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Nowy sezon,

nowe projekty, nowe kolory i nowe rodzaje produktów. Oto zasady, na których

oparto innowacyjną kolekcję Cosi na rok 2022. Najnowocześniejsze rozwiązania projektowe
oraz zastosowanie nowych technologii wspólnie tworzą autorską kolekcję kominków, pieców,
latarni gazowych i poduszek rozgrzewających przeznaczonych zarówno do wewnątrz,
jak i do otwartych przestrzeni.
Wszystkie te produkty zostały stworzone po to, by czas spędzony na zewnątrz sprawiał Ci jeszcze
więcej przyjemności. Chłodniejsze temperatury często oznaczają, iż przesiadywanie na zewnątrz,
gdy tego zapragniesz, nie zawsze jest możliwe. Firma Cosi pozwoli Ci zyskać większą niezależność
od pogody i przedłużyć letni sezon dzięki ciepłu i przytulnej atmosferze, jakie tworzą nasze produkty.
Niezależnie od Twoich wymagań, w naszym szerokim asortymencie zawsze znajdziesz produkt Cosi,
który najbardziej Ci odpowiada. W wyborze Twojego ulubionego produktu Cosi funkcjonalność
jest równie istotna, co styl. Więcej informacji technicznych, specyfikacji, w tym instrukcje obsługi,
instrukcje dotyczące pielęgnacji i konserwacji znajdziesz na stronie www.cosi-fieres.com.
Odwiedź również nasz Facebook oraz Instagram @cosi_fires.

love Cosi!
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Wspaniałe wieści! Nasze latarnie gazowe Cosiscoop mogą być używane także we wnętrzach! Dotychczas niesamowitą
atmosferę mogliśmy tworzyć jedynie na zewnątrz, umieszczając latarnie w ogrodzie czy na balkonie. Teraz jednak
możemy cieszyć się tymi wyjątkowymi latarniami przez cały rok.
Wolisz industrialny design czy może bardziej naturalny styl? Czy wnętrza Twojego domu są eleganckie, czy może
charakteryzuje je bogata kolorystyka? Latarnie gazowe Cosiscoop firmy Cosi idealnie pasują do każdego wnętrza.
Produkty z serii Cosiscoop dostępne są w różnych modelach i kolorach.
Kolekcja została przedstawiona na stronach 56-58.
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DOME & URBAN

KOMINKI COSI
Stylowy kominek marki Cosi pozwoli Ci czerpać
jeszcze więcej przyjemności z ogrodu, balkonu
czy patio. Umieść kominek na zewnątrz obok Twojego
zestawu wypoczynkowego czy mebli ogrodowych
i pozwól, by płomień stworzył dla Ciebie ciepłą,
przytulną atmosferę.
Kominki

gazowe

zmieniają

Twoją

przestrzeń

poza domem w idealne miejsce, w którym możesz
cieszyć

się

wyjątkowo

długimi

wieczorami

spędzonymi w towarzystwie przyjaciół i rodziny,
a także delektować się zakąskami czy drinkami.
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Cosidesign line
czerń / biel marmurowy wygląd

Cosidesign line
czerń / czerń marmurowy wygląd

COSIDESIGN LINE
Cosidesign Line to stylowy kominek z blatem Dekton

Umieść kominek obok Twojego zestawu wypoczynkowego

imitującym marmur oraz cienką ramą ze stali nierdzewnej.

czy mebli ogrodowych i pozwól, by płomień stworzył

Połączenie tych materiałów sprawia, że kominek ten jest

dla Ciebie ciepłą, przytulną atmosferę. Cosidesign Line

wyjątkowo mocny i trwały. Imitujący marmur blat dostępny

zmienia Twoją przestrzeń poza domem w idealne miejsce,

jest w dwóch opcjach kolorystycznych: antracyt oraz biały.

w którym możesz cieszyć się wyjątkowo długimi wieczorami

Smukła rama Cosidesign Line

spędzonymi

maksymalnej wysokości 40 cm.

