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Outdoor 
Living

With 108 years of innovation Masport has grown to become a 
market leader for outdoor garden & lifestyle products. Synonymous 
with quality & reliability the brand has been trusted by Kiwis for 
generations. Due to ongoing success Masport is sold in over 
45 countries worldwide and continues to develop outstanding 
products that has been recognised by gaining the Highly 
Commended Trusted Brand 2018 for barbecues.

Regardless of whether you want a barbecue to be the centrepiece 
of your outdoor entertaining area or you simply need something 
to sizzle up the steak and sausages at the flat or holiday home, 
Masport has the right model to suit your needs and lifestyle. 

oleksandr.dzhupyna
Выделение
Яскраве життя на відкритому повітрі

oleksandr.dzhupyna
Выделение
З 108-річною інновацією Маспорт став лідером на ринку товарів для відпочинку  та активного способу життя. Безперечно  якістю та надійністю славилися всі покоління  бренду Ківі. Завдяки успіху неабиякому Маспорт продается ц бвльш ніж 45 країн по всьому світу і продовжує стрімко розвиватися. І ось мому - це  довірчий бренд 2018 серед виробників барбекю. Незалежно від того, чи хочете ви, щоб барбекю став шедевральним витвором на вашому подвір'ъу або просто потрібно щось швидко підсмажити на вечерю як  стейк чи сосискина чи просто пригосити гостей, Маспорт завжди є правильні морджел  модель відповідно до ваших потреб та способу життя.
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Barbecue 
Features

6 BURNERS 
Six premium 304 grade stainless steel main burners 
improve heat distribution over full cooking surfaces.

304 STAINLESS STEEL
304 stainless steel provides a modern and stylish 
finish with extra protection against the elements.           

SIDE-BURNER
Side burner provides a hob type option when 
required.

TIMER 
Cooking timer allows you to set your desired time 
and the alarm reminds you when time is up.           

TEMPERATURE GAUGE
Temperature gauge keeps you in control when pre 
heating and roasting.

LED DASH AND GRILL LIGHTS
Whether it’s on the control knobs or the dash, the 
bright LEDs will improve visibility in a very stylish 
way.          

LED
HOOD WINDOW
The safety approved glass window is integrated into 
the hood allowing a full view inside the barbecue 
without having to open and maintaining heat integrity.      

SMOKER TRAY
Smoking is a very popular option when roasting or 
dedicated hot smoking. The integrated smoker tray is 
easy to prepare and runs off the barbecue burners.      

BARBECUE COVER
Comes with UV resistant Oxford cover.

USB PORT
USB ports allow your gadgets to be charged or 
powered up whilst using the barbecue. Especially 
useful if running cooking probes and other 
accessories requiring power.          

ROTISSERIE 
The rotisserie can use direct heat off the rear 
infrared burner and indirect heat from the main 
burners for even roasting.           

REAR BURNER
Rear infrared burners are great for direct radiant 
heat with rotisseries but are also useful for grilling 
and browning off barbecue food.           

INTERCHANGEABLE COOKING SYSTEM
Unique to Masport, the Interchangeable Insert 
Cooking System extends your cooking options with 
a pizza stone, kebab racks & skewers and grill & 
hotplate inserts.

NATURAL GAS CONVERSION
A natural gas conversion kit is available to run your 
barbecue from mains natural gas.         

FAT AWAY DRAINAGE SYSTEM
Unique to Masport, the Fat Away Drainage System 
(FADS) helps to efficiently direct away excess 
fats, oils and unnecessary juices along specially 
designed channels and into a collection cup.           

WOK BURNER 
Wok style of burner provides versatility.           

* The above features are available on selected barbecues only

4 BURNERS 
Four premium 304 grade stainless steel main 
burners provide power and even heat distribution 
over the cooking surface.           

KEBAB RACKS & SKEWERS
Stainless steel kebab racks and skewers provide an 
easy way to turn food on the grill without sticking.           

oleksandr.dzhupyna
Выделение
Позначення характеристик барбекюшниць 
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MB Contemporary
With sleek clean lines, these are sophisticated barbecues 
that offer more than skin deep beauty. Innovation is at the 
core of these barbecues turning clever ideas into useful and 
practical features.

