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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 2022. Uitgesproken 

designs en de toepassing van duurzame technieken en materialen creëren samen een 

gloednieuwe lijn in sfeer- en verwarmingsproducten voor indoor & outdoor.

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 maak het binnen gezellig met de sfeer die de 

Cosi 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, Pintrest en Instagram @cosi_fires.
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INHOUDSOPGAVE

Vuurtafels
04

Groot nieuws! De Cosiscoop gaslantaarns mogen ook binnen gebruikt worden! Waar we eerst alleen 

de buitenruimte extra sfeer en gezelligheid gaven door ze in de tuin of op het balkon te plaatsen, 

kunnen we nu het hele jaar door van deze unieke sfeermakers genieten.

Houd jij van industrieel of juist van een natuurlijke look? Is jouw interieur strak of kleurrijk? Cosi heeft 

voor elk interieur de juiste Cosiscoop gaslantaarn. Verkrijgbaar in diverse varianten en kleuren. 

De complete gaslantaarn collectie vind je terug op bladzijde 56-58

Follow us!

INDOOR &OUTDOOR

Gaslantaarns
30

Warmtekussens
42
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2 I Cosi

COSI VUURTAFELS

Met de stijlvolle vuurtafels van Cosi geniet jij nog

meer van jouw tuin, balkon of terras. Plaats de 

vuurtafel buiten bij een lounge set of tuinbank en

ga heerlijk warm rondom de tafelhaard zitten. 

De vuurtafels op gas maken jouw buitenruimte de 

perfecte plek om extra lang te genieten van gezellige 

avonden met een hapje en een drankje erbij.
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Cosidesign line
black / white marble look

De Cosidesign line is een stijlvolle vuurtafel met een 

marmerlook Dekton-tafelblad en een dun rvs-frame. 

De combinatie van deze materialen maakt de vuurtafel 

enorm sterk en geeft een lange levensduur. Het tafelblad 

met marmerlook is beschikbaar in twee kleuren:

black en white. Een gasfl es met een max. hoogte van 

COSIDESIGN LINE
40 cm past in het strakke frame van de Cosidesign 

Line. Plaats de vuurtafel bij een loungeset of 

tuinbank en ga heerlijk warm bij de tafelhaard zitten. 

De Cosidesign line maakt jouw buitenruimte de 

perfecte plek om extra lang te genieten van gezellige 

avonden met een hapje en een drankje erbij.
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COSIVISTA 120 & 160 

CUTTING EDGE

De Cosivista collectie is uniek in de outdoor 

gashaarden. Deze haarden zijn namelijk voorzien 

van twee grote glazen wanden zodat je aan beide 

kanten van de haard kan genieten van de vlammen.

Wandplaatsing is ook mogelijk door de standaard 

meegeleverde achterwand, zo sluit je de Cosivista 

aan één zijde af.

In de Cosivista 120 plaats je een gasfles met een 

max. hoogte van 40cm. 

De grote broer Cosivista 160 heeft zelfs ruimte voor 

gasflessen tot 60 cm hoog. Zo kan je nog langer genieten 

van de heerlijke warmte van deze kachel.

DESIGN

Cosivista 120
anthracite

Cosivista 160
anthracite

Inclusief achterwand om voor 

een wand te plaatsen.

Cosivista 120Cosivista 120Cosivista 120
anthraciteanthraciteanthracite
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Cosiloft 120 round

black / teak

De Cosiloft 120 round is een nieuwe toevoeging aan 

de Cosiloft vuurtafel serie. Deze ronde vuurtafel 

heeft een zwart of wit aluminium frame met een 

rond teakhouten tafelblad.

Op zoek naar een 

ronde vuurtafel

waar je met vrienden 

en familie gezellig 

omheen kan zitten? 

Dan is de Cosiloft 120 

round dé vuurtafel 

voor jou!

Cosiloft 120 round
white / teak

COSILOFT 120 ROUND

STYLISH 
DESIGN WITH 
ROUND

FRAME

Vuurtafels I Cosi 2022
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Fire pits I Cosi 2022

Cosiloft 120 lounge table
black / grey

De Cosiloft loungetafels zijn helemaal naar jouw smaak 

samen te stellen. De Cosiloft 100 & 120 lounge tables hebben 

een mooi, opengewerkt aluminium wit of zwart frame met 

een tafelblad naar keuze. Er is keuze uit drie tafelbladen: 

grijs, zwart en teak. De Cosiloft 100 is de vierkante loungetafel 

van 100x100 cm met een square brander. De Cosiloft 120 is 

rechthoekige tafel van 120x80 cm en beschikt over een straight 

brander. Bij iedere Cosiloft loungetafel wordt een afdekplaat 

voor de brander meegeleverd. Heb je de haard niet aanstaan, 

dan kan je op deze manier toch gebruik maken van het totale 

tafeloppervlak. Zo heb je meer ruimte voor heerlijke hapjes en 

drankjes. Geniet van het samenzijn met familie en vrienden.

COSILOFT LOUNGE TABLES

10 I

Cosiloft 120 lounge table
black / teak

Cosiloft 120 lounge table
black / black

Cosiloft 120 lounge table
white / teak
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teak grey

Cosiloft bar table
white / teak

Cosiloft bar table
black / grey

COSILOFT BAR TABLE

WARMTH AT 
A COMFORTABLE

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. In 

de bartafel passen gasfl essen met een inhoud van 11 kg. 

