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Ny sæson, nye designs, nye farver og nye produkttyper. Dette er de principper, som den innovative 

Cosi kollektion 2022 er baseret på. Banebrydende design og anvendelse af nye teknikker 

kombineres for, at skabe en helt ny ild & varme Kollektion både indendørs og udendørs. 

Alle produkter er blevet fremstillet for, at hjælpe dig med, at værne om den værdifulde tid 

udendørs. Køligere temperaturer betyder ofte, at man ikke altid kan sidde udenfor, selvom 

man har lyst til det. Med Cosi kan du nu blive mindre afhængig af varmt vejr, og udvide 

sommersæsonen med vores produkter, som skaber en varm og hjemlig atmosfære. 

Uanset hvad dine krav må være, vil du altid finde præcis den Cosi, der passer bedst til dig, takket 

være vores brede sortiment af produkter. Når du vælger dit fortrukne Cosi produkt, er funktion 

altid lige så vigtigt som stilen. For yderligere teknisk information, specifikationer, inklusive 

manualer, pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner, venligst besøg os på 

www.cosi-fires.dk og følg os på facebook, samt instagram @cosi_fires
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Gode nyheder! Vores Cosiscoop gaslanterner kan også bruges indendørs! Indtil nu kunne vi kun skabe en 

fantastisk atmosfære udenfor ved at placere lanternerne i haven eller på altanen. Men nu kan vi også nyde 

disse unikke lanterner hele året rundt

Foretrækker du et industrielt design eller et mere naturligt look? Er dit hjem enkelt eller farverigt? Cosi har 

perfekt Cosiscoop gaslanterne til ethvert interiør. Cosiscoop fås i forskellige designs og farver.

Den komplette samling kan fi ndes på side 56-58

Følg os!
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Side 4-5
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Side 6-7
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Side 8-9
LOFT RUND
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2 I Cosi

COSI GASPEJSE 

Med en af Cosis stilfulde gaspejse, vil du nyde din 

have, altan eller terrasse endnu mere. Placer din 

gaspejs udenfor ved siden af dit loungesæt eller 

udendørs møbler og lad flammerne holde dig varm 

og hyggelig.

De gasdrevne gaspejse gør dit udendørsområde til

det perfekte sted at nyde ekstra lange aftener med

venner og familie, snacks og nogle drinks



Cosidesign line
sort / hvid marmor look

Cosidesign Line er en stilfuld gaspejsbord med 

marmoreffekt Dekton bordplade og tyndt rustfrit 

Stålramme. Kombinationen af disse materialer gør

gaspejsen  ekstremt stærk og holdbar. Bordpladen

med marmoreffekt fås i to farver: sort

og hvid. Cosidesign Lines tynde ramme har plads til 

COSIDESIGN LINE
en gastank med en maksimal højde på 40cm. Placer 

gaspejsbordet ved siden af dit loungesæt eller udendørs

møbler og lad fl ammerne holde dig varm og hyggelig.

Cosidesign Line gør dit udendørsområde til

det perfekte sted at nyde ekstra lange aftener med

venner og familie, snacks og nogle drinks.
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Cosidesign line
sort / sort marmor look
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Cosidesign line
sort / hvid marmor look



COSIVISTA 120 & 160 

BANEBRYDENDE

Cosivista kollektionen er unik, når det kommer til 

udendørs gaspejse. For eksempel; disse pejse har 

to Glaspaneler, hvilket betyder, at du kan se på 

flammerne fra begge sider. 

Bagpanelet, som følger med, kan bruges til, at  

lukke Cosivista fra den ene side, hvilket gør den 

ideel til til at stå placeret op af en væg. Cosivista 120 

er i stand til, at rumme gasflasker med en maksimal 

højde på 40cm. 

Cosivista 160 er større, og har derfor plads til gasflasker 

op til en højde på 60cm. Dette betyder, at du kan 

bruge mere tid på, at nyde den vidunderlige varme fra 

gaspejsen.

DESIGN

Inkluderer bagpanel til 

vægplacering.

Cosivista 120Cosivista 120Cosivista 120
antracitantracitantracit
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Cosivista 120
antracit

Cosivista 160
antracit
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Cosiloft 120 rund

sort / teaktræ

Cosiloft 120 rund er den seneste tilføjelse til vores

Cosiloft gaspejse sortiment. dette runde gaspejse 

bord har en sort eller hvid aluminiumsramme med 

en rund teaktræ bordplade

Leder du efter en rund 

gaspejs  til dig, dine 

venner og din familie 

til at sidde omkring og 

have det hyggeligt?

