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Cocoon Table
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Nu we ook in 2014 de focus houden op buiten wonen, zijn buitenhaarden niet meer

Cocoon Table

weg te denken. Zo zijn er de Cocoon Tables: trendy tuintafels met een ingebouwd
gasvuur plus de mogelijkheid om de tafel met een losse grillplaat als barbecue
te gebruiken. Op koele avonden in het voor- en najaar brengt vuur warmte, maar
vooral ook sfeer en gezelligheid. Een gasvuur is ideaal: aan is aan, uit is uit.
En extra veilig bovendien: er komen geen vonken van af.
Cocoon Tables: voor wie er - letterlijk - warmpjes bij wil zitten.
De Cocoon Table wordt geleverd inclusief lavastenen, houtblokken, gasslang
(2,5 meter) en een PVC beschermhoes. De tafel dient aangesloten te worden op
propaan/butaan gas, hiervoor moet een 30 mBar gasdrukregelaar gebruikt worden.
De Cocoon Tables lijken gemaakt van beton, terwijl ze in feite gemaakt zijn van
composiet, hierdoor zijn ze bestand tegen extreme temperaturen.
Het vuur van de Cocoon Table wordt gevoed door een gashaard met rvs-brander van 19,5 kW, mooi gecamoufleerd met optische houtblokken en lavastenen. Daardoor lijkt het vuur op een houtgestookt vlammenspel. De haard is
gemakkelijk te ontsteken door de elektronische ontsteking en de hoogte van de

Inclusief
Lavastenen
Keramische houtblokken
PVC Beschermhoes
voor Cocoon Table
Gasslang (2,5 meter)

vlam is af te stellen door middel van een draaiknop, beide fijn verwerkt in een
rvs bedieningspaneel.
Aardgas

...warmte & sfeer

Het is mogelijk om de Cocoon Tables aan te sluiten op aardgas. De tafel moet
dan worden omgebouwd en aangesloten door een erkend gas installateur, dit
is uitsluitend mogelijk via Happy Cocooning.
Voor meer informatie kijkt u op www.happycocooning.com

Voordelen
Avonden sfeervol verlengen!
Multifunctionele tafel!
Meerdere modellen/kleuren!
Veilig, CE Kiwa Gastech gekeurd!

Happy Cocooning

De open haard is al eeuwenlang dé plek in huis om lekker bij weg te kruipen.

srs4001z
zwart

srs4001a
antraciet

Accessoires Vierkant Klein

Glazen ombouw Klein (sr44sgs)
Houten Side Table Vierkant Klein,
set van 2 (sr45scs)

Cocoon Table Rond (61 x 61 x 42 cm)

srr6501z
zwart

srr6501a
antraciet

srr6501w
wit

Accessoires Table Rond

...lange zomeravonden
srr6501t
taupe

srr6501b
bruin

Houten Side Table Ovaal/Rond,
set van 2 (sr45ocs)
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vierkant klein & rond

Cocoon Table

Cocoon Table Vierkant Klein (60 x 60 x 40 cm)

srs6504z
zwart

srs6504a
antraciet

5

srs6504w
wit

Accessoires Table Vierkant

srs6504t
taupe

srs6504b
bruin

Cocoon Table Rechthoek (107 x 80 x 46 cm)

Glazen ombouw Vierkant (sr44gs)
Houten Side Table Rechthoek/Vierkant ,
set van 2 (sr45cs)

...eigentijds design
Cocoon Table Ovaal (107 x 80 x 46 cm)

Accessoires Table Ovaal

srs6510z
zwart

srs6510a
antraciet

srs6510w
wit

Accessoires Table Rechthoek

srr6510z
zwart

srr6510a
antraciet

Houten Side Table Ovaal /Rond,
set van 2 (sr45ocs)

srs6510t
taupe

srs6510b
bruin

Glazen ombouw Rechthoek (sr44gs)
Houten Side Table Rechthoek/Vierkant,
set van 2 (sr45cs)

vierkant & rechthoek

ovaal Cocoon Table

Cocoon Table Vierkant (76 x 76 x 46 cm)

Cocoon Table Vierkant Teakhout
(76 x 76 x 46 cm)

Cocoon Table Rechthoek Teakhout
(107 x 80 x 46 cm)

Cocoon Table Statafel Vierkant Hout
(76 x 76 x 100 cm)

Cocoon Table

srs6504ht

Enclosure Teakhout

srs6510ht

Accessoires Table Teakhout

srs6504hts

Accessoires Table Teakhout

De deksel is verkrijgbaar in de
kleuren: zwart en antraciet

srse01ht

...multifunctionele tafel

Glazen ombouw Rechthoek/Vierkant
(sr44gs)

Houten Side Table Teakhout
(sr45hcst)

teakhout

De inbouwplaat is verkrijgbaar in de kleuren: zwart en antraciet
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Cocoon Table

Cocoon Table Top Vierkant (61 x 61 x 15 cm)

Dit model is verkrijgbaar in de kleuren: zwart en antraciet

Dit model is verkrijgbaar in de kleuren: zwart en antraciet

srr6501tz
zwart

srs6501ta
antraciet

Grillplaat Cocoon Table

sr50gp

Stalen deksel Cocoon Table
Vierkant Klein

De grillplaat wordt geleverd
inclusief deksel en thermometer.

