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De Cosiloft is een prachtige loungetafel 

welke je helemaal naar jouw smaak kan 

samenstellen. Deze nieuwe collectie van Cosi 

is een evolutie in de vuurtafels. Een mooi, 

opengewerkt aluminium frame met een 

tafelblad naar eigen keuze. 

Er zijn drie verschillende tafelbladen 

verkrijgbaar; teak, zwart en grijs. Ondanks zijn 

mooie loungetafel hoogte past er in de Cosiloft 

zelfs een 5 kg gasfles. Deze zit goed verwerkt in 

het pure design van de Cosiloft tafel.

Cosiloft 100  white / grey and glass set square L Cosiloft 100  black / teak

Cosiloft 120  black / teak and glass set straight

In de Cosiloft collectie loungetafel is er de keuze uit de vierkante van 100x100 cm en de rechthoekige variant van 120x80 cm. Afhankelijk van de 

loungehoek in je tuin kan je de beste keuze maken uit deze twee varianten. Bij zowel de Cosiloft 100 als de Cosiloft 120 wordt een afdekplaat voor 

de brander meegeleverd. Heb je de haard niet aanstaan kan je op deze manier toch gebruik maken van het totale tafeloppervlak. 

De Cosiloft tafels branden op propaan gas, propaan is een bijproduct van de winning van zowel aardgas, als het raffineren van aardolie. De 

verwarmingscapaciteit is ongeveer 9 kW bij een max. verbruik van 600 gram per uur. Alle Loft tafels worden standaard geleverd met 30 mBar 

regelaar met gasslang, keramische houtblokken, lavastenen, afdekplaat en zwarte beschermhoes. 

STYLISH  
DESIGN

Cosiloft 100 black - white of black
5958740 / 5958730

Afmeting 100x100x47 cm
€ 899

Cosiloft 100 grey - white of black
5957880 / 5957850

Afmeting 100x100x47 cm
€ 849

Cosiloft 100 teak - white of black
5957890 / 5957860

Afmeting 100x100x47 cm
€ 899

Cosiloft 120 black - white of black
5958800 / 5958790

Afmeting 120x80x47 cm
€ 899

Cosiloft 120 grey - white of black
5958780 / 5958770

Afmeting 120x80x47 cm
€ 849

Cosiloft 120 teak - white of black
5958760 / 5958750

Afmeting 120x80x47 cm
€ 899



Cosiglobe black - 5957610
Afmeting:      75 cm h: 36 cm

€ 599

De trend voor binnen is om het liefst zoveel 

mogelijk verschillende tafeltjes te combineren 

tot één geheel. Waarom doen we dit buiten dan 

ook niet? Maar dan met een toffe gashaard als 

middelpunt! De Cosiglobe is een lage salontafel 

met daarin een gashaard verwerkt. De gasfles zet 

je eenvoudig in de hogere bijzettafel, dus daar zie 

je niks meer van!

De Cosiglobes zijn verkrijgbaar in wit en zwart, 

mix & match er dus op los! Standaard zit er bij 

de Cosiglobe een afdekplaat, als je de haard niet 

gebruikt is het een ideale salontafel! Cosiglobe black with sidetable

Cosiglobe white with sidetable 

De Cosiloft Divider is een fantastische nieuwe 

aanwinst in de Loft familie van Cosi. Met deze 

divider maak je binnen een handomdraai een 

schitterende afscheiding op je terras.

Deze stoere Divider is gemaakt van robuust 

teakhout met een aluminium frame. In de 

Cosiloft divider past een 5 kg gasfles. Deze zit 

goed verwerkt in het pure design van de Cosiloft 

Divider. De Cosiloft Divider is verkrijgbaar in 

een zwart aluminium frame voorzien van een 

zwarte brander. Door zijn maatvoering is de 

Cosiloft Divider ook uitermate geschikt om aan 

de kopse kant van de tafel te plaatsen. Iedere 

Cosiloft Divider is voorzien van een afdekplaat. 

Dit maakt hem, ook als hij niet brandt een 

prachtige accessoire voor in de tuin.

Cosiloft Divider Professioneel

Door zijn prachtige vormgeving is de 

Cosiloft Divider ook uitermate geschikt als 

terrasafscheiding in een horecagelegenheid, 

op een beurs of bij andere zakelijke activiteiten. 