Cosiloft 120 rund er 

det perfekte gaspejse 

bord til dig!

Cosiloft 120 rund
hvid / teaktræ

COSILOFT 120 RUND

STILFULDT 
DESIGN 
MED RUND

RAMME 

Gaspejse  I Cosi 2022
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Cosiloft 120 loungebord
sort / teaktræ

Cosiloft loungeborde kan sættes sammen som du vil. 

Cosiloft 100 & 120 loungeborde har en smuk, åben ramme af 

aluminium i hvid eller sort og kan monteres med bordpladen 

af dit valg: grå, sort eller teaktræ. Cosiloft 100 er et fi rkantet 

loungebord på 100x100cm med en fi rkantet brænder. Cosiloft 

120 Delete it har en størrelse på 120x80cm med en lige 

brænder. Hvert Cosiloft kommer med en ekstra bordplade 

til brænderen. Derfor, hvis du ikke bruger brænderen, kan 

du bruge hele bordets overfl ade. På den måde har du mere 

plads til snacks og drikkevarer. Nyd at tilbringe tid med din 

familie og venner!

COSILOFT LOUNGEBORD

10 I

Cosiloft 120 loungebord
sort / teaktræ

Cosiloft 120 loungebord
black / black
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Cosiloft 120 loungebord
hvid / teaktræ



Cosiloft barbord
hvid / grå

teaktræ grå

Cosiloft barbord
hvid / teaktræ

Cosiloft barbord
sort / grå

COSILOFT BARBORD

VARME I EN 
BEHAGELIG 

Cosi relax barbord er perfekt til dit lounge sæt, hvor du 

vil være i stand til, at slappe af, samt spise. Barbordet er 

perfekt til dem, der foretrækker at stå op, ellers kan du 

også kombinere bordet med barstole og nyde den dejlige 

varme på overkroppen og i ansigtet. Cosiloft 100 barbord 

passer til gasfl asker på op til 11 kg. Barbordene kan fås 

med hvid eller sort ramme, og et udvalg af forskellige 

bordplader:

HØJDE

Gaspejse  I Cosi 2022
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ECO

Cosipuder Strikket natural 40x60cm, Cosipuder Solid natural 50x50cm, Cosi kvadrat glassæt L, 

Cosi bordplade L, Cosipure 100 hvid / teaktræ, Cosiscoop XL taupe, Cosiscoop Bambus.

Forskellige haver og forskellige smage. Cosi har vidunderlige

produkter til enhver stil og smag, der giver dig mulighed for at nyde 

din indendørs og udendørs rum endnu mere. For ekstra effekt kan du

kombinere forskellige Cosi produkter i dit hjem!

Cosi-kollektionen består af en bred vifte af gaspejse, gaslanterner, 

indbygningsbrændere, søjler, varmepuder og brændeovne. Vores 

kollektion omfatter med garanti de perfekte Cosi-produkter til dig!

14 I

Cosi 2022 I shop looket

Du kan få endnu mere glæde af dit indendørs og udendørs rum ved at tilføje nogle attraktive Cosi-ting! Cosi gaspejse 

kan placeres ved siden af dit loungesæt eller udendørsmøbler. Inviter dine venner og familie og nyd at sidde omkring 

den indbydende ild i for eksempel denne Cosipure. Placer din Cosiscoop XL taupe gaslanterne på et sidebord, tænd 

den og nyd den smukke fl amme, den frembringer. 

Vil du fortsætte den sjove aften sent ind i natten? Brug Cosipuderne til, at opvarme ryggen forsigtigt. Disse 

udendørs Sunbrella varmepuder har et infrarødt varmeelement indeni. Hynderne opvarmer musklerne i 

ryggen, mens du nyder atmosfæren og varmen fra Cosi gaspejs foran dig.

Hvis det bliver for koldt udenfor, og du ønsker at pifte dit indendørs rum op, kan du blot medbringe din Cosiscoop 

gaslanterne og Cosipillow varmepuder indeni og fortsæt dit Cosi-øjeblik der. Forestil dig, hvordan Cosis lanterner ville 

lyse op i dit hjem. Vi tilbyder et omfattende sortiment, hvilket betyder, at du altid fi nder en lanterne, der passer dit hjem!

