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Een nieuw seizoen vraagt om nieuwe designs, nieuwe kleuren en nieuwe 

productcategorieën. Deze uitgangspunten zijn de basis voor een innovatieve Cosi 

collectie 2020. Uitgesproken designs en de toepassing van nieuwe technieken 

creëren samen een gloednieuwe lijn in outdoor verwarmingsproducten.

Alle Cosi producten zijn gemaakt om te genieten van de mooie momenten in het 

leven. Koudere temperaturen betekenen vaak dat je niet op ieder gewenst moment 

buiten kunt zitten. Met de producten van Cosi ben je minder afhankelijk van de 

weersomstandigheden. Verleng het zomerseizoen met de behaaglijke warmte en 

sfeer die onze producten je zullen geven.

Wat je wensen ook zijn, dankzij onze diversiteit aan producten vind je altijd de Cosi 

die bij je past. De Cosi sfeer- en warmtemakers blinken uit in kwaliteit, design 

en oog voor detail. Voor extra technische informatie, specificaties, handleidingen, 

service en onderhoud, ga naar www.cosi-fires.com en volg ons op Facebook en 

Instagram #cosi_fires.
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Een nieuwe verrassende toevoeging aan de Cosi 

collectie is de Cosivista serie. De Cosivista 120 is 

een unieke vrijstaande gashaard, waar je doorheen 

kan kijken. Deze haard is namelijk voorzien van twee 

grote glazen wanden.

Met deze brede haard van 120 cm kan jij de ruimte 

in jouw tuin of onder de overkapping in verschillende 

ruimtes indelen. Zet hem bijvoorbeeld tussen jouw 

loungeset en buitenkeuken, zo maak je de tuin vanuit 

verschillende hoeken sfeervol en gezellig. Wil je de 

Cosivista voor een wand plaatsen? Ook dit is mogelijk 

door de handige extra achterwand die meegeleverd 

wordt. Dit aluminium zwarte paneel hang je eenvoudig 

vanaf de bovenkant in de Cosivista. Met één kleine 

handeling heb je een totaal andere look voor deze 

prachtige gashaard. 

Inclusief achterwand 

om voor een wand te 

plaatsen

NIEUW

Cosivista 120 - 5980270

Afmeting: 120 x 45 x 90  cm

VISTA - CUTTING 
EDGE DESIGN

Cosivista 120
zonder achterwand

2 I Cosi

Ben jij de levensgenieter die gezellig om het vuur 

gaat zitten met lekkere hapjes en drankjes? Kies 

dan voor de Cosibrixx 90. Deze vuurtafel heeft 

namelijk voldoende tafelruimte om het vuur 

heen voor allerlei versnaperingen. De totale 

afmetingen van het tafeloppervlak zijn 90x90 cm. 

De Cosibrixx is verkrijgbaar in de kleur antraciet.

BRIXX - STYLISH 
DESIGN
AND MORE

De Cosibrixx serie is vervaardigd uit 

aluminium waardoor hij een strakke 

vormgeving heeft en daarnaast ook 

nog eens onderhoudsvrij is. Door het 

design van de Cosibrixx 90 heb jij genoeg 

beenruimte terwijl je geniet van de 

warmte en het vlammenspel.

Cosibrixx 90 - 5980260

Afmeting: 90 x 90 x 61 cm 

Cosibrixx 90
met square glass set M

Vuurtafels I Cosi 2020

Inclusief top plate om 

brander af te schermen
Cosi I 3
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De Cosiloft 120 kan gemakkelijk worden 

gecombineerd met verschillende stijlen loungesets.

De Cosiloft 120 beschikt over een straight burner 

die genoeg tafelruimte geeft om al je vrienden en 

familie uit te nodigen voor een drankje. Deze vuurtafel 

heeft net als de Cosiloft 100 een mooi, opengewerkt 

aluminium frame dat gecombineerd kan worden 

met een van de drie tafelbladen: teak, zwart en grijs. 

