HOUTOPSLAG

BBQ SET

Sfeer en warmte
in Dutch Design

PIZZA SET

CLEANBURN
TECHNOLOGIE
Vuur heeft zuurstof nodig, deze
wordt aan de voorkant aangezogen.
De MAGMA TUINHAARD is zo
ontworpen dat de luchtstroom
circuleert in de kachel en zodoende
twee keer verbrand wordt.

MAGMA HOUTKLOVER
Gemak dient de mens! In een mum van tijd heeft u het
juiste aanmaakhout óf klooft u te grote blokken in een
kleiner formaat.
De Magma houtklover is een prachtige en vooral
handige accessoire, wanneer u in het bezit bent van
een Magma tuinhaard of een ander soort “houtkachel”.

Dit resulteert in veel stralingswarmte
en minimale rookvorming.
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Magma Tuinhaard

UNIEKE TERRASKACHEL MET DESIGN
UITSTRALING ÉN GROTE VOORDELEN TEN
OPZICHTE VAN ANDERE TUINHAARDEN.
VOORDELEN VAN DE MAGMA TUINHAARD:
Heel veel stralingswarmte!
Uitermate geschikt voor een overkapping of om op een terras te plaatsen.
Minimale rookvorming door de schone verbranding.
Mobiel en makkelijk verplaatsbaar, weegt slechts circa 15 kg.
Eenvoudige accessoires om overheerlijke pizza’s te bakken,
kip of rollade te grillen en/of groenten en vis te garen!

Magma Tuinhaard is een uniek Nederlands product.
De Magma tuinhaard kenmerkt zich door een vurige
levendige vlam met heel veel stralingswarmte, welke
naar voren gestuwd wordt. De Magma haard is
daardoor de ideale warmte bron voor op een terras of
voor bij de overkapping.

De Magma haard is een prachtig duurzaam product!
De haarden zijn verkrijgbaar in 3 soorten staal:
zwart gecoat staal, Corten staal en RVS.
De haarden en accessoires worden stuk voor stuk
vervaardigd in de eigen werkplaats. Pure ambacht!

De Magma accessoires maken het plaatje compleet!
Wat is er nu leuker dan een overheerlijke maaltijd
bereiden op de Magma Tuinhaard. Zin in een Pizza?
Gegrilde kip, groente of vis? Het kan allemaal!
Na de maaltijd weer extra warmte? Gooi er wat extra
haardhout op!
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