De Cosiloft 100 bar table is verkrijgbaar met een wit of 

zwart frame. Maak daarnaast de keuze uit de verschillende 

bladen:

HEIGHT 

Vuurtafels I Cosi 2022

Cosiloft bar table
white / grey

I 13

black
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ECO

Cosipillow Knitted natural 40x60cm, Cosipillow Solid natural 50x50cm, Cosi square glass set L, 

Cosi table plate L, Cosipure 100 white / teak, Cosiscoop XL taupe, Cosiscoop Bamboo.

Verschillende tuinstijlen en verschillende smaken. Cosi heeft voor 

iedere stijl en smaak sfeervolle items om nog meer te kunnen 

genieten van jouw binnen- en buitenruimte. Maak het extra 

gezellig en combineer verschillende Cosi items in jouw ruimte!

De Cosi collectie bestaat uit een ruime selectie aan vuurtafels, 

gaslantaarns, inbouwbranders, vuurzuilen, warmtekussens en 

houtkachels. Binnen deze collectie sfeer- en warmtemakers, vind je 

altijd wel een Cosi die bij jou past!

Door het toevoegen van sfeervolle Cosi items kan je nog meer genieten van jouw binnen- en buitenruimte! De Cosi 

vuurtafel plaats je bij jouw loungeset of tuinbanken. Nodig al je vrienden en familie uit en ga heerlijk rondom het vuur 

van bijvoorbeeld deze Cosipure zitten. Zet je Cosiscoop XL taupe gaslantaarn op een bijzettafel, steek hem aan en 

geniet van nog meer sfeer die de gezellige vlam creëert. 

Is het gezellig tot de late uurtjes? Voeg nog extra warmte toe in de rug met de Cosipillows. Deze outdoor Sunbrella 

warmtekussens zijn voorzien van een infrarood warmte element aan de binnenzijde. Deze kussens verwarmen heerlijk 

de spieren in de rug terwijl je aan de voorzijde geniet van de sfeer en warmte van de Cosi vuurtafel.

Wordt het buiten echt te koud en wil je het ook binnen gezellig maken? Neem je Cosiscoop gaslantaarn en Cosipillow 

warmtekussen snel mee naar binnen en zet je Cosi-momentje voort. Hoe gezellig is het om de lantaarns binnen te laten 

stralen? Door de uitgebreide collectie is er altijd wel een lantaarn die bij jouw interieur past!

SHOP THE LOOK 
COSIPURE

14 I

Cosi 2022 I Shop the look

I 15
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Cosifl ow square

teak

Cosifl ow square
teak

Cosifl ow straight
anthracite

De Cosifl ow serie blinkt uit in zijn eenvoud. De Cosifl ow is verkrijgbaar 

in twee uitvoeringen: een geheel gemaakt van aluminium en de ander 

met een combinatie van aluminium en teakhout. Beide uitvoeringen zijn 

beschikbaar in modellen square (100 x 100 cm) en straight (120 x 80 cm).

De CosiFlow past door het strakke design bij elke tuinset. Of je nu kiest voor 

teak, gestoffeerd of kunststof, de Cosifl ow matcht altijd. Onder de Cosifl ow 

tafel zit een extra blad om losse spullen te plaatsen. Een Cosifl ow vuurtafel 

is naar wens uit te breiden met een glasset en tafelplaat.

Cosifl ow square

COSIFLOW

PERFECT MATCH WITH 
ALL OUTDOOR

FURNITURE

Vuurtafels I Cosi 2022
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Cosipure 100
white / teak

Cosipure 120
black / black

Vuurtafels I Cosi 2020

COSIPURE

STAND OUT IN
ANY OUTDOOR

Of je nu gaat voor een natuurlijke tuin of meer houdt 

van een strakke tuin, de Cosipure in zwart of wit 

combineert prachtig bij iedere tuinstijl.

De Cosipure heeft een aluminium robuust frame in zwart 

of wit en kan worden samengesteld met een tafelblad 

naar keuze: teak, zwart of grijs. Zo kies jij de perfecte 

combinatie die bij jouw tuin past! Een gasfl es tot 40 cm 

hoogte plaats je eenvoudig in het frame. De Cosipure is 

verkrijgbaar in twee maten: 100 x 100 cm en 120 x 80 cm. 

SPACE

Cosipure 100

black / black

Cosipure 100
white / teak

18 I
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Cosibrixx 90
anthracite

Cosibrixx 60
taupe

Cosibrixx 60
anthracite

Cosibrixx 60

concrete look

COSIBRIXX

ALLROUND

Wat minder ruimte maar toch een mooie Cosi tafel 

op het terras? Dan is de Cosibrixx 60 perfect voor 

jou. Dit vierkante model is de meest compacte 

vuurtafel uit onze collectie.

De Cosibrixx 60 is in de 2022 collectie in een nieuwe 

kleur verschenen! Deze vuurtafel is vanaf nu 

beschikbaar in taupe, anthracite en concrete look. 

Toch wat meer ruimte rondom het vuur? Kies dan voor 

Cosibrixx 90 in antraciet. Alle Cosibrixx items zijn voor 

een strakke look gefabriceerd uit aluminium, wat ze ook 

nog onderhoudsvrij maakt.