4I

pomieści butlę gazu

w

towarzystwie

przyjaciół

a także delektować się zakąskami czy drinkami.

i

rodziny,

Cosidesign line
czerń / biel marmurowy wygląd
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COSIVISTA 120 & 160

INNOWATORSKI

DESIGN
Kolekcja

Cosivista

względem

nie

kominków

do

przestrzeni

te

mają

dwie

ma

sobie

gazowych

otwartych.
szklane

równych

pod

przeznaczonych

Przykładowo,
ścianki,

co

kominki
umożliwia

Ci obserwowanie płomieni z obu stron.
Za

pomocą

dołączonego

tylnego

panelu

można

zamknąć kominek Cosivista z jednej strony, dzięki
czemu

idealnie

sprawdzi

się

on

jako

element

naścienny. Kominek Cosivista 120 pomieści butle
gazowe o maksymalnej wysokości 40 cm.
Cosivista 120
antracyt

Cosivista 160
antracyt

Cosivista 120
antracyt
anthracite

Jego

większy

wariant

Cosivista

160

ma

nawet

wystarczająco dużo miejsca na butle gazowe, których
wysokość sięga do 60 cm. Dzięki temu możesz dłużej
cieszyć się cudownym ciepłem tego kominka gazowego.

Zestaw zawiera tylny panel
umożliwiający usytuowanie
przy ścianie.
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Cosivista 120
antracyt
anthracite
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COSILOFT 120 OKRĄGŁY

STYLOWY
DESIGN
Z OKRĄGŁYM
BLATEM

Czy szukasz okrągłego
kominka, przy którym
Ty,

Twoi

czy

rodzina

przyjaciele
będziecie

mogli miło spędzić czas?
Cosiloft 120 Round jest
idealnym rozwiązaniem
dla Ciebie!

Cosiloft 120 okrągły

Cosiloft 120 Round to najnowszy produkt włączony

czerń / drewno tekowe

do naszej oferty kominków Cosiloft. Ten okrągły
kominek ma ramę aluminiową w kolorze czarnym
lub białym oraz okrągły blat wykonany z drewna
Cosiloft 120 okrągły
biel / drewno tekowe

tekowego.
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Ława salonowa Cosiloft 120
czerń / szarość

Ława salonowa Cosiloft 120
czerń / czerń

Ława salonowa Cosiloft 120
czerń / drewno tekowe

COSILOFT ŁAWY SALONOWE

10 I

Ławy salonowe Cosiloft tworzone są wedle Twoich upodobań.

Cosiloft 120 to natomiast ława prostokątna o wymiarach

Ławy salonowe Cosiloft 100 i 120 posiadają piękną, otwartą

120 na 80 cm, posiadająca prostokątny palnik. Każda ława

ramę aluminiową w kolorze białym lub czarnym, przy czym ich

Cosiloft zawiera pokrywę palnika w formie blatu. Dzięki temu

blat możesz dobrać wedle władnego życzenia spośród

w czasie, kiedy nie korzystasz z palnika, możesz użytkować całą

3 dostępnych opcji kolorystycznych: szarej, czarnej lub drewna

powierzchnię ławy. Takie rozwiązanie zapewnia Ci więcej

tekowego. Cosiloft 100 to kwadratowa ława salonowa

przestrzeni na przekąski czy drinki. Ciesz się czasem

o wymiarach 100 na 100 cm z kwadratowym palnikiem.

spędzonym z rodziną i przyjaciółmi!

Ława salonowa Cosiloft 120
biel / drewno tekowe
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COSILOFT STÓŁ BAROWY

CIEPŁO
NA KOMFORTOWEJ

WYSOKOŚCI
Stół

barowy

jest

idealny

dla

tych,

którzy

wolą

stać;

stół ten możesz także połączyć z krzesłami barowymi i cieszyć się
przyjemnym ciepłem ogrzewającym Cię od pasa w górę.
Stół barowy Cosiloft 100 pomieści butlę gazową ważącą do 11 kg.
Stół barowy Cosiloft 100 dostępny jest z ramą białą lub czarną
oraz z szerokim wyborem blatów:

Stół barowy Cosiloft
czerń / szarość

tekowy

szary

Stół barowy Cosiloft
biel / szarość

Stół barowy Cosiloft
biel / drewno tekowe
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Style ogrodowe, podobnie jak gusta, są różne. Cosi oferuje cudowne
produkty pasujące do każdego stylu i gustu, dzięki którym będziesz
czerpać jeszcze więcej przyjemności z czasu spędzonego w Twojej
przestrzeni otwartej. Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt, możesz łączyć
w niej różne produkty Cosi!
Kolekcja Cosi obejmuje szeroki wachlarz kominków, latarni gazowych,
wbudowanych palników, kominków kolumnowych, poduszek grzejących
i pieców na drewno. Nasz kompleksowy asortyment bez wątpienia
zawiera produkty Cosi, które są idealne dla Ciebie!

