echter 
goed worden gepland en zorgvuldig worden overwogen, zodat er 
later geen problemen ontstaan. Wij helpen en adviseren u graag. 
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Opbergruimte & lades
In elke keuken, zowel binnen als buiten, mag de mogelijkheid tot 
opbergen natuurlijk niet ontbreken. Barbecuegereedschap, kruiden, 
pannen of zelfs de gasfles moeten goed worden opgeborgen. 
Hier bieden wij open en gesloten opties aan. De gesloten variant 
kan worden voorzien van deuren of lades. De lades zijn uiteraard 
gemaakt van roestvrij staal. Voor afgeschermde ruimtes hebben 
wij ook houten lades in ons assortiment.

30



31



Modulaire opbouw
Dankzij de modulaire opbouw van de individuele buitenkeukenkasten configureert 
u snel uw droom van een nieuwe buitenkeuken. Kies de gewenste uitrusting en 
de bijpassende buitenkeukenmodules volgens uw persoonlijke smaak, en de 
persoonlijke omstandigheden.

 U kunt zelfs beginnen met slechts één module, die u kunt uitbreiden, converteren of 
zelfs vervoeren en aanpassen bij een verhuis. 
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1. Module voor Gasgrills
Een gasgrill is vaak het middelpunt van een buitenkeuken. We integreren uw 
gewenste apparaat dan ook uiterst nauwkeurig. De gasgrillmodule biedt veel 
ruimte en veel opbergruimte. Gasflessen en barbecuegereedschap kunnen hier 
ook gemakkelijk worden opgeborgen.

Standaard zijn dubbele toegangsdeuren geïnstalleerd in de gasgrillmodule,
optioneel kunt u de module ook voorzien van lades.

H: 925 x B: 1250 x T: 700mm H: 925 x B: 1250 x T: 700mm
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2. Module voor kamado barbecue
Je kunt je Big Green Egg op drie verschillende manieren integreren.

H: 925 x B: 700 x T: 700mm H: 925 x B: 700 x T: 700mm H: 925 x B: 900 x T: 700mm

Module 1: Deze module biedt 
een open ontwerp, perfect voor 
degenen die hun buitenkeuken wat 
„rustieker“ willen maken. Het open 
vak biedt genoeg opslagruimte 
voor accessoires of kan ook 
decoratief met hout uitgerust zijn.

Module 2: Deze module is gesloten 
en draagt   dus bij aan een „clean“ look.
De kamado steekt iets uit en maakt 
indruk met zijn unieke vorm. De 
standaardlade biedt gesloten 
opbergruimte voor veel keukengerei.

Module 3: Met deze module laten 
we het „ei“ optisch zweven. Daardoor 
nemen wij het perfecte design over 
met de nodige accenten. Ook hier 
een standaard gesloten lade die 
de nodige opbergruimte voor veel 
keukengerei biedt.
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3. Opbergruimte & werkblad
In elke keuken zijn twee dingen essentieel: opbergruimte en werkblad. In de open en gesloten modules 
heb je genoeg mogelijkheden om barbecuegereedschap en accessoires op te bergen, zelfs gasflessen 
kunnen hier worden opgeborgen.
 

H: 925 x B: 1250 x T: 700mm H: 925 x B: 900 x T: 700mm H: 925 x B: 700 x T: 700mm

H: 925 x B: 1250 x T: 700mm H: 925 x B: 900 x T: 700mm H: 925 x B: 700 x T: 700mm
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H: 925 x B: 1250 x T: 700mm H: 925 x B: 900 x T: 700mm H: 925 x B: 700 x T: 700mm

Het werkblad biedt voldoende ruimte om te werken en te serveren. Op verzoek is ook een op 
maat gemaakte installatie van plancha, kookplaten, teppanyaki of wastafel mogelijk.

De open module is perfect voor wie zijn buitenkeuken wat rustieker wil maken. De houten 
planken bieden voldoende opbergruimte voor accessoires of kunnen worden versierd met hout.