BASICS

Cosibrixx 60
taupe

20 I
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Cosicube 70
black

‘‘STAY
   SNUG WITH
COSICUBE’’

Cosicube 70

grey wash

COSICUBE

De robuuste Cosicube 70 modellen zijn gemaakt van 

Douglas hout in combinatie met een RVS buitenkwaliteit 

bovenplaat, wat ze uitermate geschikt maakt voor 

buitengebruik. Een gasfl es met een maximale hoogte 

van 40 cm plaats je achter het onzichtbare luik in de 

Cosicube. 

De Cosicube is 70x70x58 cm en beschikbaar in twee 

verschillende kleuren. De Cosicube in grey wash past 

perfect in de natuurlijke tuin. Voert de kleur zwart de 

boventoon in jouw tuin? Kies dan voor de Cosicube 70 

black om jouw tuin helemaal af te stylen. 

Breid de tafel uit met Cosi square glass set M. Plaats 

je hier bovenop de Cosi table plate M, dan heb je extra 

tafeloppervlak!
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Verkrijgbaar in:

COSIBURNERS
MAKE IT YOUR OWN

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 twee verschillende maten inbouwbranders square en straight in twee 

afwerkingen; zwart en rvs, 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. 

De inbouwbranders worden geleverd met lavastenen, optioneel zijn er houtblokken 

en een glasset bij verkrijgbaar.

ssblack

COSI BUILD UP

FREEDOM TO

Wil je op meerdere plekken in de tuin genieten 

van de sfeer van de Cosi haard? Kies dan voor de 

Cosiburner build up. Deze losse brander kan op 

elke tuintafel worden geplaatst.

Cosiburner build up is inclusief lavastenen en 

glas. Deze brander kan op iedere gasfles worden 

aangesloten. 

MOVE

Cosiburner 
build up

24 I
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Cosiscoop Pillar

black

Cosiscoop Pillar

teak

Cosiscoop Pillar

black

COSISCOOP PILLAR

CREATE
PIONEERING

Deze pilaarvormige gashaarden stelen de show in de 

tuin, op het terras en onder de veranda.

De Cosiscoop Pillar is verkrijgbaar in twee varianten: 

stijlvol zwart en stoer teakhout. Deze grote lantaarns 

branden op een 5 kg gasfl es, met één vulling kan je 

ongeveer 70 uur genieten van de prachtige vlam.

FIRE

Pilaren I Cosi 2022
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22 I Cosi

INDOOR &OUTDOOR

Houd het apparaat rechtop terwijl je de volgende stappen uitvoert. 

Controleer zorgvuldig of de bedieningsknop uit staat (OFF). Draai de 

zwarte bodemring met de klok mee uit de Cosiscoop. Plaats vervolgens 

de 190 gram gascartouche rechtop in de zwarte bodemring.

HET GEBRUIK 
VAN EEN 

COSISCOOP

MEER INFORMATIE:
Wil je meer weten over het gebruik van een
Cosiscoop in jouw binnen- of buitenruimte?
Scan dan de QR code.

Draai de bodemring inclusief de gascartouche 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. Is de Cosiscoop geleverd inclusief glas en/of kiezelstenen? Plaats 

dan het glas en de kiezelstenen bovenop de Cosiscoop. De kiezelstenen 

mogen de brander niet bedekken.

Ontsteek de aansteker terwijl je de aansteker (lengte minimaal 140 mm) 

dicht tegen het brandpunt houdt en draai pas daarna de bedieningsknop 

open (ON). De Cosiscoop gaat nu branden. Een Cosiscoop brandt 5-6 uur op 

één gasvulling.

Draai de knop compleet naar rechts als je de Cosiscoop weer wil doven. 

Bewaar de Cosiscoop in een goed geventileerde ruimte.

Gaslantaarns I Cosi 2022

I 29



22 I Cosi

INDOOR &OUTDOOR

Houd het apparaat rechtop terwijl je de volgende stappen uitvoert. 

Controleer zorgvuldig of de bedieningsknop uit staat (OFF). Draai de 

zwarte bodemring met de klok mee uit de Cosiscoop. Plaats vervolgens 

de 190 gram gascartouche rechtop in de zwarte bodemring.

HET GEBRUIK 
VAN EEN 

COSISCOOP

MEER INFORMATIE:
Wil je meer weten over het gebruik van een
Cosiscoop in jouw binnen- of buitenruimte?
Scan dan de QR code.

Draai de bodemring inclusief de gascartouche 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. Is de Cosiscoop geleverd inclusief glas en/of kiezelstenen? Plaats 

dan het glas en de kiezelstenen bovenop de Cosiscoop. De kiezelstenen 

mogen de brander niet bedekken.

Ontsteek de aansteker terwijl je de aansteker (lengte minimaal 140 mm) 

dicht tegen het brandpunt houdt en draai pas daarna de bedieningsknop 

open (ON). De Cosiscoop gaat nu branden. Een Cosiscoop brandt 5-6 uur op 

één gasvulling.

Draai de knop compleet naar rechts als je de Cosiscoop weer wil doven. 

Bewaar de Cosiscoop in een goed geventileerde ruimte.