Het frame is in twee kleuren beschikbaar: wit voor 

een moderne look of zwart voor een industriële stijl. 

Ondanks zijn mooie loungetafelhoogte past er in 

de Cosiloft 120 zelfs een 5 kg gasfles. Deze zit goed 

verwerkt in het pure design van de Cosiloft tafel. Bij 

iedere Cosiloft wordt een afdekplaat voor de brander 

meegeleverd.

Afmeting: 120 x 80 x 50  cm

6 I Cosi

LOFT -
WIDE CHOICE 
OF STYLE

Cosiloft 120 lounge table

5958760  - white/teak

4 I Cosi

Cosiloft 120 lounge table

5958750 - black/teak

Cosiloft 120 lounge table 
black / teak met straight glass set

Cosiloft 120 lounge table

5958780  - white/grey

Cosiloft 120 lounge table

5958770 - black/grey

Cosiloft 120 lounge table

5958800 - white/black

Cosiloft 120 lounge table

5958790 - black/black

De Cosiloft 100 is een prachtige loungetafel die je 

helemaal naar jouw smaak kan samenstellen.

De Cosiloft 100 beschikt over een mooi, opengewerkt 

aluminium frame met een tafelblad naar eigen keuze. 

Er zijn drie verschillende tafelbladen verkrijgbaar: 

grijs, zwart en teak. Het frame is in twee kleuren 

beschikbaar: wit voor een moderne look of zwart voor 

een industriële stijl. Ondanks zijn mooie loungetafel 

hoogte past er in de Cosiloft 100 zelfs een 5 kg gasfles. 

Deze zit goed verwerkt in het pure design van de 

Cosiloft tafel. De glasset wordt altijd aangeboden als 

een losse accessoire. Met een glasset bescherm je de 

vlamme tegen de wind en het glas geeft de tafel een 

extra luxe uitstaling. 

Afmeting: 100 x 100 x 50  cm

LOFT - LOUNGE 
AND FIRE IN ONE

Cosiloft 100 lounge table teak

White of black frame

5957890 / 5957860

Cosiloft 100 lounge table grey

White of black frame

5957880 / 5957850

Cosiloft 100 lounge table black

White of black frame

5958740 / 5958730

Cosiloft 100 lounge table 
white / grey met square glass set L

Cosi I 5
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Maak af met 

een glasset

Nieuw in de Loft familie is de Cosiloft 120 relax 

dining. Met deze nieuwe vuurtafel geniet je nu ook 

van een Cosiloft die perfect bij jouw high dining 

loungeset past. Door de tafelhoogte van 70 cm kan 

je gemakkelijk je benen kwijt terwijl je geniet van 

de mooie vlam en prettige warmte van de Cosiloft 

vuurtafel. De Cosiloft 120 relax dining is de perfecte 

combinatie tussen een lounge- en eettafel mét 

gashaard als middelpunt.

De Cosiloft 120 relax dining is in twee kleuren frame 

verkrijgbaar: wit voor een moderne look en zwart 

voor een industriële stijl. Combineer het frame met 

een van de twee tafelbladen: teak en grijs. In het 

frame van de Cosiloft 120 relax dining past zowel 

een 5 kg Benegas gasfles als een 5 kg DIN-fles. Bij 

iedere Cosiloft 120 relax dining vuurtafel wordt een 

afdekplaat voor de brander meegeleverd. Heb je de 

brander niet aanstaan, dan kan je op deze manier toch 

gebruikmaken van het totale tafeloppervlak. Geniet 

met deze vuurtafel van een gezellige avond met 

familie en vrienden!

Afmeting: 120 x 80 x 70  cm

LOFT -
RELAX DINING

Cosiloft 120 relax dining teak

White of black frame

5980190 / 5980160

Cosiloft 120 relax dining grey

White of black frame

5980210 / 5980180

Cosiloft 120 relax dining
black / teak met straight glass set  

De Cosiloft divider is onderdeel van de Cosiloft familie. Met deze divider maak je binnen een 

handomdraai een schitterende afscheiding op je terras.

