Outdoor

NIEUW

HWAM Outdoor

Vergroot uw huis en verwelkom de warmte
in de tuin met HWAM Outdoor

NL 29-1696

LANGE DAGEN &
LANGERE NACHTEN
Niets luidt het warme seizoen mooier in, dan een glas koele witte wijn
terwijl u geniet van de laatste zonnestralen. Verleng de milde avonden
met kaarsen, open haarden, mooie bloemen, heerlijke BBQ-gerechten
en praktische, decoratieve houtopslagmeubels. Wij hebben voor u een
buitencollectie samengesteld die uitnodigt om te genieten van de mooiste
momenten in uw eigen buitenoase.
De collectie bestaat uit een vuurschaal, een houtkachel voor buiten, twee
soorten BBQ grilltafels, houtopslagkasten, verhoogde bedden en plantenbakken in verschillende maten.
De collectie is ontworpen in cortenstaal, dat door blootstelling aan weer
en wind een prachtig en werkelijk uniek roestachtig uiterlijk krijgt. De twee
grilltafels zijn ook verkrijgbaar met zwart gelakt staal.

Cortenstaal

Outdoor

CUBIS houtkachel voor buiten

GEZELLIG IN DE TUIN
Houdt u ook van lekker buiten eten en genieten? Met
een VULX MAGMA of FUSION BBQ grilltafel krijgt het
koken zelf een zeer centrale rol in de maaltijd. Of u nu
de voorkeur geeft aan voedsel bereid boven een open
vuur / houtskoolgrill of juist het comfort van een gasgrill
wenst: met een grilltafel zorgt u voor geweldige culinaire
ervaringen waarbij iedereen meedoet.

FUSION BBQ grilltafel

De BBQ grilltafels zijn verkrijgbaar in 
verschillende
hoogtes. U kunt kiezen tussen inzetstukken voor

houtskool of gas. Deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar. De
grilltafels kunnen gemakkelijk worden omgebouwd van
het ene brandstof naar de andere.

Hoogte 		

Verkrijgbaar in 3 hoogtes: 40 cm, 80 cm, 110 cm

Diameter		

Ø 130 cm

4-i-1

Tafel, houtskoolgrill, vuurschaal en gasgrill

Verbranding

Houtskool, hout en gas - in 2 minuuten gewisseld

Kleuren		

Verkrijgbaar in cortenstaal of zwart gelakt staal

Bovenplaat

HPL-plaat, bestand tegen water, U-licht en schokken

MAGMA BBQ grilltafel, houtskool en gas

Outdoor

MAGMA BBQ grilltafel, zwart gelakt staal

MAGMA BBQ grilltafel. Cortenstaal

MAGMA BBQ grilltafel
Hoogte 		

110 cm

Diameter		

Ø 100 cm

3-i-1

Tafel, houtskoolgrill en gasgrill

Verbranding

Houtskool en gas - in 1 minuut gewisseld

Kleuren		

Verkrijgbaar in cortenstaal of zwart gelakt staal

Bovenplaat

HPL-plaat, bestand tegen water, U-licht en schokken

FUSION BBQ grilltafel. Hoogte 40 cm

OPEN VUUR IN DE TUIN
De perfecte plek om het warm te krijgen als de buitentemperatuur daalt, is bij een houtkachel voor b
 uiten of
bij een vuurschaal. Ontspan u en geniet van de warmte
en het schouwspel van de betoverende vlammen
van uw CUBIS houtkachel voor buiten. Er zijn wielen
verkrijgbaar zodat u deze naar de gewenste plek kunt
verplaatsen
Geniet van de dansende vlammen terwijl u popcorn
maakt of marshmallows roostert rond het FUEGO
vuurschaal. Beleef de echte smaak van een houtvuur.
Ze zijn heel makkelijk te maken en zorgen voor een
bijzondere stemming.
Combineer de MULTIFLEX houtopslagkast zoals u wilt.
Kies bijvoorbeeld een laag model en leg er een dikke
houten plank op, zodat u een perfecte plek hebt om uw
eten en drinken te bewaren.
Gevoel van ruimte vereist geen massieve muren. Geef
kleur aan het buitenleven en creëer gezellige ruimtes
op het terras met de natuur als achtergrond. Plant
bloemen in alle kleuren van de regenboog. Plant ze in
MULTIFLEX verhoogde bedden en plantenbakken: ze
zijn praktisch en mooi. Voor meer flexibiliteit kunt u sommige plantenbakken van wielen voorzien.