SHOP LOOKET
COSIPURE
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Cosifl ow fi rkant

teaktræ

Cosifl ow fi rkant
teaktræ

Cosifl ow lige
antracit

Cosifl ow-serien udmærker sig ved sin enkelhed. Cosifl ow fås i to

versioner: den ene kun lavet af aluminium, den anden er en kombination 

af aluminium og teaktræ. Begge versioner fås i modellerne fi rkantet

(100x100cm) og delete (120x80cm).

På grund af sit slanke design er Cosifl ow ideel til ethvert have- og 

loungesæt. Cosifl ow vil således altid matche, uanset om du vælger teak-

stof- eller kurvemøbler. Der er en ekstra hylde under cosifl ow- bordet, som 

kan bruges til opbevaring. Du kan tilføje ekstra tilbehør til din Cosifl ow 

gaspejs med glassæt og bordplade.

Cosifl ow fi rkant

COSIFLOW

PERFEKT MATCH MED
ALLE UDENDØRS

MØBLER

Gaspejse  I Cosi 2022
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Cosipure 100
hvid/teaktræ

Cosipure 120
sort / sort

COSIPURE

SKIL DIG UD I
ETHVERT UDENDØRS

Sort og hvid i kombination med teaktræ; en fantastisk 

kombination til enhver have og terasse. Om du skal 

have have en naturlig have eller en perfekt og skarpt 

beskåret en, kan Cosipure i sort eller hvid kombineres 

med alle grønne nuancer.

Cosipure har en robust aluminiumsramme og en 

teakplade. Gasfl asker med en højde på 40cm kan let 

placers inde i rammen. Tilgængelig I to størrelser: 

100x100cm og 120x80cm.

MILJØ

Cosipure 100
hvid/teaktræ
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Vuurtafels I Cosi 2020

Cosipure 100

sort / sort



COSIBRIXX

HELE VEJEN 
RUNDT
GRUNDLÆGGENDE
Er du vild med Cosi gaspejse, men har begrænset 

plads? Så vil Cosibrixx 60 i anthracite eller beton 

fungere for dig. Den firkantede model er den mest 

kompakte model af vores gaspejsborde i vores 

kollektion

I 2022-kollektionen er Cosibrixx 60 dukket op

i en ny farve. Denne gaspejs er nu tilgængelig i

antracit, betonlook og taupe. Foretrækker du lidt 

mere plads omkring ilden? Så er Cosibrixx 90 i 

anthracite det rigtige valg. Alle Cosibrixx modeller 

er lavet af aluminium til at sikre et slankt look, 

hvilket også gør dem vedligeholdelsesfri.

Cosibrixx 60
taupe

20 I

Cosibrixx 60
concrete look

Cosi 2022 I Gaspejse

Cosibrixx 90
antracit

Cosibrixx 60
taupe

Cosibrixx 60
antracit

Cosibrixx 60

beton look

Gaspejse  I Cosi 2022
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Cosicube 70
sort

COSICUBE

Den robuste Cosicube er lavet af Douglas Wood 

og har en topplade af rustfrit stål, hvilket gør den 

perfekt til udendørsbrug. Dens usynlige sidelåge 

tillader gasfl asker, med en maksimal højde af 40 

cm, til at blive placeret indeni uden besvær.

Cosicube er 70x70x58 cm og er tilgængelig i to 

forskellige farver. Cosicube i vasket grå er perfekt 

til enhver naturlig have. Er sort den dominerende farve i 

din have? Så er Cosicube 70 sort det helt rigtige valg, for 

at færdiggøre det stilfulde look. 

Du kan også tilføje Cosi kvadrat glassæt M til dit bord. 

Du kan derefter udsmykke en ekstra bordoverfl ade ved 

at placere Cosi bordplade M ovenpå den!

22 I
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‘‘STAY
   SNUG WITH
COSICUBE’’

Cosicube 70

grey wash



COSI BYG OP

FRIHED TIL

Vil du nyde atmosfæren i en Cosi pejs andre steder 

end i din have? Så er det rigtige valg Cosiburner 

byg op. Denne uafhængige brænder kan placeres 

på ethvert havebord.

Cosiburner byg op inkluderer lavasten og glas. 

Denne brænder kan tilsluttes alle gasflasker.

BEVÆGELSE

Cosiburner 
byg op

24 I
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Fås i:

COSI BRÆNDERE
LAV DET TIL DIT EGET 

Har du allerede et dejligt spisebord eller sofabord, og vil indbygge en gasbrænder 

ind i den? Det er muligt med en af vores Cosibrændere. Cosibrænder kollektionen 

byder på to forskellige indbyggede brændere i to farver; sort og rustfrit stål, som 

betyder at du altid vil fi nde en model der passer til dit bord. Alle indbyggede 

brændere leveres med en dækplade, så bordet stadig kan bruges normalt, når 

brænderen ikke er i brug.