Door zijn maatvoering is de Cosiloft divider ook uitermate geschikt om aan de kopse kant van 

de tafel te plaatsen. 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 divider. De Cosiloft divider is verkrijgbaar met een zwart aluminium frame voorzien van 

een zwarte brander. Iedere Cosiloft divider is voorzien van een afdekplaat. Dit maakt hem, ook 

als hij niet brand, een prachtige accessoire voor in de tuin.

Cosiloft divider - 5958700

Afmeting: 88 x 45 x 86  cm

LOFT - 
DIFFERENT MATERIALS
HARMONIOUSLY
COMBINED

Cosi I 76 I Cosi

Cosiloft divider
met straight glass set

Vuurtafels I Cosi 2020
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Door het hoge frame van de bartafel, past er in de 

Cosiloft 100 bar table een gasfles van maximaal 

10 kg. Zo geniet je extra lang van het vuur en de 

aangename warmte onder het genot van een hapje 

en een drankje.

Bij iedere Cosiloft bar table wordt een afdekplaat 

voor de brander meegeleverd. Heb je de brander 

niet aanstaan, dan kan je op deze manier toch 

gebruikmaken van het totale tafeloppervlak. Geniet 

van een gezellige tijd met familie en vrienden!

Cosiloft 100  bar table
white / grey met square glass set L8 I Cosi

De Cosiloft 100 bar table is een gloednieuwe 

toevoeging aan de Cosiloft vuurtafel collectie. Deze 

aanwinst voor de Loft familie maakt het mogelijk 

om op hoogte te genieten van de warmte van de 

vlammen. De bartafel heeft de ideale stahoogte maar 

kan ook mooi gecombineerd worden met barstoelen 

zo geniet je heerlijk van de warmte op bovenlijf- en 

gezichtsniveau.

Net als de andere vuurtafels uit de Cosiloft collectie zijn 

er meerdere frame-tafelblad combinaties mogelijk. Er 

zijn twee verschillende tafelbladen verkrijgbaar voor de 

Cosiloft 100 bar table: naturel teak en grijs aluminium. 

Kies voor een moderne look het witte frame en voor 

een industriële stijl het zwarte frame.

LOFT - SIMPLE
MODULAR BAR COLLECTION

Maak af met 

een glasset

Cosiloft 100

bar table white

Grey top - 5980130

Teak top - 5980120

Cosiloft 100

bar table black

Grey top - 5980100

Teak top - 5980110

Afmeting: 100 x 100 x 105  cm
Cosi I 9
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Deze robuuste Cosicube modellen zijn gemaakt 

van Douglas hout in combinatie met een RVS 

buitenkwaliteit bovenplaat, wat ze uitermate 

geschikt maakt voor buitengebruik. 

Een gasfles met een inhoud tot en met 5 kg plaats 

je achter het onzichtbare luik in de Cosicube. De 

Cosicube is beschikbaar in twee verschillende 

afmetingen, de Cosicube 70 en een grotere versie 

de Cosicube 95. Wil je meer afzetruimte rondom het 

vuur, kies dan voor de Cosicube 95. Kies voor een Cosi 

square glass set wanneer je de Cosicube een extra 

luxe uitstraling wil geven.

CUBE - STAND OUT 
IN ANY OUTDOOR SPACE

Cosicube 95

Afmeting: 

95 x 95 x 58  cm

Black - 5958910

Grey wash - 5900130

Cosicube 70

Afmeting: 

70 x 70 x 58  cm

Black - 5958900

Grey wash - 5900120

Ontdek alle 

accessoires op 

pagina 17

Cosicube 70 grey wash 
met square glass set M10 I Cosi Cosi I 11



Cosidrum 56 black - 5900060

Afmeting:      70 cm h: 56 cm

Cosidrum 70 black - 5900020

Afmeting:      58 cm h: 70 cm

Cosidrum 56 grey - 5900050

Afmeting:      70 cm h: 56 cm

Cosidrum 70 grey - 5900010

Afmeting::      58 cm h: 70 cm

12 I Cosi
Cosidrum 70 grey

met round glass set

Vind alle accessoires 

op pagina 17

DRUM -
ADDING

CHARACTER
TO ANY 

OUTDOOR
SPACE

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! Combineer 

het geheel met bijvoorbeeld een rond 

houten tafeltje en je toffe sfeer is bereikt.