Hiermee worden de gasten aangenaam verrast 

door een optimale sfeer en warmte.

PRACTICAL  
AND 
STYLISH

Cosiloft Divider
Cosiloft Divider - 5958700

Afmeting 88x45x86 cm
€ 999

Cosiglobe black - 5957620
Afmeting:      50 cm h: 55 cm

€ 199

Cosiglobe white - 5957590
Afmeting:      75 cm h: 36 cm

€ 599

Cosiglobe white - 5957600
Afmeting:      50 cm h: 55 cm

€ 199



De gasfles plaatsen of vervangen? Draai de 

bovendeksel van de drum, de gasfles komt 

tevoorschijn en na het afkoppelen van de 

meegeleverde regelaar kunt u eenvoudig de 

gasfles plaatsen of vervangen.

De Cosidrum is in twee afmetingen verkrijgbaar en 

in de kleuren licht grijs en zwart. 

De verwarmingscapaciteit is ongeveer 9 kW bij 

een max. verbruik van 600 gram per uur. Alle Cosi 

vuurtafels worden standaard geleverd met 30 mBar 

regelaar met gasslang, keramische houtblokken, 

lavastenen en zwarte beschermhoes. 

Deze robuuste Cosicubes zijn gemaakt van Douglas hout in 

combinatie met een RVS buitenkwaliteit bovenplaat. Deze 

materialen maken de Cosiscube uitermate geschikt voor 

buitengebruik, met een Cosicube in je tuin wil je eigenlijk 

nooit meer binnen zitten!  Een gasfles met een inhoud tot en 

met 5 kg plaats je achter het onzichtbare luik in de Cosicube.

De Cosicube wordt met de hand vervaardigd en door al het 

handwerk maakt dit elke Cosicube uniek. De Cosicube wordt 

veelal gebruikt als loungetafel bij een loungeset. Wil je meer 

afzetruimte rondom  Het vuur, kies dan voor de Cosicube 95. 

Zowel de Cosicube 70 als de Cosicube 95 zijn verkrijgbaar in 

de kleur grey wash en zwart. 

De Cosicube tafels branden op propaan gas, propaan is 

een bijproduct van de winning van zowel aardgas, als 

het raffineren van aardolie. De verwarmingscapaciteit is 

ongeveer 9 kW bij een max. verbruik van 600 gram per uur. 

Alle Cosi vuurtafels worden standaard geleverd met 30 mBar 

regelaar met gasslang, keramische houtblokken, lavastenen  

en zwarte beschermhoes. 

ROBUST  
STYLISH

Cosicube 95  black and glass set square L

Cosicube 70  grey wash and glass set square L

MAKE IT 
YOUR OWN

Met deze serie geïnspireerd op ronde vormen en strakke 

belijningen, ontstond de eerste collectie van Cosi. De 

Cosidrum 56 is met haar hoogte van 56 cm het ideale model 

om te combineren met een loungeset. 

De Cosidrum 70 is de alleskunner in deze serie. Door zijn 

hoogte van 70 cm is dit model zowel bij een eettafel als een 

loungeset te combineren.

Cosidrum 70  grijs

Cosidrum 56  black - 5900060
Afmeting:      70 cm h: 56 cm

€ 449

Cosidrum 70  black - 5900020
Afmeting:      58 cm h: 70 cm

€ 499

Cosidrum 56  grijs - 5900050
Afmeting:      70 cm h: 56 cm

€ 449

Cosidrum 70 grijs - 5900010
Afmeting:      58 cm h: 70 cm

€ 499

Cosicube 95 black - 5958910
Afmeting 95x95x58 cm

€ 729

Cosicube 95 grey wash - 5900130
Afmeting 95x95x58 cm

€ 729

Cosicube 70 black - 5958900
Afmeting 70x70x58 cm

€ 629

Cosicube 70 grey wash - 5900120
Afmeting 70x70x58 cm

€ 629



Cosiburner Build up - incl. glass 5961000
Afmeting 70 x 20 x 27 cm
€ 349

COSI
BURNER
CREATE 
YOUR OWN

Cosiburner rectangular ss

Cosiburner build up incl. glass

RAW
BASICS

Wat minder ruimte maar toch een mooie Cosi 

vuurtafel op het terras? Dan is de Cosiconcrete 

60 perfect. Dit vierkante model van 60x60 cm 

is het meest compacte uit onze collectie! De 

Cosiconcrete 60 is verkrijgbaar in het antraciet of 

in een beton look afwerking. 