ECO

ZOBACZ JAK WYGLĄDA
COSIPURE
Dodając kilka atrakcyjnych produktów Cosi możesz sprawić, że przestrzeń w Twoim domu oraz wokół niego będzie przynosić
Ci jeszcze więcej radości! Kominki Cosi możesz umieścić obok Twojego zestawu wypoczynkowego czy mebli ogrodowych.
Zaproś przyjaciół i najbliższych, by z przyjemnością przesiadywać wspólnie przy nastrojowym ogniu, na przykład oferowanym
przez kominek Cosipure. Umieść swoją latarnię gazową Cosiscoop XL w wersji brązowoszarej na pobliskim stoliku, zapal
ją i rozkoszuj się wspaniałym widokiem płomieni.
Czy chcesz, aby zabawa przeciągnęła się do późnej nocy? Użyj poduszek rozgrzewających Cosipillow, aby zapewnić
odpowiednie ogrzewanie swoim plecom. Nasze poduszki rozgrzewające Sunbrella przeznaczone do użytkowania na zewnątrz
wyposażone są w umieszczony w środku system podgrzewania na podczerwień. Poduszki te ogrzeją mięśnie Twoich pleców,
podczas gdy Ty możesz cieszyć się atmosferą i ciepłem stojącego przed Tobą kominka Cosi.
Jeśli na dworze będzie zbyt chłodno, a Ty chciałbyś rozświetlić swoje wnętrze, możesz po prostu wnieść swoją latarnię
gazową Cosiscoop i poduszkę rozgrzewającą Cosipillow do środka i tam nadal cieszyć się nastrojowymi produktami Cosi.
Wyobraź sobie, jak wspaniale latarnie Cosi oświetliłyby wnętrze Twojego domu. Nasza oferta jest kompleksowa, dzięki czemu
Cosipillow Dzianina naturalna 40x60cm, Cosipillow Jednolita naturalna 50x50cm, Cosi obudowa szklana L,
Cosi pokrywa L, Cosipure 100 biel / drewno tekowe,
14 I

zawsze znajdziesz latarnię, która będzie pasować do Twojego wnętrza!

Cosiscoop XL brązowa szarość, Cosiscoop Bamboo.
I 15
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Ława prostokątna Cosiﬂow
antracyt

Ława kwadratowa Cosiﬂow
drewno tekowe

COSIFLOW

IDEALNE DOPASOWANIE
DO WSZYSTKICH

MEBLI OGRODOWYCH
Seria Cosiﬂow odznacza się prostotą. Cosiﬂow dostępny jest w dwóch wersjach:
Ława kwadratowa Cosiflow

wykonanej w całości z aluminium lub łączącej aluminium z drewnem tekowym.

drewno tekowe

Obie

wersje

dostępne

są

dla

modelu

kwadratowego

(100x100cm)

oraz prostego (120x80cm).
Dzięki eleganckiemu designowi Cosiflow idealnie pasuje do każdego zestawu
ogrodowego niezależnie od tego, czy wybierzesz meble z drewna tekowego,
tkaniny czy wikliny. Pod stolikiem Cosiflow znajduje się dodatkowa półka, którą
można wykorzystać do przechowywania. Swój kominek Cosiflow możesz
wzbogacić dodatkowo o szklaną osłonę i blat.

14 I Cosi
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COSIPURE

WYRÓŻNIAJ SIĘ

NA KAŻDEJ

PRZESTRZENI
Niezależnie od tego, czy Twój ogród jest naturalistyczny,
czy też rośliny w nim są perfekcyjnie przystrzyżone,
Cosipure w czerni lub bieli idealnie wpasuje się w każdy
styl ogrodowy.
Cosipure posiada solidną ramę aluminiową w kolorze
czarnym lub białym i może być łączony z blatem
dostępnym w opcjach kolorystycznych: drewno tekowe,
czarny lub szary. W ten sposób możesz wybrać kombinację
Cosipure 100
biel / drewno tekowe

perfekcyjnie pasującą do Twojego ogrodu! Wewnątrz ramy
z łatwością umieścisz butle gazowe o wysokości 40 cm.
Dostępny w dwóch rozmiarach: 100x100cm oraz 120x80cm.

Cosipure 100
biel / drewno tekowe

Cosipure 120
czerń / czerń
Cosipure 100
czerń / czerń
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COSIBRIXX

PODSTAWA

WSZECHSTRONNOŚCI
Czy chciałbyś mieć kominek Cosi, ale dysponujesz
ograniczoną przestrzenią? W takim wypadku Cosibrixx 60
to coś w sam raz dla Ciebie. Ten kwadratowy model
to najbardziej kompaktowy kominek w naszej kolekcji.