Cosiglobe - 5957590

Afmeting:      75 cm h: 36 cm

GLOBE - BEAUTIFULLY 
ROUND BASES WITH FLAMES

Inclusief afdekplaat om 

brander af te schermen

Cosiglobe side table - 5957600

Afmeting:      50 cm h: 55 cm

Cosi I 13

Cosiglobe white
met side table

Vuurtafels I Cosi 2020



Alle inbouwmodellen zijn

beschikbaar in zwart en rvs

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

een gashaard in plaatsen? Dat is mogelijk met een van 

onze Cosiburners. De Cosiburner collectie bestaat uit 

drie verschillende maten inbouwbranders in twee 

afwerkingen, waardoor er altijd wel een model in jouw 

project past. Door de brander af te dekken met de 

afdekplaat kan je toch het volledige oppervlak van de 

tafel blijven gebruiken als de haard niet aanstaat. Bij 

elke Cosiburner is apart een glasset verkrijgbaar voor 

een extra luxe uitstraling. Liever geen uitsparing in je 

tafel maken? Kies dan voor de Cosi built-up burner. 

Deze losse brander, inclusief glas, kan vrijstaand op 

de tafel worden geplaatst.

BURNERS - BE CREATIVE WITH A
BUILT IN- OR BUILT UP BURNER

Cosiburner square

Afmeting:

40 x 40 x 16,5  cm

Black - 5961100

RVS - 5957550

Cosiburner straight

Afmeting:

60 x 22 x 16,5  cm

Black - 5961120

RVS - 5957480

Cosiburner rectangular

Afmeting:

52 x 32 x 16,5  cm

Black - 5961110

RVS - 5957560

14 I Cosi

Verkrijgbaar in:

Cosi I 15

Cosiburner build up - 5961000

Afmeting: 70 x 20 x 27  cm

Inclusief glas

Cosiburner 
build up

Vuurtafels I Cosi 2020



Wat minder ruimte maar toch een mooie Cosi 

vuurtafel op het terras? Dan is de Cosiconcrete 60 

perfect. Dit vierkante model is de meest compacte 

vuurtafel uit onze collectie! 

De Cosiconcrete 60 is verkrijgbaar in het antraciet of in 

een beton look afwerking voor een stoere, industriële 

stijl. 