Den indbyggede brænder leveres med lavasten. Brændesæt og glassæt er 

tilgængelige, som valgmuligheder.

sort

Gaspejse  I Cosi 2022
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Cosiscoop søjler

sort

Cosiscoop søjler

teaktræ

Cosiscoop søjler

sort

COSISCOOP SØJLER

SKAB 
BANEBRYDENDE

Disse fantastiske søjleformede gasbrændere vil stjæle 

showet i enhver have og på enhver terrasse og altan.

Søjlen fås I to varianter: stilfuldt sort og robust teaktræ. 

Med en 5 kg gas cylinder er denne søjleformede Scoop 

klar til, at give dig omkring 70 timers atmosfæriske 

fl ammer.

ILD

søjler I Cosi 2022
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INDENDØRS & UDENDØRS

Hold Cosiscoop oprejst mens du udfører de følgende trin. Sørg for, at 

betjeningsknappen er slukket (OFF). Drej den nederste sorte ring med 

uret i Cosiscoop. Placer derefter en 190 grams gaspatron oprejst i den 

nederste sorte ring.  

HVORDAN MAN 
BRUGER 

COSISCOOP

MERE INFORMATION
Kunne du tænke dig at vide mere om brugen 
af   en Cosiscoop i dit indendørs eller udendørs 
rum? Scan derefter QR-koden.

Drej den nederste ring, inklusivt gaspatronen, ind i Cosiscoop. Fortsæt 

med at drej indtil du ikke kan komme længere og hører et klik. Sørg 

for at Cosiscoop står oprejst og stabilt, på en ikke-brændbar overfl ade. 

Medfølger der glas og/eller småsten, så placer dem efterfølgende oven 

på Cosiscoop. Småstenene må ikke dække brænderen. 

Tænd lighteren (lighteren skal have en minimumslængde på 140 mm), mens 

du holder den tæt på brænderen, og drej først der, kontrolknappen til åben 

(ON). Cosiscoop vil efterfølgende begynde at brænde. En Cosiscoop brænder 

i 5-6 timer på én gaspatron. 

For at slukke Cosiscoop igen, skal du dreje knappen helt til højre (OFF). 

Opbevar Cosiscoop et godt ventileret sted. 

Gas lanterner  I Cosi 2022
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Cosiscoop Original
olivengrøn

Cosiscoop Original
taupe

Cosiscoop Original
elfenben hvid

30 I
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Cosiscoop Original

terra

SE ALLE 
VORES FARVER 

PÅ SIDE 56

sort rustfrit 
stål

jordfarve taupe elfenben 
hvid

oliven
grøn

Cosiscoop Original
black

COSISCOOP ORIGINAL

TAG DEN MED, 
HVORHEN

Perfekt humør skaber til sent om aftenen!

Cosiscoop Original giver dig mulighed for, at nyde 

dens indbydende fl ammer, uanset hvor du er. Den 

er kompakt (Ø16x30cm) og har et nyttigt håndtag, 

som betyder, at du kan tage Den med, hvor end du 

vil.

Denne Cosi-to-go er multifunktionel og tilgængelig 

i mange forskellige farver. Skab med det samme en

fantastisk atmosfære med disse skønne lanterner.

DU VIL

I 31



Cosiscoop XL
sort

sort taupe oliven
grøn

Cosiscoop XL
taupe

Cosiscoop XL
olivengrøn

COSISCOOP XL

STOREBROR 
TIL DEN 

Cosiscoop XL er storebror til Cosiscoop Original. XL har en 

diameter på 20 cm og vil være et iøjnefaldende Cosi produkt 

i dit loungeområde eller på dit havebord

Foretrækker du sort, olivengrøn eller taupe? Taupe er en 

farve mellem grå og beige, og er perfekt til din have.

ORIGINALENS

Gas lanterner  I Cosi 2022

Cosiscoop XL
taupe
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ECO

Cosiscoop

træ

Cosiscoop
bambus

Leder du efter en gaslanterne lavet med naturlig

materialer? Cosiscoop Timber eller Bamboo er perfekte til

dig. Med deres teak- eller bambusydre tilføjer disse lanterner

et smukt naturligt præg på din have eller bolig.

Nye tilføjelser til 2022-kollektionen er Cosiscoop 

Cement fi rkant og Cosiscoop Timber fi rkant. Disse

fi rkantede modeller vil gå meget godt sammen med din

have, lounge eller bolig. Du kan nemt klikke 

glasruderne i, i bunden af disse robuste lanterner.