Cosibrixx 60 pojawił się w kolekcji na rok 2022 w nowej
wersji kolorystycznej. Ten kominek dostępny jest teraz
w

kolorach:

antracyt,

beton

oraz

brązowoszary.

Czy chciałbyś mieć nieco więcej przestrzeni wokół
płomienia?

Wybierz

antracyt.

Wszystkie

z

aluminium,

aby

zatem

Cosibrixx

produkty
zapewnić

90

w

Cosibrixx
elegancki

kolorze

wykonano

Cosibrixx 60
brązowa szarość

wygląd,

Cosibrixx 60
antracyt

Cosibrixx 60
beton

dzięki czemu nie wymagają one konserwacji.

Cosibrixx 60
beton

Cosibrixx 60
brązowa szarość

20 I

Cosibrixx 90
antracyt
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COSICUBE

‘‘POZOSTAŃ
PRZYTULNY
Z COSICUBE’’

Solidny kominek Cosicube został wykonany z drewna
daglezji zielonej i zaopatrzony w górną płytę ze stali
nierdzewnej,

dzięki

czemu

idealnie

sprawdzi

się

na dworze. Niedostrzegalne, zamieszczone w bocznej
ściance drzwiczki pozwalają bez trudu umieścić w środku
butle gazowe o wysokości nieprzekraczającej 40 cm.
Cosicube ma wymiary 70x70x58 cm i dostępny jest
w dwóch wersjach kolorystycznych. Kominek Cosicube
w

kolorze

szarym

jest

idealny

do

każdego

naturalistycznego ogrodu. Czy w Twoim ogrodzie dominuje
kolor czarny? Jeśli tak, wybierz Cosicube 70 w czarnej
wersji kolorystycznej, aby uzyskać wyrafinowany efekt.
Rozbuduj swój kominek dzięki kwadratowej, szklanej
osłonie Cosi M. Jeśli na szklanej osłonie umieścisz blat
Cosi

M,

gdy

płomień

powierzchnię stołu!

jest

zgaszony,

powiększysz

Cosicube 70
czerń

Cosicube 70
szarość
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COSIBURNERS
ZRÓB TO SAM

Cosiburner
build up

BUDOWA COSI

SWOBODA DLA

RUCHU

Czy jesteś w posiadaniu ładnego stołu czy stolika do kawy, ale chciałbyś zamieścić
na nim dodatkowo ogrzewacz gazowy? Dzięki naszym produktom z linii Cosiburner jest
to możliwe. Kolekcja Cosiburner obejmuje dwa różne zabudowane palniki dostępne
w

Czy chciałbyś cieszyć się cudowną atmosferą kominka
Cosi w innych miejscach w Twoim ogrodzie? Wybierz
ogrzewacz

gazowy

Cosiburner

Build

Up.

Ten wolnostojący ogrzewacz z palnikiem można
umieścić na każdym stole ogrodowym.

dwóch

opcjach

kolorystycznych:

czarnej

oraz

ze

stali

nierdzewnej.

Dzięki temu zawsze znajdziesz odpowiedni model pasujący do Twojego stołu.
Wszystkie wolnostojące ogrzewacze zawierają w zestawie pokrywę pozwalającą
na normalne użytkowanie powierzchni stołu, gdy palnik nie jest używany.
Palniki do zabudowy są dostarczane z kamieniami lawowymi, opcjonalnie dostępne
są również bloki drewniane i zestaw szklany.

Model Cosiburner Build Up tworzą kamienie lawy
wulkanicznej oraz szkło. Palnik ten można zasilić
gazem z każdej butli.

Dostępna:

czerń

24 I

RVS

I 25

Kominki kolumnowe I Cosi 2022

COSISCOOP PILLAR

STWÓRZ
PIONIERSKI

Cosiscoop Pillar
czerń

PŁOMIEŃ
Te fantastyczne kolumnowe kominki gazowe staną się
gwiazdą każdego ogrodu, tarasu czy patio.
Kominek kolumnowy dostępny jest w dwóch wariantach:
w stylowej czerni oraz w solidnym drewnie tekowym.
Ten kolumnowy model Scoop zasilany butlą gazową
o wadze 5 kg zapewni Ci około 70 godzin nastrojowego
oświetlenia.