CONCRETE - 
RAW BASICS

Plaats een 5 kg gasfles 

in de concrete

Cosiconcrete 60 anthracite - 5957510 

Afmeting:  60 x 60 x 63 cm

Cosiconcrete 60 concrete look - 5957520

Afmeting: 60 x 60 x 63 cm

16 I Cosi

Cosiconcrete 60
anthracite

Cosi square glass set L - 5900210

Dimension:  50 x 50 x 20 cm

Cosi square glass set M - 5900270

Dimension:  45 x 45 x 20 cm

Cosi rectangular glass set - 5900150

Dimension:  55 x 35 x 20 cm

Cosi straight glass set - 5900160

Dimension:  65 x 33 x 17 cm

Cosi round glass set - 5900200

Dimension:      47 cm h: 31 cm

Cosi table plate M - 5958950

Dimension:  45 x 45 x 1,5 cm

Cosi table plate L - 5958920

Dimension:  50 x 50 x 1,5 cm

Cosi ceramic logs 3 pieces  - 5957570

Cosiburners

Cosi ceramic logs 4 pieces  - 5900310

Vuurtafels

Cosivista 120

Cosibrixx 90 

Cosiloft 100 bar table

Cosiloft 120 lounge table

Cosiloft 120 relax dining

Cosiloft 100 lounge table

Cosiloft divider

5980440

5980430

5980410

5958930

5980420

5957690

5958940

COSI ALL WEATHER HOEZEN

Vuurtafels en accessoires I Cosi 2020

Cosi I 17

Cosicube 70 and 95

Cosidrum 56 and 70

Cosiglobe 

Cosiglobe sidetable

Cosiconcrete 60

Cosi gastank 6 kg 

Cosi gastank 11 kg

5957700 - 5957710

5957730 - 5957740

5957770 

5957780

5957670

5957750 

5957760



Nieuw in de Cosiscoop collectie, de Cosiscoop Pillar. 

Deze fantastische pilaarvormige gashaarden stelen 

de show in de tuin, op het terras en onder de veranda. 

De Pillar is verkrijgbaar in twee varianten: stijlvol 

zwart en stoer teak hout. De Cosiscoop Pillars zijn 

stand-alone objecten die op elke locatie de show 

stelen. 

Deze grote lantaarns werken in tegenstelling tot 

andere Cosiscoops op een gasfles in plaats van een 

gascartouche. Dit zorgt ervoor dat de Pillar vele malen 

langer brandt dan de kleinere Scoops. Plaats je een 

gasfles van 5 kg in de Pillar, dan kan je ongeveer 70 

uur genieten van deze pilaarvormige Scoops. Zowel de 

gasflessen van Benegas als de DIN gasflessen passen 

in deze prachtige Pillars.

PILLAR -  
APPLICATION 
OF NEW 
TECHNIQUES TO 
CREATE 
PIONEERING FIRE 

Inclusief kiezelstenen 

en piëzo ontsteking

Cosiscoop Pillar black - 5980320

Afmeting:      35 cm h: 106 cm

Cosiscoop Pillar teak - 5980340

Afmeting:      35 cm h: 106 cm 

18 I Cosi

Gaslantaarns I Cosi 2020

Cosi I 19
Cosiscoop Pillar
black en teak
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20 I Cosi
Cosiscoop  

Timber

HET GEBRUIK VAN EEN 
COSI GASLANTAARN
1. Draai de zwarte bodemring uit de Cosiscoop. Plaats 

vervolgens de 190 gram gascartouche rechtop in de zwarte 

bodemring.

2. Draai de bodemring inclusief de gascartouche met de 

klok mee in de Cosiscoop. Draai door tot je niet verder 

kunt en een kleine klik hebt gehoord. Zorg ervoor dat de 

Cosiscoop rechtop, op een stabiele, niet ontvlambare 

ondergrond staat. Ontsteek de aansteker terwijl je de 

aansteker dicht tegen het brandpunt houdt en draai pas 

daarna aan de bedieningsknop. De Cosiscoop gaat nu 

branden.

3. Draai de knop compleet naar rechts als je de Cosiscoop 

wil doven. Bewaar de Cosiscoop in een goed geventileerde 

ruimte.

Vind de gehele 

collectie op de 

volgende pagina’s

Cosi I 21
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PERFECT MOOD MAKERS 
TILL LATE AT NIGHT

22 I Cosi

Cosiscoop
Original SS

Cosiscoop
XL black

Cosiscoop
Timber

Cosiscoop Original black - 5801110

Afmeting:     16 cm h: 30 cm

Cosiscoop Original ivory - 5801100

Afmeting:     16 cm h: 30 cm

Cosiscoop Original SS - 5980360

Afmeting:    16 cm h: 30 cm

Cosiscoop Timber - 5801160

Afmeting:     18 cm h: 30 cm

Cosiscoop Original olive - 5801020

Afmeting:     16 cm h: 30 cm

Cosiscoop XL black - 5801030

Afmeting:     20 cm h: 30,5 cm

De Cosiscoop gaslantaarn is ideaal voor thuis maar ook voor  

onderweg en op vakantie. Een multifunctionele gaslantaarn 

die je overal mee naartoe neemt. Deze Cosi-to-go is de ideale 

sfeermaker en ook nog eens erg gemakkelijk in gebruik. 

