Dank voor uw belangstelling in onze inbouw terrashaarden.
De Vuurtafel maakt gashaarden met een gassysteem voor propaangas of voor aardgas.
De prijzen zijn gelijk. Onze haarden zijn compleet gemonteerd en kunnen zo in het gat van elk
tafelblad gehangen worden. Ons keurmerk De Vuurtafel haarden worden vervaardigd in
Nederlandse kwaliteit in eigen Nederlandse fabriek en hebben 2 jaar 
Een Vuurtafel haard onderscheidt zich door de volle vlammen over het gehele oppervlakte,
een schone milieuvriendelijke gasverbranding, een onderhouds-en storingsvrije GASTEC KIWA
    veilige brander en gemonteerd naar de   veiligheidseisen.
De prijs van een Vuurtafel gashaard is voor een
reeds volledig compleet gemonteerde inbouwhaard, zoals voorbeelden op de foto’s
Onze klanten zijn strandpaviljoenhouders, de horeca ondernemer en   die kiezen
voor 100% veiligheid en hoogwaardige kwaliteit. Hieronder vindt u de foto’s met prijzen
en maten van de haarden in onze standaard   welke direct leverbaar zijn.
Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW en incl. verzendkosten.
Indien u nog vragen  of wilt u een bestelling plaatsen dan vernemen we dat graag.

Vlakke haard valt plat op tafel
Rand RVS op tafel is 4,5cm breed
Maat incl. buitenrand RVS op tafel
Maat 39x39x15cm € 495,- gat 31x31cm
Maat 39x54x15cm € 525,- gat 31x46cm
Maat 49x49x15cm € 595,- gat 41x41cm
Maat 39x69x15cm € 595,- gat 31x61cm

Haard met vaste vlammenbak 7 cm hoog
Leverbaar in RVS
Maat bovenkant vlammenbak tafel
Maat 37x37x19cm € 595,- gat 31x31cm
Maat 32x52x19cm € 630,- gat 26x46cm
Maat 47x47x19cm € 695,- gat 41x41cm
Maat 32x67x19cm € 695,- gat 26x61cm

Haard met zwarte 
Rand op tafel is 5cm hoog en 3 cm breed
Maat incl. zwart rand op tafel
Maat 36x36x15cm € 595,- gat 31x31cm
Maat 36x51x15cm € 630,- gat 31x46cm
Maat 46x46x15cm € 695,- gat 41x41cm
Maat 36x66x15cm € 695,- gat 31x61cm

Ronde vuurtafel
Rand op tafel is 3,5cm hoog 3 cm breed
Maat incl. zwarte rand op tafel
Maat ø 40cm € 695,- gat ø 37cm

Losse windvanger voor vlakke haard:

39x39cm € 79,39x69cm € 91,-

39x54cm € 85,49x49cm € 91,-

Voorbeeld complete vlakke haard
Met deksel volledig afgesloten kan de
haard zomer en winter buiten staan

Voorbeeld complete haard met vaste
vlammenbak 32x52cm en deksel

RVS BBQ rooster
Maat 53x39x10cm € 99,Maat 55x55x10cm € 109,Maat 70x39x10cm € 119,-

  KIWA veiligheid  
word bij elke haard geleverd

Slijtvaste keramische stammetjes
16 cm € 13,30 p/st
20cm € 16,95 p/st
24cm € 21,80 p/st

    vuurtafel, standaard 1 meter
Links: aardgas
Rechts: propaan
Meerprijs per meter € 5,-

Prijzen glas:
vuurtafel 39 x 39cm
vuurtafel 39 x 54cm
vuurtafel 49 x 49cm
vuurtafel 39 x 69cm

€ 135,€ 145,€ 155,€ 155,-

Gieterij 44a
2211 XK Noordwijkerhout
E-mail gsw@planet.nl