NATURLIGE MATERIALER & UDSEENDE

34 I
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Cosiscoop 

træ & cement

Cosiscoop Cement

 fi rkantet

Cosiscoop Træ

 fi rkantet

Gas lanterner  I Cosi 2022
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Cosiscoop Basket
hvid

Cosiscoop Basket
olivengrøn

Cosiscoop Basket
sort

Cosiscoop Høj kurv
sort

36 I
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HVILKEN 
FARVE PASSER 

TIL DIG?

sort hvid oliven
grøn

COSISCOOP BASKET

KURV - 
LANTERNEN I

Scoop Kurven er ikke tilbehør, men en 

erklæring. Smukt design pga dens fl ettede ydre, 

et blikfang på dit udendørs bord. Cosiscoop 

kurv skaber atmosfære, hygge og romantik.

Cosi Høj kurv adskiller sig lidt fra kurven. 

For eksempel har denne lanterne et glaspanel, 

og en enkeltstående ramme, hvilket betyder, 

at den er perfekt til placering overalt i haven.

RAMPELYSET

Gas lanterner  I Cosi 2022



Cosiscoop Urban
hvid

COSISCOOP DOME - URBAN

UNIK
ATMOSFÆRE 

Cosiscoop Dome har alt hvad du kan forvente fra en 

luksuriøs lanterne; et slankt og stilfuldt design i to 

moderne farver, nemlig sort og hvid.

Leder du efter en robust version i en kombination af 

materialer? Så er Cosiscoop Urban virkelig noget for 

dig. Brugen af teaktræ i kombination med sort eller hvid 

metal betyder, at Urban altid er det perfekte valg

OVERALT

38 I
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hvid



Cosiscoop Iconic
sort

COSISCOOP ICONIC

PÅ

Cosiscoop Iconic er en robust metalgaslanterne 

med låg. Iconic er den mindste Scoop i vores 

samling, så du nemt kan tage den med.

Når Iconic er slukket, kan du placere metallåget på 

toppen. Selv når du ikke bruger det, vil det være en 

sandt blikfang i dine indendørs og udendørs rum.

VEJEN

40 I
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Cosiscoop Drop
lysegrå

Cosiscoop 
Cement

COSISCOOP DROP & CEMENT

DROP DET, 
SOM OM DET ER

Leder du efter noget særligt? Så vælg Cosiscoop beton. 

Basen er lavet af beton, hvilket giver denne lanterne et 

robust udseende. Den søjleformede glasramme giver 

betonen et luksuriøst udseende.

Den runde åbning i designet af Cosiscoop drop lader lyset 

blive  spredt smukt rundt.  Takket være det  slanke håndtag, 

kan  du nemt bære eller  placere lanternen  overalt. 

VARMT

Gas lanterner  I Cosi 2022
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Control panel

strikket grå strikket naturlig ensfarvet naturlig

ECO

Cosi 2022 I Opvarmingspuder

COSIPILLOW

INDENDØRS &
UDENDØRS

Cosi’s varmepuder leveres med et infrarødt 

varmeelement, og de er lavet af Sunbrella stof af høj 

kvalitet. Puderne er UV-, farve og skimmelafvisende, 

hvilket gør Cosipuderne velegnet til indendørs såvel 

som udendørs brug. 

Alle Cosipuderne er miljøvenlige. Puderne varmer din 

krop direkte op, uden Puderne kan varme dig op, hvis 

temperaturen omkring dig bliver kølig.

BRUG

Cosipillow
strikket grå

ensfarvet grå stribet

42 I

Cosipillow

strikket naturlig



Cosistove

stor

COSIBRÆNDEOVNE

EN KNITRENDE

En knitrende brændeovn, hvad er mere hyggeligt end 

det? Skab en afslappet atmosfære på din terasse med 

en af vores fantastiske Cosi brændeovne. Flammerne 

bliver skabt af rigtig træ, hvilket skaber en nostalgisk og 

afslappet atmosfære. Du kan installere en røgkanal, som 

forsigtigt ekstraherer røg ud. Cosi’s kollektion har også 

en brugsklar pakke med en røgkanal. Disse komplette 

pakker er egnede til veradaer med flade eller skrå tage.

Cosi brændeovne er komplette brændeovne, som passer 

til både indendørs og udendørs brug, og bør ideelt set 

placeres under en baldakin. Brændeovnene er lavet af stål 

og efter, at have stået udenfor i lang tid, kunne vise mindre 

tegn på korrosion.