Op zoek naar een robuuste vuurtafel? Dan zijn er 

in de Cosiconcrete serie nog twee grotere modellen 

verkrijgbaar. De Cosiconcrete 80 antraciet is een 

vierkante loungetafel van 80 x 80 cm. De randen 

om het vuur zijn breder dan bij de Cosiconcrete 60. 

Hierdoor ontstaat er ruimte om bijvoorbeeld glazen 

neer te zetten. 

Op zoek naar echt iets unieks? Kies dan voor de 

Cosiconcrete 80 in Corten-steel, een erg stoer en 

raw materiaal. Deze variant is een echte eyecatcher 

in je designtuin.

Cosiconcrete 80  Cor-tensteel

Heb je al een mooie eettafel of salontafel en wil je hier 

een gashaard in plaatsen? Er is genoeg keuze in de 

Cosiburner collectie. Deze collectie bestaat namelijk uit 

drie verschillende inbouwbranders (square, rectangular en 

straight) in twee afwerkingen (RVS en zwart) zodat er altijd 

wel een model in jouw project past. 

De Cosiburners zijn eenvoudig in te bouwen. De inbouwhaard 

is namelijk van bovenaf in een uitsparing te plaatsen. Bij elke 

Cosiburner is apart een glasset verkrijgbaar voor een extra 

luxe uitstraling. De Cosi inbouwbranders zijn incl. drukregelaar 

en gasslang, lavastenen en afdekplaat. Door de brander af te 

dekken met de afdekplaat kan je toch het volledige oppervlak 

van de tafel blijven gebruiken als de haard niet aan staat. 

Liever geen uitsparing in je tafel maken? Kies dan voor de 

Build up burner van Cosi. Deze losse brander kan vrijstaand 

op de tafel worden geplaatst. Dit maakt deze brander dan ook 

voor vele doeleinden inzetbaar.  De Build up burner is inclusief 

glasset, regelaar, gasslang en lavastenen. 

Wat minder ruimte maar toch een mooie Cosi vuurtafel op het terras? Dan is 

de Cosiconcrete 60 perfect. Dit vierkante model van 60x60 cm is het meest 

compacte uit onze collectie! De Cosiconcrete 60 is verkrijgbaar in het antraciet 

of in een beton look afwerking. 

Op zoek naar een robuuste vuurtafel? Dan zijn er in de Cosiconcrete serie 

nog twee grotere modellen verkrijgbaar. De Cosiconcrete 80 antraciet is een 

vierkante loungetafel van 80 x 80 cm. De randen om het vuur zijn breder dan bij 

de Cosiconcrete 60. Hierdoor ontstaat er ruimte om bijvoorbeeld glazen neer te 

zetten. Op zoek naar echt iets unieks? Kies dan voor de Cosiconcrete 80 in Cor-

tensteel, een erg stoer en raw materiaal. Deze variant is een echte eyecatcher 

in je designtuin.

Cosiburner straight black - 5961120
Cosiburner straight ss - 5957480

Afmeting: 60x22x16,5 cm
€ 299

Cosiburner rectangular black - 5961110
Cosiburner rectangular ss - 5957560

Afmeting: 52x32x16,5 cm
€ 329

Cosiburner square black - 5961100
Cosiburner square ss - 5957550

Afmeting: 40x40x16,5 cm
€ 299

Cosiconcrete 80
anthracite - 5957630

Afmeting 78x78x63 cm
€ 599

Cosiconcrete 80
cor-tensteel - 5957650
Afmeting 78x78x63 cm

€ 599

Cosiconcrete 60
anthracite - 5957510

Afmeting 60x60x63 cm
€ 499

Cosiconcrete 60
concrete look - 5957520
Afmeting 60x60x63 cm

€ 499



4. Draai de knop compleet naar 

rechts als je de Cosiscoop wilt 

doven. Bewaar de Cosiscoop in 

een goed geventileerde ruimte.  

3. Zorg ervoor dat de 

Cosiscoop rechtop, op 

een stabiele, ontvlambare 

ondergrond staat.  Ontsteek de 

aansteker en draai pas daarna 

aan de bedieningsknop. Houdt 

de aansteker dicht tegen het 

brandpunt aan. De Cosiscoop 

gaat nu branden. 

