Cosy Gardens

Draadstalen terrashaarden en tuinafscheidingen

Terrashaarden
Gaat u een moderne tuin aanleggen of een mooie
uitbouw realiseren? Plaats dan deze draadstalen
terrashaard als sfeervolle finishing touch. Daarbij
zijn deze haarden prima te gebruiken als barbecue.
Met deze stoere aanvulling zal u nóg meer genieten
van het eindresultaat.
Antibes

Specificaties van de sfeerhaarden

Oporto geel

Zonder stenen verkrijgbaar

Antibes rood

Open achterzijde

Faro

• Uniek ontwerp door haard en brandbak
met ronde bovenkant
• Leverbaar in vier standaardmodellen
• Daarnaast kunnen haarden op maat
gemaakt worden
• De aslade is uitneembaar
• Lange levensduur door toepassing van
gegalvaniseerd staal
• Onderlinge stalen verbindingen in de
korf garanderen vormvastheid
• De stenen zijn leverbaar in drie
standaardkleuren
• De haard is tevens verkrijgbaar zonder
stenen
• Diverse accessoires zijn leverbaar
• De achterzijde is open of met stenen
gesloten

Maak de tuin compleet met deze robuuste terras

Schanskorven
Onderhoudsvrije tuinen worden
eigentijds met deze duurzame
schanskorven. Als erfafscheiding
of verhoogde border, eventueel
gecombineerd met planken als bank.
Op maat gemaakt is de schanskorf
een stoere aanvulling in uw tuin.

Specificaties van de schanskorven
• Op maat gemaakt, bijvoorbeeld (deels)
schuin aflopend.
• Zowel hoge als lage korven leverbaar.
• De haardhoutopslag is een
standaardmodel.
• Roest- en onderhoudsvrij door
toepassing van gegalvaniseerd staal.
• Vormvast door stalen verbindingen
binnenin.
• Te combineren met houten zittingen,
bijvoorbeeld om een bank te maken
van een lage korf.
• In dezelfde steenkleuren leverbaar als
de haarden.
• Stenen zijn optioneel leverbaar.

Hoekhaard Valencia geflankeerd door schanskorven

Levertijd

• Standaard modellen:
2 tot 4 weken.
• Afwijkende modellen:
4 tot 6 weken.

Haardhoutopslag

shaarden en tuinafscheidingen

Cosy Gardens
Tafel met bank
Robuuste oerdegelijke
tuintafel van gegalvaniseerd
staal met massief houten
planken. Onderhoudsvrij,
dus u heeft jarenlang plezier
van deze stoere 6-persoons
eettafel in uw tuin.

Dealer:

www.cosygardens.nl

