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Värme på terrassen! 
 
 

Terrassvärmare Tower Heater Svart 450,- 
Tower Heater är en elegant fackel-/terrassvärmare med levande flambild 
som avger en behaglig värme och mycket dekorativ när det börjar 
skymma.Tillverkad i svartemaljerad stål. Rymmer gasoltuber upp till 11kg 
Mått: Ø 42 x 190 cm 
 
 
 
 
 
Terrassvärmare Kheops stål 625,- 
Denna högkvalitets fackel-/terrassvärmare är mycket dekorativ att se på, 
och har stora flammor som ger extra värme.Bästa rostfria stålkvalitet. 
Mycket lämplig också till professionell användning 
Mått: 221 x 52 x 52 cm 
 
 
 
 
Terrassvärmare Kheops bordsmodell, svart  195,- 
Dekorativ fackla/terrassvärmare för placering på ett bord. Behaglig värme 
för alla som sitter runt bordet. Exklusiv design och levande flamma. 
Gasolflaskan kan placeras under bordet Med vält- och tändsäkring. 
 
 
 
 
 
Terrassvärmare Antracit hög 255,- 
Denna mycket effektiva terrassvärmare täcker ett område på ca 20 m²,  
och är utrustad med rostfri brännare och piezotändning.  Tändsäkring 
stänger gasoltillförseln om lågan slocknar. 
Mått: 224 x Ø 81 cm 
 
 
 
 
 
 
 



 

Terrassvärmare bordsmodell svart 165,- 
Denna terrassvärmare är avsedd för placering på ett bord. Den ger en 
behaglig  
värme i en behaglig höjd för alla som sitter runt bordet i en komfortabel 
höjd.  
Mått: 92 x Ø 52 cm 
 
 
 
 
Gasolbrasa Firenze TB-4 590,- 
Förutom en trivsam flambild ger brasan en härlig och hög 
värmeeffekt. Brasan har fyra hjul samt handtag på baksidan, vilket 
gör den lätt att flytta. Glaset är härdat och brasan är av mycket hög 
kvalitet. En uppsättning keramiska ved som ger en trevlig atmosfär 
medföljer. Gasolflaskan får plats i skåpet under brasan. 
Mått: 54 x 58 x 129 cm 
 
 
 
 
Terrassvärmare, takhängd, Svart 145,- / RST 150,- 
Eleganta, elektriska terrassvärmare för montering i tak. Förläng 
sommarkvällen med slim-line terrassvärmare. Genom att hänga 
terrassvärmaren mitt över ett bord, kommer alla som sitter runt det att 
få glädje av den. Med inbyggd LED-belysning.  
Mått 90 x 10 x 9 cm 
 
 
 
Terrassvärmare med fot 145,- 
Denna elektriska terrassvärmare är praktisk och flyttbar för dig som älskar 
att utnyttja långa sommarkvällar på terrassen. Den har justerbar fot - välj 
den perfekta höjden upp till 185cm. Terrassvärmaren har vältsäkring. 
Mått mm 65 x 41 x 185 cm 
 
 
 
Terrassvärmare, väggmonterad 55,- 
Denna elektriska terrassvärmare är perfekt för dig som älskar att 
utnyttja långa sommarkvällar på terrassen. 
Monteras på väggen - avger härlig värme i behaglig höjd 
Mått (B x D x H): 48 x 21 x 26 cm 
 
 
 


