Tipi - gardenfire & grill
Den nya och annorlunda terrassvärmaren har fört funktionalitet
och design tillsammans med levande eld till en högre nivå.
Det faktum att den är vedeldad skapar, förutom den behagliga
värmen och ljuset, mervärden som bara ved kan ge i form av
mysig stämning och grillmöjligheter.
Tipis form och egenskaper gör den väldigt lättplacerad i de
flesta miljöer. De som köper den som terrassvärmare placerar
den på altanen, terrassen eller ute vid pergolan. Men Tipi gör
sig utmärkt även som en välkomnande entréeld vid
privatbostäder, restauranger eller hotell. Ett bra tips är att flytta
Tipin till entrén under vinterhalvåret och välkomna gästerna
med en varm brasa.
När man eldar i Tipi blir man glatt överraskad över hur enkelt
det är att tända elden och hur bra det brinner i den. Väggarna
blir ett effektivt skydd mot vinden och det extra luftintaget
längst in i vinkeln på eldplåten gör att elden får mycket syre
vilket är en förutsättning för bra förbränning. Effekten av detta
blir en härligt sprakande eld och heta rökgaser som åker rakt
upp genom skorstenen.
Med grillinsatsen förvandlas Tipi till en praktisk grill.
Grillgallret kan placeras på tre olika höjder för enkel
värmeanpassning vid matlagning.
Tipin är tillverkad i cortenstål. Ett specialstål där rosten bildar
en vacker oxiderad yta istället för korrosion. Det innebär att ni
får en livslång produkt som står ute året runt och blir vackrare
för varje år.
Tipi är framtagen och tillverkad av en av Europas ledande
tillverkare av braskaminer. Det märker man när man använder
produkten - år efter år.
FAKTARUTA
Designer:
Användningsområde:
Mått:
Vikt:
Material:
Tillbehör:
Övrigt:

Artlinco
Gardenfire - ljus, mys och värme,
grill, terrassvärmare
3x750 mm mot mark, 1475 mm hög
50 kg
Cortenplåt, 3 mm.
Grillgaller - förnicklad och kromad,
golvplåt i galvaniserad plåt
2 års garanti mot fabrikationsfel.
Om Tipi ska placeras på trä eller gräs
rekommenderar vi att den ställs på en
skiva av eldsäkert material.