2. Draai de bodemring inclusief 

de gascartouche met de klok 

mee in de Cosiscoop. Draai 

door tot je echt niet verder 

kan en een kleine klik hebt 

gehoord. Aan de binnenzijde 

van de Cosiscoop zit een 

naald, deze naald prikt als je 

ver genoeg hebt doorgedraaid 

door de gascartouche heen. 

1. Draai de zwarte bodemring 

uit de Cosiscoop. Plaats de 190 

gram gascartouche rechtop in 

de zwarte bodemring 

Cosi had al lange tijd het verlangen om tafelhaarden te 

maken op een kleine gascartouche. Na een intensieve 

zoektocht om het juiste technische systeem te 

ontwikkelen, ontstond in 2016 de Cosi gaslantaarn. 

Nu Cosi eindelijk de uitvinding gedaan had werd het 

tijd om onze designs te combineren met de techniek. 

De zoektocht naar verschillende materialen en 

designs heeft uiteindelijk geresulteerd in de collectie 

gas lantaarns die nu tot de Cosi familie behoren. 

HOW TO
USE A COSI

GAS LANTERN
Cosiloft 100  white / teak and glass set square L

Cosiscoop Dome Cosiscoop Cement

Dat de Cosiscoops de ultieme sfeermakers zijn blijkt o.a. uit het feit dat de Scoops gaslantaarns tot winnaar van de B3 design award 2019 zijn 

uitgeroepen. 

De Cosiscoop is handig en eenvoudig in gebruik. Plaats aan de onderzijde een 190 grams gascartouche en steek de Cosiscoop aan met een lange 

aansteker. Daarna heb je ongeveer 6 uur een sfeervolle vlam. Wil je hem tussentijds uit zetten? Geen probleem, door de bedieningsknop is hij 

eenvoudig te doven en kan de lantaarn de volgende keer gewoon weer aangestoken worden met een lange aansteker. Alle Scoop gaslantaarns 

werken op een universele 190 grams prikcartouche. Let op dat je altijd een gascartouche kiest die voorzien is van gas stop. Mocht de gaslantaarn 

het contact met de cartouche verliezen gaat de gas stop automatisch in werking.  Op een 190 grams vulling kan de Scoop gaslantaarn ongeveer 6 

uur branden. De kiezelstenen worden standaard meegeleverd. 

Cosiscoop Timber - 5801160
Afmeting:      18 cm h: 30 cm

€ 129

Cosiscoop Ryder - 5801170
Afmeting:      21 cm h: 44 cm

€ 109

Cosiscoop Dome - 5801070
Afmeting 18x18x45 cm

€ 119

Cosiscoop Cement - 5801080
Afmeting:      20 cm h: 38 cm

€ 109



Scoop Basket is geen accessoire maar een statement. 

Opvallend door zijn draadstalen jas een echte eyecatcher op 

je buitentafel. De Cosiscoop Basket is verkrijgbaar in zwart, 

olijfgroen en wit aluminium. Het draadstalen frame heeft op 

het meest brede punt een doorsnede van 26 cm (bovenzijde) 

De lantaarn heeft een doorsnede van 20 cm.

De Cosiscoop Basket brengt de sfeer en gezelligheid naar 

buiten. Je tuin krijgt een echte boost met dit prachtexemplaar 

op je terras of tuintafel. Waar de Cosiscoop Basket is, is sfeer 

en warmte. 

In deze serie hebben wij ook de Cosiscoop Basket high. Deze 

zwarte variant is net een beetje anders. Deze lantaarn staat 

namelijk op een frame en kan hierdoor perfect als stand alone 

object in de tuin worden geplaatst. 

Cosiscoop basket white

Cosiscoop basket high black

Cosiscoop original gaslantaarn, ideaal voor 

thuis maar ook onderweg en op vakantie. 

Multifunctionele gaslantaarn die je vanaf nu 

altijd met je meeneemt. Deze Cosi-to-go is 

de ideale sfeermaker en ook nog eens erg 

gemakkelijk in gebruik.

De Cosiscoop original is werkzaam op een 190 

gram gascartouche. Draai het gasblikje aan de 

onderzijde in de lantaarn, draai de knop open en 

steek met een lange aansteker de Scoop lantaarn 

aan. Op een blikje brandt deze Scoop tot 6 uur. Van 

deze Cosiscoop heeft u dus avonden lang plezier. 