De Cosiscoop Original is verkrijgbaar in vier kleuren: ivoor, zwart, 

olijfgroen en RVS. De zwarte versie heeft een grote broer – de 

Cosiscoop XL black. Beide modellen zijn eenvoudig in gebruik en 

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 gasblikje branden 

de Scoops tot 6 uur. Een nieuwe toevoeging aan de Cosiscoop 

Original serie is de Cosiscoop Original SS. Deze unieke versie van 

de Scoop Original is gemaakt van geborsteld roestvrijstaal.

ORIGINAL -  
FREEDOM TO MOVE

Inclusief 

draaghendel

Cosi I 23
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Cosiscoop Ryder - 5801170

Afmeting:     21 cm h: 44 cm

Cosiscoop Dome - 5801070

Afmeting: 18 x 18 x 45 cm

Cosiscoop Cement - 5801080

Afmeting:     20 cm h: 38 cm

UNIQUE
ATMOSPHERE
ANYWHERE 
Cosi had al lange tijd een brandend verlangen om 

tafelhaardjes te maken op een kleine gascartouche. 

Na een intensieve zoektocht om het juiste technische 

systeem te ontwikkelen, ontstond de Cosiscoop 

Original serie. Nu Cosi eindelijk de uitvinding 

gedaan had om een mooie vlam te maken op een 

kleine gascartouche werd het tijd om onze designs 

te combineren met de techniek. De zoektocht naar 

verschillende materialen en designs heeft uiteindelijk 

geresulteerd in de collectie gaslantaarns die nu tot de 

Cosi familie behoren. Alles wat je nodig hebt is een 

lange aansteker, een 190 gram gascartouche en een 

Cosiscoop gaslantaarn.

24 I Cosi

Cosiscoop
Dome

DROP - IT 
LIKE IT’S HOT

Cosiscoop Drop light grey - 5980300 

Afmeting:     20 cm h: 37 cm

Cosiscoop Drop black - 5980290 

Afmeting:     20 cm h: 37 cm

Nieuw in de Cosiscoop collectie is de Cosiscoop Drop. 

Op donkere winter- en najaarsdagen of op zwoele 

zomeravonden er is altijd wel een moment dat je wilt 

genieten van het prachtige licht uit deze gaslantaarn. 

Het ontwerp zorgt voor een mooie verdeling van licht 

door de ronde uitsparingen. Door de slanke hendel is 

deze lantaarn gemakkelijk mee te nemen en overal 

neer te zetten. De Cosiscoop Drop is verkrijgbaar in 

twee stijlvolle kleuren: zwart en lichtgrijs.

De Cosiscoop Drop is handig en eenvoudig in gebruik. 

Plaats aan de onderzijde een 190 gram gascartouche 

en steek de Cosiscoop aan met een lange aansteker. 

Daarna heb je ongeveer 6 uur een sfeervolle vlam. Wil 

je hem tussentijds uitzetten? 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 gram prikcartouche. Let op dat je altijd een 

gascartouche kiest die voorzien is van een gas-stop-

systeem. Mocht de gaslantaarn het contact met de 

cartouche verliezen dan gaat de gasstop automatisch 

in werking.

Inclusief 

draaghendel

Cosi I 25

Cosiscoop
Drop black

Gaslantaarns I Cosi 2020
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Cosiscoop Basket white - 5801120

Afmeting:     26 cm h: 31 cm

Cosiscoop Basket olive - 5801140

Afmeting:     26 cm h: 31 cm

Cosiscoop Basket black - 5801130

Afmeting:     26 cm h: 31 cm

Beschikbaar in 3 

trendy kleuren

De Cosiscoop Basket is geen accessoire maar een 

statement. Opvallend door zijn draadstalen jas een 

echte eyecatcher op je buitentafel. 