2 I Cosi

Cosiscoop Pillar

Cosiscoop Pillar

czerń

drewno tekowe
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SPOSÓB UŻYCIA

INDOO
R
OUTD &
OOR

COSISCOOP
Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej wykonując poniższe czynności.
Upewnij się, że pokrętło jest w pozycji (OFF). Przekręć czarną pokrywę dna
zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyjmij ją z obudowy latarni
Cosiscoop. Następnie umieść kartusz gazowy 190 g w pozycji pionowej
na czarnej pokrywie dna.
Przykręć czarną pokrywę dna wraz z kartuszem gazowym do obudowy
latarni Cosiscoop. Kręć do oporu i momentu usłyszenia kliknięcia. Upewnij
się, że latarnia Cosiscoop znajduje się w pozycji pionowej na stabilnej,
niepalnej powierzchni. Czy zestaw Cosiscoop zawiera szkło i/lub kamyki?
Jeśli tak, umieść je z góry na latarni Cosiscoop. Kamyki nie powinny
zakrywać palnika.

Zapal zapalniczkę (długość minimalna 140 mm), trzymając ją blisko palnika,
a następnie przekręć pokrętło do pozycji otwartej (ON). Palnik Cosiscoop zacznie
płonąć. Cosiscoop pali się przez 5-6 godzin na jednym kartuszu gazowym.

W celu ponownego zgaszenia Cosiscoop przekręć pokrętło całkowicie w prawo.
Przechowuj Cosiscoop w miejscu posiadającym dobrą wentylację.

WIĘCEJ INFORMACJI
Chcesz dowiedzieć się więcej o zastosowaniu
Cosiscoop w Twoim domowym wnętrzu bądź
na zewnątrz? Zeskanuj kod QR.

22 I Cosi
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COSISCOOP ORIGINAL

ZABIERZ GO
DOKĄDKOLWIEK

ZECHCESZ
Wyczarują idealny
nastrój do późna w nocy!
Cosiscoop Original pozwoli Ci cieszyć się jego
przytulnymi płomieniami wszędzie tam, gdzie
jesteś. Dzięki jego kompaktowym wymiarom
(Ø16x30 cm) i użytecznej rączce możesz zabrać
go gdziekolwiek zechcesz.
Cosi-to-go to wielofunkcyjny produkt dostępny
w szerokiej gamie kolorystycznej. Stwórz nastrój
w jednej chwili dzięki tym fantastycznym latarniom.

Cosiscoop Original
oliwka

Cosiscoop Original
kość słoniowa

Cosiscoop Original
black

Cosiscoop Original
terra

ODKRYJ
WSZYSTKIE
KOLORY
NA STRONIE 56
Cosiscoop Original
brązowa szarość
czerń

30 I

ss

terra

brązowo
-szary

kość
słoniowa

oliwka
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COSISCOOP XL

STARSZY BRAT

ORYGINAŁU
Cosiscoop XL to „starszy brat” Cosiscoop Original. Posiadająca
średnicę 20 cm wersja XL przyciągnie do siebie wzrok w Twoim
salonie czy na Twoim stole ogrodowym.
Bardziej podoba Ci się Cosiscoop XL w wersji czarnej, oliwkowej,
czy może brązowoszarej, idealnie pasującej do Twojego ogrodu
czy wnętrza?

Cosiscoop XL
brązowa szarość

Cosiscoop XL
oliwka

czerń brązowa oliwka
szarość

Cosiscoop XL
brązowa szarość

Cosiscoop XL
czerń
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Cosiscoop
Bamboo

Cosiscoop
Drewno i Cement

ECO

Cosiscoop
Timber

NATURALNY MATERIAŁ I WYGLĄD

34 I

Szukasz latarni gazowej wykonanej z naturalnych materiałów?

Kolekcja z 2022 roku poszerzona została o kwadratowe modele

Cosiscoop Timber czy Bamboo są idealne dla Ciebie. Dzięki

Cosiscoop Cement Square oraz Cosiscoop Timber Square.

zewnętrznej części wykonanej z drewna tekowego lub bambusa

Świetnie wkomponują się one w Twój elegancki ogród

latarnie te stanowią piękny, naturalny dodatek do Twojego

czy wystrój wnętrza. Do tej solidnej latarni możesz z łatwością

ogrodu czy wnętrza.

przyłączyć szklaną obudowę.

