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Terrashaard Marino
Deze design terrashaard is een sieraad voor uw terras.
Hij zorgt ervoor dat ieder terras een warme en zeer
sfeervolle uitstraling krijgt met een perfecte combinatie
van warmte en echt vuur. Omdat de terrashaard Marino
op wieltjes staat (die u vast kunt zetten) is hij te verplaatsen naar iedere gewenste plek op uw terras.
De grote ruiten zorgen voor veel stralingswarmte en
schermen kwetsbare onderdelen af. Door zijn praktische
ontwerp kunt u de ruiten van de haard eenvoudig los
maken en daardoor makkelijk reinigen. De ruiten zijn
gemaakt van veiligheidsglas.
De terrashaard Marino is afgewerkt met een
weerbestendige zwarte poedercoating waardoor u
jarenlang plezier zult hebben van deze haard.
De haard wordt geleverd inclusief bijbehorende lavastenen.

 Verrijdbaar: Dubbele zwenkwieltjes met rem
 Afmetingen: h 126 cm x b 42 cm x d 42 cm
 Elektrische ontsteking, vuur met een druk op de knop
 Veiligheid glas. Materiaal poedercoating metaal
 Nominaal vermogen: 5.6 kW
 Instelbare vlamhoogte
 Brandt ca. 35 uur op een gasfles vulling Propaan 10,5 kg
 Compleet met 3 kg lava stenen
 Inclusief drukregelaar en propaan gasslang
 Brander: Quattro – fire blok (beste brander van dit moment)
 Zeer hoge kwaliteit terras sfeerhaard, voor jarenlang plezier
 Nederlands fabricaat, KIWA gekeurd en voorzien van CE certificaat
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Een warm welkom voor uw gasten
met de Terrashaard Marino