Gaslantaarns I Cosi 2022

I 29



Cosiscoop Original
olive

Cosiscoop Original
taupe

Cosiscoop Original
ivory

Cosiscoop Original

terra

DISCOVER ALL  
COLOURS 

ON PAGE 56

black ss terra taupe ivory olive

Cosiscoop Original
black

COSISCOOP ORIGINAL

TAKE IT ALONG
WHEREVER

Perfecte sfeermakers tot in de late uurtjes! 

Genieten van sfeervolle vlammen waar je ook 

bent, dat kan met de Cosiscoop Original. Door 

de handige draaghendel en zijn compacte formaat 

van Ø16x30 cm neem je hem overal mee naar toe. 

Deze Cosi-to-go is multifunctioneel en in veel 

verschillende kleuren verkrijgbaar. Creëer instant 

sfeer  met  deze  fantastische  lantaarns.

YOU LIKE

30 I
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Cosiscoop XL
black

black taupe olive

Cosiscoop XL
taupe

Cosiscoop XL
olive

COSISCOOP XL

BROTHER
OF THE

De Cosiscoop XL is de grote broer van de Cosiscoop Original. 

De XL heeft een diameter van 20 cm en is een eyecatcher op 

jouw salon- of tuintafel.

Kies jij voor de Cosiscoop XL in het zwart, olijfgroen of taupe? 

De kleur taupe zit tussen grijs en beige in waardoor hij perfect 

matcht met jouw tuin of interieur.

ORIGINAL
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ECO

Cosiscoop

Timber

Cosiscoop
Bamboo

Cosiscoop 

Timber & Cement

Cosiscoop Cement
square

Cosiscoop Timber
square

Op zoek naar een gaslantaarn vervaardigd uit natuurlijke 

materialen? Kies dan voor Cosiscoops Timber of Bamboo. 

Deze lantaarns zijn prachtig omhuld door teakhout en bamboe, 

waardoor ze een naturel look aan jouw tuin of interieur geven.

Nieuw in de 2022 collectie, de Cosiscoop Cement square en 

Cosiscoop Timber square. Deze vierkante modellen passen 

perfect in jouw strakke tuin of interieur. De glaspanelen 

klik je gemakkelijk in de body van deze robuuste lantaarns.

NATURAL MATERIALS & LOOKS
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Cosiscoop Basket
white

Cosiscoop Basket
olive

Cosiscoop Basket
black

Cosiscoop Basket high
black

WHICH 
COLOUR 

SUITS YOU?

black white olive

COSISCOOP BASKET

LANTERN
IN THE

De Cosiscoop Basket is geen accessoire maar een

statement. Opvallend door zijn draadstalen jas een

echte eyecatcher op je buitentafel. De Cosiscoop 

Basket brengt overal sfeer en gezelligheid.

De Cosiscoop Basket high is een prachtig standalone

object. Deze Scoop is net een beetje anders dan de Basket.

Deze lantaarn beschikt namelijk over een glazen 

ombouw en staat op een frame, waardoor hij 

perfect overal in de ruimte kan worden geplaatst.

SPOTLIGHT

36 I
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Cosiscoop Urban
white

Cosiscoop Dome
white

COSISCOOP DOME - URBAN

UNIQUE
ATMOSPHERE

De Cosiscoop Dome heeft alles wat je mag verwachten 

van een luxe lantaarn, een stijlvol, strak design in twee 

moderne kleuren namelijk wit en zwart. 

Ben je op zoek naar een stoere variant met een mooie 

combinatie van materialen? Dan is de Cosiscoop Urban 

echt wat voor jou. Door het gebruik van teakhout in 

combinatie met wit of zwart metaal, is de Urban altijd 

de perfecte keuze.

ANYWHERE

38 I
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Cosiscoop Iconic
black

Cosiscoop Drop
light grey

Cosiscoop 
Cement

COSISCOOP DROP & CEMENT

DROP IT
LIKE IT’S

Ben je echt op zoek naar iets bijzonders? Ga dan voor de 

Cosiscoop Cement. De base is gemaakt van beton, wat 

deze lantaarn een robuust uiterlijk geeft. De zuilvormige 

glasomranding geeft de Cement een luxe uitstraling.

Het ontwerp van de Cosiscoop Drop 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.

HOT

COSISCOOP ICONIC

ON THE 

De Cosiscoop Iconic is een stoere, metalen 

gaslantaarn met deksel. De Iconic is de kleinste 

Scoop in de collectie waardoor je hem makkelijk 

met je meeneemt.

Staat de Iconic niet aan? Plaats dan de metalen 

deksel er weer bovenop. Ook als de Iconic niet 

brandt is het een echte eyecatcher in jouw ruimte.

GO
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Bedienings paneel

Knitted grey Knitted natural Solid natural

ECO

Cosipillow

Knitted natural

Cosi 2022 I Warmtekussens

COSIPILLOW

INDOOR & OUTDOOR

De warmtekussens van Cosi beschikken over een 

infrarood warmte element en zijn gemaakt van 

hoogwaardige kwaliteit Sunbrella stof. Cosipillows 

zijn UV-, kleur- en schimmelbestendig, waardoor de 

Cosipillows zowel voor binnen- als buitengebruik 

geschikt zijn.

Alle Cosipillows zijn eco-friendly, doordat de kussens 

direct op het lichaam verwarmen en hierdoor de 

warmte niet in de (buiten)lucht verloren gaat.