Cosiscoop Cement
kwadratowy

Cosiscoop Timber
kwadratowy
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KTÓRY
KOLOR
PASUJE
DO CIEBIE?

czerń

Cosiscoop Basket
biel

Cosiscoop Basket
oliwka

Cosiscoop Basket
czerń

COSISCOOP BASKET

LATARNIE
W ŚWIETLE

REFLEKTORÓW
Scoop Basket nie jest akcesorium, lecz wyrazem naszej
idei. Dzięki pokryciu stalą będzie przyciągać wzrok stojąc
na Twoim stole – czy to w domu, czy na zewnątrz. Latarnia
koszowa Cosiscoop Basket tworzy przytulny, romantyczny
nastrój.
Latarnia
Cosiscoop Basket high
czerń

koszowa

Basket

na

stojaku

to

model

wolnostojący. Różni się nieco od wersji podstawowej
Basket. Przykładowo, latarnia ta posiada szklaną obudowę
oraz wolnostojący stojak, dzięki którym idealnie sprawdzi
się w każdym miejscu, zarówno w Twoim wnętrzu,
jak i na dworze.

36 I

biel

oliwka
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COSISCOOP DOME - URBAN

UNIKALNA
ATMOSFERA

W KAŻDYM KĄCIE

Cosiscoop

Dome

oferuje

wszystko,

czego

możesz

oczekiwać od luksusowej latarni – elegancki, stylowy
design w dwóch nowoczesnych kolorach: czerni i bieli.
Szukasz solidnej wersji łączącej w sobie różne materiały?
W takim razie Cosiscoop Urban to rozwiązanie w sam raz
dla Ciebie. Zastosowanie drewna tekowego w połączeniu
z czarnym czy białym metalem sprawia, że Urban
to doskonały wybór na każdą okazję.

Cosiscoop Urban
biel

38 I

Cosiscoop Dome
biel
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COSISCOOP DROP & CEMENT
Cosiscoop
Cement

POZOSTAW

CIEPŁO
Szukasz czegoś naprawdę niezwykłego? Wybierz zatem
Cosiscoop Cement. Podstawa wykonana została z betonu, który
nadaje tej latarni solidny wygląd. Dzięki kolumnowej, szklanej
obudowie model Cement cieszy oko swoim luksusowym stylem.
Okrągłe perforacje w modelu Cosiscoop Drop sprawiają,
że w piękny sposób oświetla on otoczenie. Dzięki dołączonej
delikatnej rączce możesz z łatwością przenosić tą latarnię
i umieścić ją w dowolnym miejscu.
Cosiscoop Iconic
czerń

COSISCOOP ICONIC

W

DRODZE
Cosiscoop

Iconic

to

metalowa

latarnia

gazowa

z pokrywą. Iconic jest najmniejszą wersją linii Scoop
w naszej kolekcji, dzięki czemu z łatwością weźmiesz
ją wszędzie ze sobą.
Gdy Iconic jest zgaszona, możesz nakryć ją metalową
pokrywą. Będzie przykuwać spojrzenia w Twoim
wnętrzu lub na zewnątrz nawet wtedy, gdy z niej
nie korzystasz.

40 I

Cosiscoop Drop
jasna szarość
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COSIPILLOW

DLA TWOJEGO

WNĘTRZA I OGRODU
Poduszki rozgrzewające marki Cosi zawierają system
podgrzewania na podczerwień i wykonane zostały
z wysokiej jakości tkaniny Sunbrella. Dzięki zastosowaniu
tego

materiału

nasze

poduszki

są

odporne

na promieniowanie UV, blaknięcie i pleśń, co czyni
je odpowiednimi zarówno do użytku we wnętrzach,
jak i na zewnątrz.
Poduszki Cosi są ekologiczne, ponieważ ogrzewają Twoje
ciało bezpośrednio, nie powodując strat ciepła poprzez
emitowanie ciepła w powietrze.

Dzianinowy szary

Jednolity szary

Cosipillow
Dzianina szara

Pasiasty

Dzianinowy naturalny

Jednolity naturalny

ECO

Panel kontrolny

Cosipillow
Dzianina naturalna
42 I
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Cosistove
Major

COSISTOVE

PIECE OPALANE

DREWNEM
Trzaskający iskrami ogień na Twoim patio – czy jest coś
bardziej przytulnego? Stwórz atmosferę relaksu w swoim
ogrodzie dzięki niesamowitym piecom z serii Cosistove.
Pochodzący ze spalania prawdziwego drewna płomień tworzy
nostalgiczny, swobodny nastrój. Zawsze możesz zamontować
kanał spalinowy, który odprowadzi cały dym. Kolekcja Cosi

INFORMACJE TECHNICZNE

obejmuje również gotowy do użytku zestaw zawierający
łącznik do kanału spalinowego. Zestawy te są odpowiednie
dla werand o dachu płaskim lub spadzistym.