Stalen deksel Cocoon Table
Rechthoek

Niet geschikt voor: Vierkant Klein,
Table Top en Losse Inbouwbrander.

Stalen deksel Cocoon Table
Vierkant

De deksels zijn verkrijgbaar in de kleuren: zwart en antraciet

...grillen

sr47tl-01

sr47tl-10

De deksel kunt u gebruiken om de tafel af te dekken, dit zorgt
voor bescherming en een optimale benutting van de Cocoon Table.

sr47tl-04
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table top, grillplaat & deksels

Cocoon Table Top Rond (61 x 61 x 15 cm)

sr1801bi

Losse Inbouwbrander

De inbouwbrander wordt
geleverd inclusief deksel

Accessoires Inbouwbrander

Glazen ombouw Inbouwbrander
(sr44bigs)

...gezelligheid
Losse Inbouwbrander Rechthoek (69 x 32 x 23 cm)
Inbouw wijnkoeler Vierkant
(39 x 39 x 26 cm)

Inbouw wijnkoeler Rechthoek
(69 x 32 x 14,5 cm)

Deze wijnkoelers kunnen
overdag in de tafel geplaatst
worden, en ‘s avonds wanneer
het afkoelt eenvoudig vervangen
worden door de inbouwbrander.
sr2201bi-bwc

Accessoires Inbouwbrander

sr4001bi
sr4001bi-bwc

De inbouwbrander wordt
geleverd inclusief deksel

Glazen ombouw Inbouwbrander
(sr44rbigs)
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inbouwbranders

Cocoon Table

Losse Inbouwbrander Vierkant (39 x 39 x 23 cm)

Bio-Ethanol/Brandgel Cocoon Table

Mini Rechthoek Zwart
(43 x 32 x 18,5 cm)

Houten Side Table & Glazen Ombouw Rechthoek & Vierkant

Mini Rechthoek Antraciet
(43 x 32 x 18,5 cm)

srs10z

Mini Ovaal Zwart
(43 x 32 x 18,5 cm)

srs10a

sro10z

Houten Side Table Rond

Mini Ovaal Antraciet
(43 x 32 x 18,5 cm)

sro10a

Glazen ombouw Rechthoek/Vierkant
(sr44gs)
Houten Side Table Rechthoek/Vierkant,
set van 2 (sr45cs)

Glazen ombouw Vierkant Klein
(sr44sgs)
Houten Side Table Vierkant Klein,
set van 2 (sr45scs)

sr45ocs

Enclosure (Bijzettafel)
Houten Side Table Ovaal

Bijzettafel om over uw gasfles te plaatsen
srse01a
antraciet

srse01z
zwart

srse01w
wit

srse01t
taupe

srse01b
bruin

Wijnkoeler Cocoon Table

Enclosure Rond

Enclosure Teakhout

PVC Cover

Verkrijgbaar in de
kleuren: zwart en antraciet

De deksel is verkrijgbaar in de
kleuren: zwart en antraciet

Verkrijgbaar in de kleuren: zwart en grijs

sr48wc

srse01ht

srse02z

Gasdrukregelaar

30 mBar UNI x 1/4 Links
sr45ocs

srre01

Houder keramische blokken/wijnrek

srse02g

Uw fles wijn blijft heerlijk koel dankzij de
wijnkoeler, de wijnkoeler is zeer eenvoudig
te plaatsen in de handvatten aan de zijkant
van de Cocoon Table.

sr51lr

Tijdschriftenhouder Cocoon Table

sr49mr
Te plaatsen aan de zijkant van de
Cocoon Table, ideaal om uw tijdschrift/
krant in te plaatsen.

srgdr01

Beschermprofiel gasslang

srbp01
Camoufleer uw gasslang
en voorkom struikelgevaar.
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accessoires

bio-ethanol & enclosure
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Uw dealer:

sales@happycocooning.com
www.happycocooning.com
www.facebook.com/cocoontable
twitter.com/happycocooning