De Cosiscoop Basket brengt de sfeer en gezelligheid 

naar buiten. De Cosiscoop Basket is verkrijgbaar in 

zwart, olijfgroen en wit aluminium. Het stalen frame 

heeft een diameter van 26 cm. Een unieke scoop voor 

op jouw buitentafel. 

BASKET -
LANTERN 
IN THE 
SPOTLIGHT

26 I Cosi

Cosiscoop
Basket white en black

Cosiscoop Basket high - 5801150

Afmeting:      26 cm h: 76,5 cm

BASKET HIGH -
STAND ALONE
De Basket high is een prachtig standalone object. 

Deze scoop is net een beetje anders dan de Basket. 

Deze lantaarn staat namelijk op een frame en kan 

hierdoor perfect overal in de tuin worden geplaatst.

De Basket heeft een open frame, terwijl de Basket 

high over een glasset beschikt. De Cosiscoop Basket 

high is beschikbaar in het zwart.

Een prachtig 

vrijstaand object.
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Cosiscoop

Basket high
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PILLOW - 
VERWARMDE KUSSENS

Cosipillow 

Solid

50x50 - 5810030

40x60 - 5810020

Cosipillow 

Knitted

50x50 - 5810010

40x60 - 5810000
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Warmtekussens I Cosi 2020

Cosipillows maken frisse avonden binnen en buiten 

extra lang gezellig en comfortabel. De warmtekussens 

van Cosi beschikken over een infrarood warmte element 

en zijn gemaakt van hoogwaardige kwaliteit Sunbrella 

stof. Dit materiaal maakt de kussens UV-, kleur- en 

schimmelbestendig, waardoor de Cosipillows zowel voor 

binnen- als buitengebruik geschikt zijn.

 

Heerlijk met een drankje op de bank of in een fauteuil, 

maakt het warmtekussen jouw plekje op en top behaaglijk. 

Alle Cosipillows zijn ook nog eens eco-friendly, doordat 

de kussens direct op het lichaam verwarmen en hierdoor 

de warmte niet in de (buiten)lucht verloren gaat. Zo wordt 

warmte bespaard en hoeft de thermostaat binnen ook 

minder hoog te worden gezet. De Cosipillows beschikken 

over drie warmtestanden, low 38°C, mid 45°C en high 55°C, 

die gemakkelijk te selecteren zijn via de warmteknop op 

het kussen. Met een druk op de knop wordt het infrarood 

warmte element geactiveerd en geniet je avonden lang van 

de heerlijke warmte van de Cosipillows.

 

Cosipillow
Knitted en solid 50x50

NIEUW



Cosistove Major - 5957820

Afmeting: 49 x 48 x 96

Cosistove Mid - 5957810

Afmeting: 40 x 45 x 85 cm

Cosistove Mini - 5957800

Afmeting: 37 x 36 x 63 cm

COSISTOVE - 
IN- AND OUTDOOR USE
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 dat je zelf hebt kunnen 

aansluiten. Cosi heeft namelijk ook een kant-en-klaarpakket 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 lichte roestvorming krijgen. Dit verhoogt het nostalgische gevoel.
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Cosistove Major 

uitgerust met een oven

Cosistove
Major

Cosi storey support

5958200

Cosi fire stop spacer one piece

5958210

Houtkachels I Cosi 2020
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Cosi fire stop spacer two pieces

5958240

Cosi rosette SS

5958220

Cosi clamping band

5958250

Cosi roof mounting bracket

5958230

Cosi roofing kit set incl. double 

walled smoke duct flat roof

 5957910

Cosi roofing kit set incl. double 

walled smoke duct pitched roof

5957920

Cosi single walled pipe 100 cm 

5901240

Cosi single walled 45° bend

5901280

Cosi single walled 90° bend

5901260

Cosi single walled pipe 50 cm

5901250
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