MATERIAŁ I

Piece Cosistove to kompletne piece na drewno odpowiednie
zarówno do użytku we wnętrzach, jak i na zewnątrz, gdzie
najlepiej

umieścić

je

w

zadaszonym

miejscu.

Piece

PIELĘGNACJA

te wykonane zostały ze stali, więc po dłuższym czasie
spędzonym na dworze mogą wykazywać drobne ślady korozji,

Produkty

która dodaje im charakteru.

otwartych.

Cosi

wykonano

Możesz

dla

przedłużyć

wnętrz

i

żywotność

dla

przestrzeni

pieca

poprzez

właściwą pielęgnację i konserwację. Wszystkie instrukcje
obsługi oraz lista najczęściej zadawanych pytań znajdują się
na stronie www.cosi-fires.com
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INFORMACJE
TECHNICZNE

KOMINKI GAZOWE

KOMINKI KOLUMNOWE

LATARNIE GAZOWE

Moc grzewcza: 8 kW

Moc grzewcza: 0.85 kW

Moc grzewcza: 0.37 kW

Paliwo: butla gazowa (bio)propan

Paliwo: butla gazowa (bio)propan

Paliwo: butla gazowa 190 g

Zużycie: max. 588 g na godzinę

Zużycie: do 62 g na godzinę

Zużycie: do 30 g na godzinę

Dołączone akcesoria:

Dołączone akcesoria:

Czas spalania: 5-6 godzin

kamienie lawowe, drewno oraz reduktor

kamienie lawowe, drewno oraz

Dołączone akcesoria:

30mBar z wężem do gazu

reduktor

kamyki*, szkło**,

Opcjonalne akcesoria: pokrowiec,

30mBar z wężem do gazu

*z wyjątkiem Cosiscoop Drop

obudowa szklana i pokrywa

Opcjonalne akcesoria: pokrowiec

**z wyjątkiem Cosiscoop Basket, Drop,
Urban i Iconic

PODUSZKI ROZGRZEWAJĄCE

PALIWO

KIWA/GASTEC

Wydajnosć grzewcza:

Podjęto świadomą decyzję, by produkowane

Wszystkie

38°C / 45°C / 50°C

kominki

propanem,

są poddawane kompleksowym badaniom,

Zużycie: 12 W

nie zaś gazem ziemnym. Propan jest jednym

inspekcjom i procedurom certyfikacji przez

Żywotność baterii: Wysoka ± 2 godzin/

z najczystszych paliw pod względem emisji

KIWA, a także posiadają certyfikaty CE

Niska ± 5 godzin

dwutlenku węgla. Odmiana bio-propanu jest

oraz UKCA. Oznacza to, że marka Cosi jest

Dołączone akcesoria:

nawet w 100% ekologiczna.

synonimem

akumulator, ładowarka
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zasilane

były

kominki

i

latarnie

bezpiecznych

wysokiej jakości.

Cosi

produktów
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MATERIAŁY
I PIELĘGNACJA

BAMBUS

DREWNO TEKOWE
Firma

Cosi

stosuje

drewno

tekowe

Bambus

ALUMINIUM
jest

materiałem

posiadające certyfikat SVLK. Pozostawione

biodegradowalnym,

na zewnątrz drewno tekowe zacznie tracić

zanieczyszcza

w

oznacza

POKROWCE

ECO

pełni

Aluminium malowane proszkowo stało

nie

się bardzo popularne. Kolorowe lakiery

Poduszki

Używanie

proszkowe tworzą dodatkową warstwę

są w poszewki Sunbrella. Materiał, z którego czy kolumnowy Cosi stosując ochronny

bez przerwy; z tego też powodu firma Cosi
zaleca,

to

środowiska.

TEKSTYLIA

iż

Cosipillows

kolor. Jeśli chcesz, by zachowało swój

bambusu jest odpowiedzialne ekologicznie,

ochronną. Aluminium idealnie sprawdza

wykonano

oryginalny odcień, stosuj do swoich mebli

ponieważ roślina ta jest szybkorosnącą

się na zewnątrz z uwagi na znaczną

trwałe kolory, właściwości przeciwgrzybicze z

trawą, której zbiór można przeprowadzać

żywotność,

i wodoodporność. Tekstylia te posiadają kominek Cosi, gdy jest chłodny i suchy,

tekowego.