BRÆNDEOVNE

44 I
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Alle Cosi produkter er lavet til udenførs brug. Du kan forøge 

deres levetid med den rette pleje og vedligeholdelse.Alle 

manualer og ofte stillede spørgsmål kan findes på 

www.cosi-fires.com

TEKNISK INFORMATION 

MATERIALER OG

PLEJE

Look book I Cosi 2022
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TEKNISK 
INFORMATION

Varmeydelse: 9 kW

Brændstof: gasfl aske (bio)propan

Forbrug: maks. 680 gram pr. time

Tilbehør inkluderet:

lavasten, brændesæt og

30mBar regulator med gasslange

Valgfrit tilbehør: i alt slags vejrbetræk 

og glassæt

GASPEJS SØJLER GAS LANTERNER

VARMEPUDER BRÆNDSTOF KIWA/GASTEC

Varmeydelse: 0.85 kW

Brændstof: gasfl aske (bio)propan 

Forbrug: maks. 62 gram pr. time

Tilbehør inkluderet: 

småsten, 30mBar regulator

med gasslange, og glas

Valgfrit tilbehør: 

 i alt slags vejrbetræk

Varmeydelse: 0.37 kW

Brændstof: gas cartridge 190 gr.

Forbrug: maks. 30 gram pr. time

Brændetid: 5-6 timer

Tilbehør inkluderet:

småsten*, glas**

*ekskl. Cosiscoop Drop

**ekskl. Cosiscoop Kurv, Drop & Urban

Varmekapacitet:  

 38°C / 45°C / 50°C

Forbrug:  12 W 

Batterilevetid: Høj ± 2 timer / Lav ± 5 timer 

Tilbehør inkluderet:

genopladeligt batteri, oplader

En bevidst beslutning er taget for, at Cosi 

kan producer gaspejse udelukkende til 

propan og ikke til naturgas. Propan er et af 

de reneste brændstoffer, når det kommer 

til CO2 emissioner. Bio-propan-sorten er 

desuden 100% bæredygtig.

Alle Cosi gaspejsborde og lanterner er 

grundigt testet, inspiceret og certifi ceret 

af KIWA med CE-mærke. Dette betyder, 

at Cosi er synonymt med høj kvalitet - og 

sikrer sikre produkter.
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Cosi bruger teak, der har SVLK-

mærkningen. Teak vil begynde, at miste 

sin farve, hvis det bliver placeret udenfor. 

Hvis du vil bevare den originale teak farve, 

opfordrer vi til, at du behandler dit teak 

møbel med teak beskyttelse.

Teak er et naturligt produkt, og vil med 

tiden forandre sin originale farve; der kan 

således udvikle sig små ’tårer’ og nogle 

planker kan deformeres en smule.

Bambus er fuldstændigt nedbrydeligt og

forurener således ikke miljøet. Bambus 

er et økologisk ansvarligt produkt, fordi 

det er et hurtigt voksende græs og kan 

derfor høstes oftere. Specielt bambus olie 

og farve restauratorer er tilgængelige til 

vedligeholdelse af bambus.

Pulverlakeret aluminium er blevet meget 

populært. Farvet belægning giver et ekstra 

beskyttende lag. Aluminium er perfekt til 

udendørs brug, fordi det har en lang levetid, 

kræver lidt vedligeholdelse og er let at 

genbruge. Aluminium kan også let rengøres 

med varmt vand og milde rengørings-

produkter.

TEAKTRÆ BAMBUS ALUMINIUM

Dekton er et ultrakompakt og højkvalitets 

materiale fremstillet af elementer som 

porcelæn, glas og kvarts. Den kan tåle 

at stå ude året rundt. Dekton er UV-, 

ridse- og pletafvisende og nem at rengøre 

med varmt vand og en neutral sæbe.

Rustfrit stål er i høj grad vandafvisende og 

bliver ofte brugt af Cosi ved montering af 

materialer samt rammer og bordplader. 

Rustfrit stål kan støde på tegn af 

overfl aderust. De kan dog fjernes med en 

rustfri stålrenser.

Alle glassæt til Cosi gaspejse er lavet af 

hærdet glas. Det betyder, at glasset er op- 

varmet til ca. 650 grader, og derefter blevet 

afkølet igen. Denne køleproces gør glasset 

op til 5 gange hårdere end almindeligt glas 

og mindre modtagelige for ’tårer’ og brud.