USE

Cosipillow
Knitted grey

Solid grey Striped
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Cosistove

Major

Cosi producten zijn gemaakt voor het binnen- en buitenleven. 

Met de juiste verzorging en het juiste onderhoud verleng je 

de levensduur. Alle handleidingen en de meest gestelde 

vragen staan vermeld op www.cosi-fires.com.

COSISTOVE

WOOD BURNING

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 kan 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.

Cosistove Major is uitgerust met een oven.

FIRES

TECHNICAL INFORMATION

MATERIAL AND

CARE
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TECHNICAL
INFORMATION

Verwarmingsopbrengst: 9 kW

Gastype: gasfl es (bio)propaan

Gasverbruik: max. 608 gr. per uur

Meegeleverde accessoires:

lavastenen, houtblokken en 

30mBar regelaar met gasslang

Optionele accessoires: all weather 

beschermhoes, glasset en tafelplaat

VUURTAFELS PILAREN GASLANTAARNS

WARMTEKUSSENS BRANDSTOFFEN KIWA/GASTEC

Verwarmingsopbrengst: 0.85 kW

Gastype: gasfl es (bio)propaan 

Gasverbruik: max. 62 gr. per uur 

Meegeleverde accessoires:

kiezelstenen, 30 mBar regelaar 

met gasslang en glas 

Optionele accessoires: all weather 

beschermhoes

Verwarmingsopbrengst: 0.37 kW

Gastype: gascartouche 190 gr.

Gasverbruik: max. 30 gram per uur

Meegeleverde accessoires: 

kiezelstenen*, glas** 

*excl bij Cosiscoop Drop 

**excl bij Cosiscoop Basket, 

Drop, Urban & Iconic

Verwarmingscapaciteit: 38°C / 45°C / 50°C

Energieverbruik: 12 W 

Batterijduur: High ± 2 uur / Low ± 5 uur 

Meegeleverde accessoires: 

oplaadbare batterij, oplader

Er is bewust gekozen om de Cosi vuurtafels 

alleen te produceren voor propaan- en niet 

voor aardgas. Propaan is namelijk een van 

de meest schone brandstoffen als het gaat 

om CO2-uitstoot. De bio-propaan variant is 

zelfs 100% duurzaam.

Alle Cosi vuurtafels en lantaarns 

worden uitgebreid getest, gekeurd en 

gecertifi ceerd door KIWA en dragen het CE 

en UKCA keurmerk. Zo staat Cosi garant 

voor kwalitatieve en veilige producten.
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TECHNICAL
INFORMATION

Verwarmingsopbrengst: 9 kW

Gastype: gasfl es (bio)propaan

Gasverbruik: max. 608 gr. per uur

Meegeleverde accessoires:

lavastenen, houtblokken en 

30mBar regelaar met gasslang

Optionele accessoires: all weather 

beschermhoes, glasset en tafelplaat

VUURTAFELS PILAREN GASLANTAARNS

WARMTEKUSSENS BRANDSTOFFEN KIWA/GASTEC

Verwarmingsopbrengst: 0.85 kW

Gastype: gasfl es (bio)propaan 

Gasverbruik: max. 62 gr. per uur 

Meegeleverde accessoires:

kiezelstenen, 30 mBar regelaar 

met gasslang en glas 

Optionele accessoires: all weather 

beschermhoes

Verwarmingsopbrengst: 0.37 kW

Gastype: gascartouche 190 gr.

Gasverbruik: max. 30 gram per uur

Meegeleverde accessoires: 

kiezelstenen*, glas** 

*excl bij Cosiscoop Drop 

**excl bij Cosiscoop Basket, 

Drop, Urban & Iconic

Verwarmingscapaciteit: 38°C / 45°C / 50°C

Energieverbruik: 12 W 

Batterijduur: High ± 2 uur / Low ± 5 uur 

Meegeleverde accessoires: 

oplaadbare batterij, oplader

Er is bewust gekozen om de Cosi vuurtafels 

alleen te produceren voor propaan- en niet 

voor aardgas. Propaan is namelijk een van 

de meest schone brandstoffen als het gaat 

om CO2-uitstoot. De bio-propaan variant is 

zelfs 100% duurzaam.

Alle Cosi vuurtafels en lantaarns 

worden uitgebreid getest, gekeurd en 

gecertifi ceerd door KIWA en dragen het CE 

en UKCA keurmerk. Zo staat Cosi garant 

voor kwalitatieve en veilige producten.
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Cosi werkt met teakhout met het SVLK 

keurmerk. Als teakhout buiten wordt 

geplaatst, zal het gaan vergrijzen. Als je de 

originele teak kleur wil behouden, raden 

we aan teakhouten meubels te behandelen 

met een teak protector. Teakhout is een 

natuurlijk product en blijft veranderen, 

op den duur kunnen er kleine scheurtjes 

ontstaan en kunnen de planken wat 

vervormen.

Bamboe is geheel afbreekbaar en dus niet 

milieuverontreinigend. Omdat bamboe 

een snel groeiende grassoort is en vaker 

geoogst kan worden is het een ecologisch 

verantwoord product.

Om bamboe te onderhouden zijn er speciale 

bamboe olie en ontgrijzers verkrijgbaar.

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 

gepoedercoat aluminium. De poedercoating 

in kleur zorgt voor een extra beschermlaag. 