552980

Технічні характеристикиMB4000
699 доларів США
Ця гарна барбекюшниця вишуканого глянцевого кольору з 
приборною панеллю з нержавіючої сталі преміум-класу чудово 
виглядатиме у будь-якому місці для відпочинку. Справжній 
маст-хев для відпочинку на природі.

• 4 пальники з нержавіючої сталі марки 304 преміум-класу
• Компактна висувна кришка сприяє кращому обжарюванню та 

утримуванню тепла
• Знімна дошка для нарізання та 100-мм контейнер із 

нержавіючої сталі
• Надійне рівномірне розпалення
• Температурний датчик для контролювання процесу приготування
• Гриль та плита з емальованого чавуну
• Емальована решітка для грилю
• Контейнер для зберігання з подвійними дверцями
• Блискуче покриття з обробкою із нержавіючої сталі
• Бічний пальник забезпечує різноманітні варіанти для готування
• Кришка з двошаровим покриттям з віконцем
• Поличка для запікання забезпечує додаткове місце і дозволяє 

рівномірно розподіляти тепло
• Йде у комплекті із вбудованою відкривачкою для пляшок
• 5 років гарантії

552975



5

• Нержавіюча сталь марки 304 
• 4 пальники з нержавіючої сталі марки 304 преміум-класу
• Компактна висувна кришка сприяє кращому обжарюванню та 

утримуванню тепла
• Надійне рівномірне розпалення
• Температурний датчик для контролювання процесу приготування
• Гриль та плита з емальованого чавуну
• Емальована решітка для грилю
• Контейнер для зберігання з подвійними дверцями
• Бічний пальник забезпечує різноманітні варіанти для готування
• Кришка з двошаровим покриттям з віконцем
• Світлодіодні лампи на всіх ручках
• Поличка для запікання забезпечує додаткове місце і дозволяє 

рівномірно розподіляти тепло
• Йде у комплекті з чохлом, стійким до УФ-променів
• 5 років гарантії

LED

S/S 4
949 доларів США
Високоякісна барбекюшниця з нержавіючої сталі марки 304. 
Ідеальний розмір для задоволення потреб як малих, так і 
великих компаній. Забезпечить багато років надійної роботи.

552924

Технічні характеристики
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Maestro
799 доларів США
Сучасна на вигляд барбекюшниця, яка не лише прикрашає ваше місце для 
відпочинку надворі, але й допомагає приємно проводити час та створювати 
неперевершені святкові страви для вашої родини та друзів. Ці барбекюшниці 
компактні, надійні та мають чудовий вигляд.

552893

Maestro Series
Modern looking barbecues that are not only designed to 
enhance your outdoor area but to entertain and create 
masterful feasts for family and friends. These barbecues are 
compact, reliable and look impressive.
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Технічні характеристики

• 4 пальники з нержавіючої сталі марки 304 преміум класу
• Компактна висувна кришка сприяє кращому обжарюванню 

та утримуванню тепла
• Надійне рівномірне розпалення
• Температурний датчик для контролювання процесу приготування
• 50/50 гриль та плита з емальованого чавуну
• Передня приборна панель з нержавіючої сталі марки 430
• Задній інфрачервоний пальник
• Поличка для запікання забезпечує додаткове місце і 

дозволяє рівномірно розподіляти тепло
• Подвійна емальована кришка з кінцевими заглушками з 

міцного сплаву
• Бічний пальник забезпечує різноманітні варіанти для 

приготування
• Стильний, повністю закритий ящик з подвійними 

дверцятами і 4 роликовими колесами
• Йде у комплекті з чохлом, стійким до УФ-променів, та 

вбудованою відкривачкою для пляшок
• 5 років гарантії
• Доступна у кольорах графіт, помаранчевий захід сонця, 

яскравий блакитний, камінь та яскраво-зелений

552991 552953

552895 552894
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SpecificationsStainless Steel Outdoor Flare
$669
Add elegance and ambience to your outdoor entertaining. The 
lighting effect from this outdoor flare is truly amazing.