KERAMIK RUSTFRIT STÅL GLAS

ECO

MATERIALER 
OG PLEJE
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Cosi puder kommer med Sunbrella pude-

betræk. Sunbrella-stoffet er farvefast, 

svampedræbende og vandafvisende. 

Disse stoffer har også OEKO TEX etiket. 

Alle Cosi pudebetræk kan rengøres i en 

vaskemaskine. Når du gør det, så følg 

vaskemærket på indersiden er betrækket.

TEKSTIL

Du kan beskytte din Cosi gaspejs eller 

søjle ved hjælp af et beskyttende betræk. 

Betrækkene er lavet af PE-stof. Dæk kun 

Cosi gaspejsen til når den er nedkølet og 

er tør. For at undgå fugtrelateret skade. 

Fjern også regnvand fra betrækket og luft 

gaspejsen regelmæssigt ved at fjerne 

BETRÆK

betrækket. Teaktræ bør ikke dækkes til 

kontinuerligt. Derfor anbefaler Cosi at man 

ikke bruger betræk til teakgenstande.

ECO
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GASPEJSE
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Design Line

sort/sort marmor look

5980940

W120 D80 H50

CO
SI

VI
ST

A

Vista 120

5980270

W120 D45 H90

Vista 160

5980280

W160 D45 H90

Loungebord - hvid/teaktræ

5957890

W100 D100 H50

Loungebord - hvid/grå

5957880

W100 D100 H50

Design Line

sort/hvid marmor look

5980950

W120 D80 H50

CO
SI

LO
FT

 1
20

 R
U

N
D

Lounge bord rund - sort/teaktræ

5981110

    120 H50

Lounge bord rund - hvid/teaktræ

5981100

    120 H50

CO
SI

LO
FT

 1
00
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Loungebord - sort/teaktræ

5957860

W100 D100 H50

Loungebord - sort/grå

5957850

W100 D100 H50

Loungebord - sort/sort

5980980

W100 D100 H50

Loungebord - hvid/teaktræ

5958760

W120 D80 H50

Loungebord - hvid/grå

5958780

W120 D80 H50

CO
SI

LO
FT

 1
20

Loungebord - sort/teaktræ

5958750

W120 D80 H50

Loungebord - sort/grå

5958770

W120 D80 H50

Loungebord - sort/sort

5980990

W120 D80 H50
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Barbord - hvid/teaktræ

5980120

W100 D100 H105

Barbord - hvid/grå

5980130

W100 D100 H105

mere information

om gaspejse ?

Gå til www.cosi-fi res.dk
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Barbord - sort/teaktræ

5980110

W100 D100 H105

Pure 100 - hvid/grå

5981060

W100 D100 H50

Pure 100 - hvid/teaktræ

5981010

W100 D100 H50

Flow lige - antracit

5980910

W120 D80 H50

Flow lige - teaktræ

5980970

W120 D80 H50

CO
SI
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O

W
 L

IG
E

GASPEJSE
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Flow kvadrat - antracit

5980910

W100 D100 H50

Flow kvadrat - teaktræ

5980960

W100 D100 H50

CO
SI

FL
O

W
 K

VA
D

R
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SI
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FT

 B
A

R
B
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R

D
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Barbord - sort/grå

5980100

W100 D100 H105

Barbord - sort/sort

5980680

W100 D100 H105

Pure 100 - sort / grå

5981040

W100 D100 H50

Pure 100 - sort/teaktræ

5981000

W100 D100 H50

Pure 120 - hvid/grå

5981090

W120 D80 H50

Pure 120 - hvid/ teaktræ

5981030

W120 D80 H50

NEW

CO
SI

PU
R

E

Pure 100 - sort/sort

5981050

W100 D100 H50

Brixx 60 - beton look

5980250

W60 D60 H63

Brixx 60 - antracit

5980240

W60 D60 H63

Brixx 90 - antracit

5980260

W90 D90 H63

CO
SI
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R
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X

CO
SI
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R

E 
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0

Pure 120 - sort / grå

5981070

W120 D80 H50

Pure 120 - sort/teaktræ

5981020

W120 D80 H50

NEW

Brixx 60 - taupe

5981220

W60 D60 H63

Pure 120 - sort/sort

5981080

W120 D80 H50
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CO
SI
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O
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SØ
JL

E

Søjle - teaktræ

5980340

   36 H106

Søjle - sort

5980320

   36 H106

Kvadrat - ss / sort

5957550 / 5961100

W40 D40 H16,5

Lige - rustfrit stål / sort

5957480 / 5961120

W60 D22 H16,5

Byg op

5961000

W70 D20 H27

CO
SI

B
R

Æ
N

D
ER
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Cube 70 - vasket grå

5981210

W70 D70 H58

Cube 70 - sort

5981200

W70 D70 H58

CO
SI

CU
B

E 
70

mere information

om SØJLER?