De gesloten variant kan worden voorzien van deuren of lades. Standaard zijn 2 lades 
geïnstalleerd, de optionele 3e lade zit verborgen achter de grote lade. Alle lades zijn standaard 
verkrijgbaar in roestvrij staal en tegen meerprijs ook in eikenhout, afgewerkt met bootlak.
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4. Koeling
De integratie van een koelkast in uw buitenkeuken zorgt voor verse 
ingrediënten en koele dranken.

Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke apparaten bieden wij de 
installatie aan van koelkasten met glazen of roestvrijstalen deuren. 
Optioneel is er de moelijkheid tot volledig geïntegreerde uittrekbare 
koelkasten, die perfect passen in het ontwerp van de keuken dankzij het 
gecoate stalen paneel.

H: 925 x B: 700 x T: 700mm H: 925 x B: 700 x T: 700mm
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5. Hoekoplossingen
Elke module kan worden gebruikt in onze hoekverbinding.
Hierdoor blijft de hoek volledig bruikbaar.

Variable maat
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6. Kleuren & Materialen
De grillruimtemodules zijn allemaal gemaakt van massief staal,
speciaal gecoat of gemaakt van Cortenstaal.

Voor de speciaal gecoate keukens bieden wij 3 kleuren aan: 
antraciet, zwart en wit. Andere kleuren zijn mogelijk tegen meer-
prijs & op aanvraag.

Antraciet
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6. Kleuren & Materialen

Zwart
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Wit
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Cortsenstaal
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7. Werkbladen van natuursteen
De combinatie van staal en hoogwaardig graniet geeft onze keukens een exclusieve 
uitstraling. Elke natuurstenen plaat wordt in nauwe samenwerking gemaakt door 
onze lokale steenhouwer.

Vanwege de uitstekende eigenschappen en de moderne uitstraling hebben we 
gekozen voor Nero Assoluto gevlamd / geborsteld en Cambrian zwart in lederlook.

Andere natuurstenen platen zijn op aanvraag en tegen een toeslag beschikbaar.

Cambrian Black Nero Assoluto
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8. Werkbladen van Keramiek
Keramiek bestaat uit natuurlijke grondstoffen. Door gebruik te maken van de nieuwste productieprocessen 
ontstaat een extreem robuust materiaal, perfect voor buitengebruik. Het ondoordringbare oppervlak is 
gemakkelijk schoon te maken, voedselveilig en geeft uw keuken een individuele uitstraling.
Kies uit onze collectie.

702 Syros Blanco

557 Basalt 657 Black

719 Stone Noir
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721 Pietra di Savoia 726 Boreal Piedra

727 Storm Gris 728 Vint Gris
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Onze Projecten
„Door de implementatie van uitdagende projecten, herdefiniëren we constant 
onze standaard en ontwikkelen zo tal van innovaties die vervolgens onze 
keuken binnenkomen.“

Michael Hofmann
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De zwevende keuken
Hier wilden we laten zien dat een enorme keuken 
van zwaar staal er licht en luchtig uit kan zien. 
De modules zijn volledig gemaakt van speciaal 
gecoat staal. 

Met zijn zwevend werkblad en opslagruimte 
dankzij z‘n geïntegreerde lades oogt ze elegant. 

De keuken kan met beugels direct aan een 
dragende muur worden bevestigd of met een 
speciale constructie vrij in de tuin staan. 
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SIX-EGG-SHOOTER
Het idee voor de SIX-EGG-SHOOTER is samen met Big 
Green Egg ontwikkeld. Onze taak was om een   manier te 
vinden waarop je meerdere Big Green Egg MINI toestellen 
kunt integreren en eventueel met meerdere mensen tegelijk 
kunt werken. We kwamen al snel met een ronde versie. 