Aluminium is uitermate geschikt voor 

buitengebruik doordat het een lange 

levensduur heeft, onderhoudsarm is en als 

extra voordeel heel goed recyclebaar is. 

Aluminium is goed schoon te maken met 

warm water en milde schoonmaakartikelen.

TEAK BAMBOO ALUMINIUM

Dekton is een ultracompact en hoogwaardig 

materiaal, gemaakt van elementen zoals 

porselein, glas en kwarts, dat het hele jaar 

door buiten kan staan. Dekton is uv-, kras- 

en vlekbestendig en is goed schoon te maken 

met warm water en een neutrale zeep.  

Roestvrij staal is extreem weerbestendig 

en wordt door Cosi veelvuldig gebruikt in 

de montagematerialen alsmede frames 

en tafelbladen. Er kan op RVS aanslag 

optreden in de vorm van vliegroest. Deze 

kan worden verwijderd met een RVS 

reiniger.

Alle glassets voor de Cosi vuurtafels zijn 

gemaakt van gehard glas. Het glas heeft 

een proces ondergaan, waarbij het is 

verwarmd tot ca. 650 graden en vervolgens 

is afgekoeld. Deze uitharding van het glas 

maakt het tot 5 keer sterker dan gewoon 

glas en minder vatbaar voor scheuren en 

breken.

DEKTON RVS GLAS

ECO

De Cosipillows beschikken over 

Sunbrella kussenhoezen. De Sunbrella 

stof is kleurvast, schimmelwerend en 

waterafstotend. Daarnaast dragen deze 

stoffen het OEKO TEX keurmerk. Alle 

Cosipillow hoezen zijn wasbaar in de 

wasmachine, volg hiervoor het care label 

aan de binnenzijde van de hoes.

TEXTIEL

Een Cosi vuurtafel of pilaar kan je 

beschermen door een hoes te gebruiken. 

De covers zijn gemaakt van PE-weefsel. 

Dek de Cosi alleen af wanneer de vuurtafel 

afgekoeld en droog is om vochtschade 

te voorkomen. Haal daarnaast stilstaand 

regenwater van de hoes en laat de 

vuurtafel regelmatig luchten door de hoes 

COVERS

er af te halen. Teakhout is minder geschikt 

om continu af te dekken, Cosi raadt dan 

ook aan bij een teak item geen hoes te 

gebruiken.

ECO

MATERIALS 
AND CARE
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Cosi werkt met teakhout met het SVLK 

keurmerk. Als teakhout buiten wordt 
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we aan teakhouten meubels te behandelen 

met een teak protector. Teakhout is een 
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Om bamboe te onderhouden zijn er speciale 

bamboe olie en ontgrijzers verkrijgbaar.

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 

gepoedercoat aluminium. De poedercoating 

in kleur zorgt voor een extra beschermlaag. 

Aluminium is uitermate geschikt voor 

buitengebruik doordat het een lange 

levensduur heeft, onderhoudsarm is en als 

extra voordeel heel goed recyclebaar is. 

Aluminium is goed schoon te maken met 

warm water en milde schoonmaakartikelen.

TEAK BAMBOO ALUMINIUM

Dekton is een ultracompact en hoogwaardig 

materiaal, gemaakt van elementen zoals 

porselein, glas en kwarts, dat het hele jaar 
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en wordt door Cosi veelvuldig gebruikt in 
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en tafelbladen. Er kan op RVS aanslag 

optreden in de vorm van vliegroest. Deze 

kan worden verwijderd met een RVS 

reiniger.

Alle glassets voor de Cosi vuurtafels zijn 

gemaakt van gehard glas. Het glas heeft 

een proces ondergaan, waarbij het is 

verwarmd tot ca. 650 graden en vervolgens 

is afgekoeld. Deze uitharding van het glas 

maakt het tot 5 keer sterker dan gewoon 

glas en minder vatbaar voor scheuren en 

breken.

DEKTON RVS GLAS

ECO

De Cosipillows beschikken over 

Sunbrella kussenhoezen. De Sunbrella 

stof is kleurvast, schimmelwerend en 

waterafstotend. Daarnaast dragen deze 

stoffen het OEKO TEX keurmerk. Alle 

Cosipillow hoezen zijn wasbaar in de 

wasmachine, volg hiervoor het care label 

aan de binnenzijde van de hoes.

TEXTIEL

Een Cosi vuurtafel of pilaar kan je 

beschermen door een hoes te gebruiken. 

De covers zijn gemaakt van PE-weefsel. 

Dek de Cosi alleen af wanneer de vuurtafel 

afgekoeld en droog is om vochtschade 

te voorkomen. Haal daarnaast stilstaand 

regenwater van de hoes en laat de 

vuurtafel regelmatig luchten door de hoes 

COVERS

er af te halen. Teakhout is minder geschikt 

om continu af te dekken, Cosi raadt dan 

ook aan bij een teak item geen hoes te 

gebruiken.