Gå til www.cosi-fi res.dk

TILBEHØR TIL GASPEJS

CO
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eramisk brændesæt - 3stk.

5957570

Cosibrænder

Keramisk brændesæt - 4 stk.

5900310

Gaspejs

CO
SI

 G
LA

SS
Æ

T

Kvadrat - M

5900270

W45 D45 H20

Kvadrat - L

5900210

W50 D50 H20

Rektangulær

5900160

W65 D33 H17

CO
SI

 B
O

R
D

PL
A

D
E

Bordplade - M

5958950

W45 D45 H1,5

Bordplade - L

5958920

W50 D50 H1,5

Bordplade - rektangulær

5958960

W65 D33 H1,5

Rundt

5958810

    51,5 H20,5

Valg for kvadrat M: Brixx 60, Brixx 90, Flow Lige & kvadrat, Cube 70, Brænder Lige

Valg for Kvadrat L: SØJLER Loft 100 og Loft barbord

All weather cover

CO
SI

 B
ET

R
Æ

K

Cosidesign Line

Cosivista 120

Cosivista 160

Cosiloft 100 loungebord

Cosiloft 120 loungebord

Cosiloft 120 rund

Cosiloft 100 barbord

Cosipure 100

Cosipure 120 

5958930

5980440

5980800

5957690

5958930

5980870

5980410

5957690

5958930

Cosifl ow kvadrat

Cosifl ow lige 

Cosibrixx 60

Cosibrixx 90

Cosicube 70

Cosiscoop Søjle

Cosi gasfl aske 6 kg 

Cosi gasfl aske 11 kg

5957690

5958930

5957670

5980430

5957700

5980630

5957750 

5957760

Bordplade rund L

5958820

    51,5 H1,2
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O
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XL

Original -sort

5801110

   16 H30

Original - elfenben

5801100

   16 H30

Original - olivengrøn

5801020

   16 H30

Original - ss

5980360

   16 H30

CO
SI

SC
O

O
P 

O
R
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A
L

Original - terra

5801210

   16 H30

Original - taupe

5801200

   16 H30

XL - sort

5801030

     20 H30,5

XL - taupe

5801220

     20 H30,5

Træ

5801160

    18 H30

GAS LANTERNER

CO
SI

SC
O

O
P

TR
Æ

Træ fi rkantet 

5801300

W20 D20 H30
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XL - olivengrøn

5801290

     20 H30,5

Bambus

5801230

   18 H30

ECO

CO
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O

O
P
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A

M
B

U
S

ikonisk - sort

5801280

 16 H25

CO
SI

SC
O

O
P

IC
O

N
IC

Kurv - sort

5801130

   26 H31

Kurv - hvid

5801120

   26 H31

Kurv - olivengrøn

5801140

   26 H31

Høj kurv - sort

5801150

   26 H76,5

CO
SI

SC
O

O
P

K
U

R
V

CO
SI

SC
O

O
P

D
O

M
E

Dome - sort

5801070

W20 D20 H45

Dome - hvid

5801240

W20 D20 H45
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Urban - sort

5801250

W20 D20 H49

Urban - hvid

5801260

W20 D20 H49

Drop - sort

5980290

   20 H37

Drop - lysegrå

5980300

   20 H37

Cement

5801080

   20 H38
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SC
O
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P
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R
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Cement fi rkantet

5801310

W20 D20 H30

VARMEPUDER

Solid grå

5810030 - W50 D50

5810020 - W40 D60

Strikket grå

5810010 - W50 D50

5810000 - W40 D60

Stribet

5810050 - W50 D50

5810040 - W40 D60

Solid natural

5810070 - W50 D50

5810060 - W40 D60

Strikket natural

5810090 - W50 D50

5810080 - W40 D60

CO
SI

PU
D

ER

Mellem

5957810

W40 D45 H85

Stor

5957820

W49 D48 H96

CO
SI

B
R

Æ
N

D
EO

VN
E

BRÆNDEOVNE

ECO
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Strijkviertel 27
3454 PH De Meern
Nederland

Tel. +31 (0)30 662 95 00

info@cosi-fires.com
www.cosi-fires.dk