Bij een van de eerste concepten merkten we dat het uitzicht 
bijna op een revolvertrommel lijkt. Dus verfijnden we deze 
look, pasten we de details aan en maakten we de „revolver“ 
draaibaar. 

Het ontwerp werd zo goed ontvangen op SPOGA 2018 dat 
het niet bij één „SIX-EGG SHOOTER“ bleef.  

52



53



54



Het Zwevende Ei
Begin 2019 vond de „Living Kitchen“ beurs plaats 
in Keulen als onderdeel van de IMM. 

Hier kregen we de unieke kans om samen met Big 
Green EGG te exposeren.

We wilden hier niet alleen een buitenkeuken 
plaatsen, maar het design van de Big Green Egg 
benadrukken met een “statement”.

Daarom hebben we een speciale module 
ontwikkeld met een houder waardoor de Big 
Green Egg lijkt te zweven! 

Om het ontwerp van de keuken verder te 
onderstrepen, hebben we een open te schuiven 
werkblad geconstrueerd, waaronder zich een 
geïntegreerde spoelbak met indrukbare kraan 
bevindt.

Het nieuwe kleurenschema in „fijne witte structuur“ 
werd zo goed ontvangen dat we de nieuwe kleur 
in het programma hebben opgenomen. 

De module kreeg de naam “Floating Egg” van 
de vele bezoekers, en werd massaal gedeeld op 
Facebook en Instagram. 
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De Egghead-keuken
De ongelooflijk positieve feedback van ons 
beursoptreden op de IMM in Keulen was ook het 
startsein voor een nog nauwere samenwerking 
met Big Green Egg. 

Plannen voor een nieuwe gezamenlijke afspraak 
op SPOGA 2019 waren snel gemaakt. 

Hierbij moest de focus liggen op een sociaal 
concept van een buitenkeuken, waarbij de 
bereiding van eten en drinken, en de communicatie 
van de gasten op de voorgrond staan. 

Het idee was om een   soort barconcept te 
integreren en de Big Green Egg uit te breiden met 
een kookstation van BORA. 

Om de keuken zo compact mogelijk te houden, 
zijn de twee werkbladen naar achteren geschoven 

en het bargedeelte en het BORA-kooksysteem 
eronder verborgen. 

Zo ontstaat er ook een bar waar je jezelf 
comfortabel kunt voelen met barkrukken. In dit 
geval kan het zwevende ei zelfs worden gedraaid, 
zodat je alles aan de barzijde in de gaten kunt 
houden of direct aan je gasten kunt serveren. 
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Big Meat Love
Uitzonderlijke omstandigheden vragen om 
uitzonderlijke oplossingen. Dus ook hier bij Florian 
alias Big Meat Love. 

Hij runt niet alleen zijn social media-blog Big 
Meat Love, maar ook een Facebook-groep over 
buitenkeukens, waar hij ook zijn eigen tuinproject 
heeft gedocumenteerd. Dit tot in detail gepland en 
uitgewerkt zodat de hele wereld kan deelnemen. 

Na het eerste contact begin 2019 werd al snel 
duidelijk dat je elkaar persoonlijk moest leren 
kennen en dat onze buitenkeukens onderzocht 
moesten worden. 

Kort daarna maakten we de eerste concepten en 
plannen. 

Maar als je Florian kent, dan ken je hem als een 
charmante, gedetailleerde perfectionist. 

Dus besloten we zonder verder oponthoud dat we 
een volledig nieuw concept zouden construeren en 
het in de praktijk zouden brengen. 

Het resultaat is een absoluut schitterende ontwerp 
met hoge flexibiliteit en een nieuwe structuur van 
modules! 
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Contact
Showroom:
Emil-Kemmer-Str. 12
96103 Hallstadt

Tel +49 (0) 951 700 399 00
Fax +49 (0) 951 700 399 01
Mail info@grillzimmer.de
www.grillzimmer.de

60



61



  rillzimmer
e x k l u s i v e  A u ß e n k ü c h e n


