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Udvid dit hjem og tag varmen
med i haven med HWAM Outdoor

DK 29-1691

LANGE DAGE
& LYSE NÆTTER
Intet skyder den lune sæson i gang som et glas kold hvidvin, mens du nyder
solens sidste stråler. Forlæng de milde aftener med levende lys, åben ild,
smukke blomster, lækker grillmad og dekorative brændereoler. Vi har samlet et outdoor sortiment, som indbyder til de dejligste hyggestunder i din
helt egen udendørs oase.
Kollektionen består af et bålfad, en udendørs brændeovn, to typer grillborde
samt brændereoler, højbede og plantekasser i forskellige størrelser.
Kollektionen er udformet i cortenstål, som efter eksponering for vind og vejr
danner et smukt og helt unikt rustlignende udseende. De to grillborde fås
også i sortlakeret stål.

Cortenstål

Outdoor

CUBIS udendørs brændeovn

TAG HYGGEN MED I HAVEN
Elsker du også unikke udendørs madoplevelser? Med
et VULX MAGMA eller FUSION grillbord får selve
madlavningen en helt central rolle i måltidet. Uanset om
du foretrækker mad lavet over bål/kulgrill eller i stedet
ønsker komforten med en gasgrill, er der lagt op til
skønne madoplevelser, hvor alle er med i cirklen.

FUSION grillbord

Grillbordene fås i forskellige højder, og du kan vælge
mellem indsats til grillkul eller til gas. Disse købes separat.
Grillbordene kan nemt konverteres fra den ene type
forbrænding til den anden.

Højde 		

Fås i 3 højder: 40 cm, 80 cm, 110 cm

Diameter		

Ø 130 cm

4-i-1

Bord, kulgrill, bålfad og gasgrill

Forbrænding

Grillkul, træ og gas - konverteres på 2 minutter

Farver		

Fås i cortenstål eller sortlakeret stål

Topplade		

Højtrykslaminat som er modstandsdygtig overfor vand,
		UV-stråler og stød

MAGMA grillbord til grillkul og gas

Outdoor

MAGMA grillbord

MAGMA grillbord. Cortenstål

MAGMA grillbord
Højde 		

110 cm

Diameter		

Ø 100 cm

3-i-1

Bord, kulgrill og gasgrill

Forbrænding

Grillkul og gas - konverteres på 1 minut

Farver		

Fås i cortenstål eller sortlakeret stål

Topplade		

Højtrykslaminat som er modstandsdygtig overfor vand,

		UV-stråler og stød

FUSION grillbord. Højde 40 cm

ÅBEN ILD I HAVEN
Det perfekte sted at få varmen, når temperaturen
daler, er foran en udendørs brændeovn eller ved et
bålfad. Læn dig tilbage og nyd varmen og synet af de
fortryllende flammer i din CUBIS udendørs brændeovn.
Der kan tilkøbes hjul, så den nemt kan flyttes derhen,
hvor du ønsker det.
Nyd flammernes dans mens I laver snobrød, popcorn eller rister skumfiduser omkring FUEGO bålfadet. S’mores
er den ægte smag af bålhygge. Det er så nemt at lave
og det bidrager bare med noget helt specielt til stemningen.
Sammensæt MULTIFLEX brændereolerne så de passer til
dine behov. Vælg eksempelvis en lav model og læg en tyk
træplade ovenpå, så har du det perfekte sted at stille din
mad og dine drikkevarer.
Rumfornemmelse kræver ikke faste vægge. Sæt kulør
på udendørslivet og skab hyggelige rum på terrassen
med naturen som din kulisse ved at plante blomster i
alle regnbuens farver. Plant dem i MULTIFLEX højbede
og plantekasser: det er både praktisk og smukt. Ønsker
du ekstra fleksibilitet, er det på nogle af plantekasserne
muligt at montere hjul.

CUBIS udendørs brændeovn med hjul
B: 50 x H: 291 x D: 50 cm
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MULTIFLEX brændereol, dybde 40 cm
B: 60 x H: 120 cm
B: 80 x H: 120 cm
B: 60 x H: 160 cm
B: 80 x H: 160 cm
B: 60 x H: 200 cm
B: 80 x H: 200 cm

FUEGO bålfad
B: 68 x H: 68 x D: 68 cm
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HWAM OUTDOOR SORTIMENT

MULTIFLEX brændereol, dybde 40 cm
Cortenstål
B: 60 x H: 120 cm
B: 80 x H: 120 cm
B: 60 x H: 160 cm
B: 80 x H: 160 cm
B: 60 x H: 200 cm
B: 80 x H: 200 cm

FUEGO bålfad
Cortenstål
B: 68 x H: 68 x D: 68 cm

MULTIFLEX højbed/plantekasse, højde 40 cm
Cortenstål
D: 40 x B: 40 cm
D: 60 x B: 40 cm
D: 40 x B: 80 cm
D: 60 x B: 80 cm
D: 40 x B: 120 cm
D: 60 x B: 120 cm
D: 40 x B: 160 cm
D: 60 x B: 160 cm
D: 40 x B: 200 cm
D: 60 x B: 200 cm

FUSION grillbord
Cortenstål eller sortlakeret stål
til træ/grillkul eller gas
H: 110 cm Ø: 130 cm

FUSION grillbord
Cortenstål eller sortlakeret stål
til træ/grillkul eller gas
H: 80 cm Ø: 130 cm

FUSION tilbehør
· Beskyttelseslåg til træ-/grillkulindsats
· Vandtæt cover til grillbord højde 110 cm
· Vandtæt cover til topplade
· Justerbar grillrist til forbrænding af træ
· Dækplade til grillbord
· Ethanolbrænder
· Champagnebowle
· FUSION base kan købes separat i H: 110 cm, 80cm og 40 cm
· Træ- og grillkulindsats
· Gasindsats

CUBIS udendørs brændeovn
Cortenstål
B: 50 x H: 288,5 x D: 50 cm

D: 80 x B: 80 cm
D: 80 x B: 120 cm
D: 80 x B: 160 cm
D: 80 x B: 200 cm

FUSION grillbord
Cortenstål eller sortlakeret stål
til træ/grillkul eller gas
H: 40 cm Ø: 130 cm

MAGMA tilbehør
· Vandtæt cover til topplade
· Dækplade til grillbord
· Champagnebowle
· Grillkulindsats
· Gasindsats

MAGMA grillbord

Cortenstål eller sortlakeret stål
til grillkul eller gas
H: 110 cm Ø: 100 cm

CUBIS tilbehør
· Base med hjul

MULTIFLEX tilbehør
· Græskant til højbed/plantekasse
· Samlebeslag til forhøjelse af højbed/plantekasse
· Hjul Ø50 mm
· Samlebeslag til samling af 2 brændereoler
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