• 304 stainless steel construction for a modern and stylish finish
• Ceramic burner gives off large dancing flame
• 3 sided glass flame tube reflects flame on to all sides enhancing 

decorative view and amazing outdoor light
• Anti-tilt switch shuts off gas supply if appliance is tipped or 

falls over
• Integrated ignition
• Aluminium deflector
• Runs on a 9kg cylinder
• Portable

552763

SpecificationsStainless Steel Patio Heater
$449
Masport Outdoor Patio Heaters take the chill off in the evening and 
become quite the social magnet when entertaining outdoors. Good 
quality heaters with a reliable light up ignition starter.

• Stainless steel burner and emitter surround provides more protection 
against corrosion than similar looking chrome and steel finishes

• Anti-tilt switch shuts off gas supply if appliance is tipped or falls over
• Piezo electric ignition
• Flame failure protection is a safety feature that turns the gas supply 

off if the flame goes out
• Hinged door provides easy access to the gas cylinder avoiding 

awkward bottle replacement
• Stainless steel table top provides a useful area for placing drinks 

and food when entertaining
• Pole and housing finished in stainless steel
• Majority 202 stainless steel
• Heater base is finished in durable powdercoat that protects the 

steel from the gas cylinders scratching and scuffing action
• Wheels for easy transportation

552653

Outdoor Heating & Lighting
Add a touch of elegance and ambience to your outdoor entertaining with the Masport Outdoor Lighting & 
Heating Range. Outdoor Flares will provide a wow factor and extra light in the evening time. Patio Heaters 
take the chill off in the evening and become quite the social magnet when entertaining outdoors.
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304 Stainless Steel Burners
• Replacement stainless steel burners
• Sizes designed to fit your Masport barbecue

Rotisserie Kit
• 4 piece shaft and 4 prong forks.Supplied complete with all 

mounting hardware
• A range of sizes designed to fit your Masport barbecue

Stainless Steel Flame Tamers
• Replacement stainless steel flame tamers
• Sizes designed to fit your Masport barbecue

Barbecue Covers
• A range of sizes designed to fit your Masport barbecue

Soft grip BBQ control knobs 4 pack
• Replacement chrome soft grip control knobs
• Rubber thumb grip for greater control and comfort

Cast Iron Deep Dish
559672
• Solid cast iron dish with handles for easy removal and placement
• W 385mm x L 480mm
• Fits selected barbecues

Deluxe 18 Piece Stainless Steel BBQ Set
547598
• Made from stainless steel
• Hard wearing aluminium carry case
• Set contains: knife, fork, tongs, spatula, basting brush, grill 

scraper/brush, 4 skewers and 8 corn cob holders
• Stainless steel hanging loops for convenient storage during cooking

Interchangeable Insert Cooking System
547137
• Set contains pizza stone, grill & hotplate inserts, grill insert holder & 

insert removal tool and kebab racks
• W 385mm x L 480mm
• Fits selected barbecues

Additions & Spare Parts
Masport has a range of barbecue accessories to help you get the best out of your 
barbecue cooking experience.

*Product images may vary depending on your barbecue model



Available From:

Warranty and Disclaimer Info:
All Masport products carry a manufacturer’s warranty. Please refer to your warranty card supplied with each product for details and 
conditions for specific models. This brochure supersedes all previous Masport Barbecue Range brochures. Product specification, 

colours and prices are subject to change without prior notification. All models may not be stocked at all stores. Whilst care has 
been taken in the preparation of this document, Masport is constantly improving and updating its product range, therefore model 

specifications may vary and should be checked at time of purchase.

Masport Limited New Zealand 
1–37 Mt Wellington Highway

PO Box 14-349, Panmure, Auckland 1060
P: 0800 MASPORT | F: 0508 570 570   

E: sales@masport.co.nz 
W: www.masport.co.nz

O
rd

er
# 

54
60

26
 (N

Z 
B

B
Q

 0
7.

18
.V

1 
JT

)