ECO

MATERIALS 
AND CARE
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VUURTAFELS

CO
SI

D
ES

IG
N

 L
IN

E 

Design Line

black/black marble look

5980940

W120 D80 H50

CO
SI

VI
ST

A

Vista 120

5980270

W120 D45 H90

Vista 160

5980280

W160 D45 H90

Lounge table - white/teak

5957890

W100 D100 H50

Lounge table - white/grey

5957880

W100 D100 H50

Design Line

black/white marble look

5980950

W120 D80 H50

NEW

CO
SI

LO
FT

 1
20

 R
O

U
N

D

Lounge table round - black/teak

5981110

    120 H50

Lounge table round - white/teak

5981100

    120 H50

NEWNEW

CO
SI

LO
FT

 1
00

CO
SI

LO
FT

 1
00

Lounge table - black/teak

5957860

W100 D100 H50

Lounge table - black/grey 

5957850

W100 D100 H50

Lounge table - black/black

5980980

W100 D100 H50

Lounge table - white/teak

5958760

W120 D80 H50

Lounge table - white/grey

5958780

W120 D80 H50

CO
SI

LO
FT

 1
20

Lounge table - black/teak

5958750

W120 D80 H50

Lounge table - black/grey 

5958770

W120 D80 H50

Lounge table - black/black

5980990

W120 D80 H50

50 I 
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CO
SI

LO
FT

 1
00

Bar table - white/teak

5980120

W100 D100 H105

Bar table - white/grey

5980130

W100 D100 H105

Meer informatie 

over de vuurtafels?

Ga naar www.cosi-fi res.com
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CO
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D
ES
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N

 L
IN
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VI
ST
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Lounge table - white/teak

5957890

W100 D100 H50
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SI
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20

 R
O

U
N

D
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CO
SI

LO
FT

 1
00

CO
SI

LO
FT

 1
00
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5958780

W120 D80 H50

CO
SI

LO
FT

 1
20
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CO
SI

LO
FT

 1
00

Bar table - white/teak

5980120

W100 D100 H105

Bar table - white/grey

5980130

W100 D100 H105

Meer informatie 

over de vuurtafels?

Ga naar www.cosi-fi res.com



Bar table - black/teak

5980110

W100 D100 H105

Bar table - black/grey

5980100

W100 D100 H105

Pure 100 - white/grey

5981060

W100 D100 H50

Pure 100 - white/teak

5981010

W100 D100 H50

Pure 100 - black/grey

5981040

W100 D100 H50

Pure 100 - black/teak

5981000

W100 D100 H50

NEW

NEW

Pure 120 - white/grey

5981090

W120 D80 H50

Pure 120 - white/teak

5981030

W120 D80 H50

NEW

Flow square - anthracite

5980910

W120 D80 H50

Flow straight - teak

5980970

W120 D80 H50

NEW

CO
SI

PU
R

E

CO
SI

FL
O

W
 S

TR
A

IG
H

T

NEW

Pure 100 - black/black

5981050

W100 D100 H50

NEWNEW

Brixx 60 - concrete look

5980250

W60 D60 H63

Brixx 60 - anthracite

5980240

W60 D60 H63

Brixx 90 - anthracite

5980260

W90 D90 H63

CO
SI

B
R

IX
X

CO
SI

PU
R

E 
12

0

Pure 120 - black/grey

5981070

W120 D80 H50

Pure 120 - black/teak

5981020

W120 D80 H50

NEW

Brixx 60 - taupe

5981220

W60 D60 H63

Pure 120 - black/black

5981080

W120 D80 H50

VUURTAFELS
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CO
SI

PU
R

E 
10

0

CO
SI

PU
R

E 
10

0

Flow square - anthracite

5980910

W100 D100 H50

NEW

Flow square - teak

5980960

W100 D100 H50

NEW

CO
SI

FL
O

W
 S

Q
U

A
R

E
CO

SI
LO

FT
 B

A
R

 T
A

B
LE

Meer informatie 

over de vuurtafels?

Ga naar www.cosi-fi res.com

Bar table - black/black

5980680

W100 D100 H105



Bar table - black/teak

5980110

W100 D100 H105

Bar table - black/grey

5980100

W100 D100 H105

Pure 100 - white/grey

5981060

W100 D100 H50

Pure 100 - white/teak

5981010

W100 D100 H50

Pure 100 - black/grey

5981040

W100 D100 H50

Pure 100 - black/teak

5981000

W100 D100 H50

NEW

NEW

Pure 120 - white/grey

5981090

W120 D80 H50

Pure 120 - white/teak

5981030

W120 D80 H50

NEW

Flow square - anthracite

5980910

W120 D80 H50

Flow straight - teak

5980970

W120 D80 H50

NEW

CO
SI

PU
R

E

CO
SI

FL
O

W
 S

TR
A

IG
H

T

NEW

Pure 100 - black/black

5981050

W100 D100 H50

NEWNEW

Brixx 60 - concrete look

5980250

W60 D60 H63

Brixx 60 - anthracite

5980240

W60 D60 H63

Brixx 90 - anthracite

5980260

W90 D90 H63

CO
SI

B
R

IX
X

CO
SI

PU
R

E 
12

0

Pure 120 - black/grey

5981070

W120 D80 H50

Pure 120 - black/teak

5981020

W120 D80 H50

NEW

Brixx 60 - taupe

5981220

W60 D60 H63

Pure 120 - black/black

5981080

W120 D80 H50

VUURTAFELS
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CO
SI

PU
R

E 
10

0

CO
SI

PU
R

E 
10

0

Flow square - anthracite

5980910

W100 D100 H50

NEW

Flow square - teak

5980960

W100 D100 H50

NEW

CO
SI

FL
O

W
 S

Q
U

A
R

E
CO

SI
LO

FT
 B

A
R

 T
A

B
LE

Meer informatie 

over de vuurtafels?