TAKE IT 
ALONG 
AND
ENJOY

Cosiscoop black

Cosiscoop olive

Cosiscoop Original black- 5801110
Afmeting:      16 cm h: 30 cm

€ 69

Cosiscoop Original ivory - 5801100
Afmeting:      16 cm h: 30 cm

€ 69

Cosiscoop Original olive - 5801020
Afmeting:      16 cm h: 30 cm

€ 69

Cosiscoop XL black - 5801030
Afmeting:      20 cm h: 30,5 cm

€ 99

Cosiscoop Basket black - 5801130
Afmeting:      26 cm h: 31 cm

€ 119

Cosiscoop Basket white - 5801120
Afmeting:      26 cm h: 31 cm

€ 119

Cosiscoop Basket olive - 5801140
Afmeting:      26 cm h: 31 cm

€ 119

Cosiscoop Basket high - 5801150
Afmeting:      26 cm h: 31 cm

€ 149



Een knetterend houtvuur onder de veranda of 

in huis, hoe gezellig is dat? Voorzie je tuin van 

een sfeervolle touch met een van de prachtige 

Cosistove houtkachels. Genieten van vlammen 

en echte houtblokken, dat brengt een nostalgisch 

en idyllisch gevoel met zich mee. De rook wordt 

netjes afgevoerd door het rookkanaal wat je zelf 

hebt kunnen aansluiten. Cosi heeft namelijk ook 

een kant-en-klaar pakket met een rookkanaal 

aansluiting in de collectie. De complete pakketten 

zijn geschikt voor veranda’s met een plat of hellend 

dak. De Cosistoves zijn volwaardige houtkachels 

geschikt voor binnen en buiten. 

Het liefst staan de Cosistoves overdekt. De 

kachels zijn uitgevoerd in staal. Na veelvuldig 

in de buitenlucht te hebben gestaan, kunnen de 

Cosistoves licht roestvorming krijgen. Dit verhoogt 

het nostalgische gevoel.

IN AND 
OUTDOOR 
USE

Naast vuurtafels en gaslantaarns vind je bij Cosi ook houtkachels 

in de collectie. Als je in het bezit bent van een buitenkamer of 

veranda, zijn de houtkachels van Cosi de ideale warmtebron. 

Het installeren is een relatief eenvoudige klus en je hebt 

hiermee solide warmte voor de komende jaren. De maximale 

warmtecapaciteit van de kachels zijn 7, 13 en 15 kW. De kachels 

zijn enkelwandig uitgevoerd waardoor ze lekker snel warmte 

afgeven. 

Cosistove Major

Cosi all weather cover

Cosicube 70 and 95

Cosiconcrete 60 and 80

Cosiloft 100

Cosiglobe 

Cosiglobe sidetafel

Cosidrum 56 en 70

Cosi gastank 6 kg and 11 kg

Cosiloft 120

Cosiloft Divider

5957700 - 5957710

5957670 - 5957680

5957690

5957770 

5957780

5957730 - 5957740

5957750 - 5957760

5958930

5958940

€ 39,95 / 49,95

€ 39,95 

€ 49,95

€ 39,95

€ 29,95

€ 39,95

€ 24,95 / 29,95

€ 49,95

€ 49,95

Cosistove Mini - 5957800
Afmeting 37x36x63 cm

€ 369

Cosistove Mid - 5957810
Afmeting 40x45x85 cm

€ 469

Cosistove Major - 5957820
Afmeting 49x48x96 cm

€ 699

Cosi glass set rectangular - 5900150
Afmeting 55x35x20 cm 

€ 119,95

Cosi glass set straight - 5900160
Afmeting 65x33x17 cm

€ 119,95

Cosi glass set round - 5900200
diameter 46 cm x h 20 cm

€ 169,95

Cosi glass set square L - 5900210
Afmeting 50x50x20 cm

€ 119,95

Cosi glass set square M - 5900270
Afmeting 45x45x20 cm

€ 119,95

Cosi ceramic logs 4 pieces  - 5900310
Vuurtafels

€ 49,95

Cosi ceramic logs 3 pieces  - 5957570
Inbouwbranders

€ 39,95

Cosi table plate M or L
5958950 / 5958920 

€ 34,95



www.cosi-fires.com

CHOOSE THE ONE 
THAT SUITS YOU!