CUBIS houtkachel voor buiten met wielen
B: 50 x H: 291 x D: 50 cm
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MULTIFLEX houtopslagkasten, diepte 40 cm
B: 60 x H: 120 cm
B: 80 x H: 120 cm
B: 60 x H: 160 cm
B: 80 x H: 160 cm
B: 60 x H: 200 cm
B: 80 x H: 200 cm

FUEGO vuurschaal
B: 68 x H: 68 x D: 68 cm
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HWAM OUTDOOR COLLECTIE

DESIGN BY

Sørig & Jacobsen

FUEGO vuurschaal
Cortenstaal
B: 68 x H: 68 x D: 68 cm

MULTIFLEX houtopslagkasten, diepte 40 cm
Cortenstaal
B: 60 x H: 120 cm
B: 80 x H: 120 cm
B: 60 x H: 160 cm
B: 80 x H: 160 cm
B: 60 x H: 200 cm
B: 80 x H: 200 cm

CUBIS houtkachel voor buiten
Cortenstaal
B: 50 x H: 288,5 x D: 50 cm

MULTIFLEX verhoogd bed/plantenbak, hoogte 40 cm
Cortenstaal
D: 40 x B: 40 cm
D: 60 x B: 40 cm
D: 80 x B: 80 cm
D: 40 x B: 80 cm
D: 60 x B: 80 cm
D: 80 x B: 120 cm
D: 40 x B: 120 cm
D: 60 x B: 120 cm
D: 80 x B: 160 cm
D: 40 x B: 160 cm
D: 60 x B: 160 cm
D: 80 x B: 200 cm
D: 40 x B: 200 cm
D: 60 x B: 200 cm

FUSION BBQ grilltafel
Cortenstaal en zwart gelakt staal
Houtskool, hout en gas
H: 110 cm Ø: 130 cm

FUSION BBQ grilltafel
Cortenstaal en zwart gelakt staal
Houtskool, hout en gas
H: 80 cm Ø: 130 cm

FUSION accessoires
· Beschermdeksel voor het hout- / houtskool-inzetstuk
· Waterdichte hoes voor de BBQ grilltafel hoogte 110 cm
· Waterdichte afdekking voor de bovenplaat
· Verstelbaar grillrooster voor het verbranden van hout
· Afdekplaat voor de BBQ grilltafel
· Ethanolbrander
· Champagne-emmer
· FUSION basis afzonderlijk worden gekocht H: 110 cm, 80 cm en 40 cm
· Hout- en houtskool-inzetstuk
· Gas-inzetstuk

FUSION BBQ grilltafel
Cortenstaal en zwart gelakt staal
Houtskool, hout en gas
H: 40 cm Ø: 130 cm

MAGMA accessoires
· Waterdichte afdekking voor
de bovenplaat
· Afdekplaat voor de BBQ grilltafel
· Champagne-emmer
· Houtskool-inzetstuk
· Gas-inzetstuk

MAGMA BBQ grilltafel

Cortenstaal en zwart gelakt staal
Houtskool en gas
H: 110 cm Ø: 100 cm

CUBIS accessoires
· Basis met wielen

MULTIFLEX accessoires
· Grasrand voor verhoogd bed/plantenbak
· Beugels voor het stapelen van 2 verhoogde bedden / plantenbakken
· Wielen Ø50 mm
· Beugels voor het ann elkaar schroeven van 2 kasten
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