Ga naar www.cosi-fi res.com

Bar table - black/black

5980680

W100 D100 H105



ACCESSOIRES VUURTAFELS 

CO
SI

 L
O

G
S

Ceramic logs - 3 pieces

5957570

Cosiburners

Ceramic logs - 4 pieces

5900310

Vuurtafels

CO
SI

 G
LA

SS
 S

ET

Square - M

5900270

W45 D45 H20

Square - L

5900210

W50 D50 H20

Straight

5900160

W65 D33 H17

CO
SI

 T
A

B
LE

 P
LA

TE

Table plate - M

5958950

W45 D45 H1,5

Table plate - L

5958920

W50 D50 H1,5

Table plate - straight

5958960

W65 D33 H1,5

Round L

5958810

    51,5 H20,5

Kies voor Square M glasset: Brixx 60, Brixx 90, Flow straight & square, Cube 70, Burner square

Kies voor Square L glasset: Loft 100, Pure 100, Loft 100 bar table

All weather cover

CO
SI

 C
O

VE
R

Cosidesign Line

Cosivista 120

Cosivista 160

Cosiloft 100 lounge table

Cosiloft 120 lounge table

Cosiloft 120 round

Cosiloft 100 bar table

Cosipure 100

Cosipure 120 

5958930

5980440

5980800

5957690

5958930

5980870

5980410

5957690

5958930

Cosifl ow square 

Cosifl ow straight  

Cosibrixx 60

Cosibrixx 90

Cosicube 70

Cosiscoop Pillar

Cosi gastank 6 kg 

Cosi gastank 11 kg

5957690

5958930

5957670

5980430

5957700

5980630

5957750 

5957760

Table plate round L

5958820

    51,5 H1,2

CO
SI

SC
O

O
P 

PI
LL

A
R

Pillar - teak

5980340

   36 H106

Pillar - black

5980320

   36 H106

Square - ss / black

5957550 / 5961100

W40 D40 H16,5

Straight - ss / black 

5957480 / 5961120

W60 D22 H16,5

Build up 

5961000

W70 D20 H27

CO
SI

B
U

R
N

ER
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Cube 70 - grey wash

5981210

W70 D70 H58

Cube 70 - black

5981200

W70 D70 H58

CO
SI

CU
B

E 
70

Meer informatie 

over de pilaren?

Ga naar www.cosi-fi res.com

Meer informatie 

over de accessoires?

Ga naar www.cosi-fi res.com



ACCESSOIRES VUURTAFELS 

CO
SI

 L
O

G
S
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CO
SI

 G
LA

SS
 S

ET
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CO
SI

 T
A

B
LE
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LA

TE
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All weather cover

CO
SI

 C
O

VE
R
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5958930

Cosifl ow square 

Cosifl ow straight  
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Cosi gastank 6 kg 

Cosi gastank 11 kg

5957690

5958930
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5980430

5957700

5980630

5957750 

5957760

Table plate round L

5958820

    51,5 H1,2

CO
SI

SC
O

O
P 

PI
LL

A
R

Pillar - teak

5980340

   36 H106

Pillar - black

5980320

   36 H106

Square - ss / black

5957550 / 5961100

W40 D40 H16,5

Straight - ss / black 

5957480 / 5961120

W60 D22 H16,5
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W70 D20 H27

CO
SI

B
U

R
N
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Cube 70 - grey wash

5981210

W70 D70 H58

Cube 70 - black

5981200

W70 D70 H58

CO
SI

CU
B

E 
70

Meer informatie 

over de pilaren?

Ga naar www.cosi-fi res.com

Meer informatie 

over de accessoires?

Ga naar www.cosi-fi res.com



CO
SI

SC
O

O
P 

XL

Original - black

5801110

   16 H30

Original - ivory

5801100

   16 H30

Original - olive

5801020

   16 H30

Original - ss

5980360

   16 H30

CO
SI

SC
O

O
P 

O
R

IG
IN

A
L

Original - terra

5801210

   16 H30

Original - taupe

5801200

   16 H30

XL - black

5801030

     20 H30,5

XL - taupe

5801220

     20 H30,5

Timber

5801160

    18 H30

Bamboo

5801230

   18 H30

GASLANTAARNS

CO
SI

SC
O

O
P

TI
M

B
ER

ECO

NEW

XL - olive

5801290

     20 H30,5

Timber square 

5801300

W20 D20 H30

CO
SI

SC
O

O
P

B
A

M
B

O
O

Iconic - black

5801280

16 H25

CO
SI

SC
O

O
P

IC
O

N
IC

Basket - black

5801130

   26 H31

Basket - white

5801120

   26 H31

Basket - olive

5801140

   26 H31

Basket high - black

5801150

   26 H76,5

CO
SI

SC
O

O
P

B
A

SK
ET

CO
SI

SC
O

O
P

D
O

M
E

Dome - black

5801070

W20 D20 H45

Dome - white

5801240

W20 D20 H45

NEW

56 I
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NEW
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Meer informatie 

over de gaslantaarns?

Ga naar www.cosi-fi res.com
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CO
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CO
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O
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B
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