z większą częstością. Na rynku dostępne

konserwacyjne

powtórne

certyfikat OEKO TEX. Wszystkie poszewki aby uniknąć uszkodzeń powodowanych przez

Drewno tekowe to produkt naturalny

są specjalne oleje pielęgnacyjne i produkty

wykorzystanie. Aluminium można też

Cosipillow można prać w pralce. Pranie wilgoć. Usuń także zalegającą na pokrowcu

podlegający ciągłym zmianom; dlatego też

przywracające

z łatwością czyścić przy użyciu gorącej

należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami wodę deszczową i systematycznie wietrz

mogą

do konserwacji drewna bambusowego.

wody i łagodnych środków czyszczących.

na metce znajdującej się wewnątrz poszewki.

z

drewna

tekowego

przeznaczone

się

do

w

nim

środki

drewna

ochronne

utworzyć

drobne

kolor

przeznaczone

niskie
i

łatwe

wymagania

poszewki

wyposażone Możesz ochronić swój kominek stołowy

Sunbrella

cechują pokrowiec. Pokrowce te wykonane zostały
tkaniny

powlekanej

PE.

Przykrywaj

Drewno tekowe nie powinno być zakrywane
by

ochronnego

nie
na

stosować
produktach

pokrowca
wykonanych

z drewna tekowego.

kominek poprzez zdjęcie pokrowca.

pęknięcia, a niektóre deski mogą ulec
nieznacznym odkształceniom.

STAL NIERDZEWNA

DEKTON
Dekton

to

ultra-kompaktowy

materiał

Stal

nierdzewna

cechuje

SZKŁO
się

wysoką

Wszystkie szklane obudowy do kominków

wysokiej klasy wykonany z surowców takich

odpornością na oddziaływanie czynników

Cosi

jak porcelana, szkło i kwarc. Z powodzeniem

atmosferycznych i jest często stosowana

Oznacza to, że szkło zostało podgrzane

radzi sobie pozostawiony przez cały rok

przez firmę Cosi, zarówno jako materiał

do ok. 650 stopni Celsjusza, a następnie

na

wykonano

z

hartowanego

szkła.

odporny

montażowy, jak i materiał do tworzenia

ponownie schłodzone. Proces chłodzenia

na promieniowanie UV, zadrapania i plamy,

ram i blatów stołów. Stal nierdzewna może

sprawia, że szkło staje się do pięciu razy

a także można łatwo go czyścić używając

wykazywać ślady nalotu rdzy. Można

mocniejsze niż zwykłe szkło oraz mniej

ciepłej wody i neutralnego mydła.

je jednak usunąć za pomocą środka

podatne na pęknięcia i uszkodzenia.

zewnątrz.

Dekton

jest

czyszczącego

przeznaczonego

do

stali

nierdzewnej.
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NOWOŚĆ

COSILOFT 100

COSIDESIGN LINE

KOMINKI

Design Line

Design Line

czerń/antracytowy marmur

czerń/biały marmur

Ława salonowa - czerń/drewno tekowe

Ława salonowa- czerń/szarość

5980940

5980950

5957860

5957850

5980980

W120 D80 H50

W100 D100 H50

W100 D100 H50

W100 D100 H50

Vista 120

Vista 160

Ława salonowa- biel/drewno tekowe

Ława salonowa- biel/szarość

5980270

5980280

5958760

5958780

W120 D80 H50

W120 D80 H50

Ława salonowa- czerń/drewno tekowe

Ława salonowa - czerń/szarość

Ława salonowa - czerń/czerń

5958750

5958770

5980990

W120 D80 H50

W120 D80 H50

W120 D80 H50

W160 D45 H90

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
Okrągła ława salonowa
czerń/drewno tekowe
5981110

120 H50

COSILOFT 100

120 H50

Okrągła ława salonowa
biel/drewno tekowe
5981110

50 I

Ława salonowa biel/drewno tekowe

Ława salonowa- biel/szarość

5957890

5957880

W100 D100 H50

W100 D100 H50

COSILOFT 100

COSILOFT 120 ROUND

W120 D45 H90

COSILOFT 120

COSIVISTA

W120 D80 H50

Ława salonowa - czerń/czerń

Potrzebujesz więcej informacji
Stół barowy - biel/drewno tekowe

Stół barowy - biel/szarość

5980120

5980130

W100 D100 H105

W100 D100 H105

o kominkach?
Odwiedź stronę www.cosi-fires.com
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COSIPURE 100
Stół barowy- czerń/drewno tekowe

Stół barowy - czerń/szarość

52 I

Pure 100 - czerń/szarość

Pure 100 - czerń/drewno tekowe

Stół barowy - czerń/ czerń

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Pure 100 - czerń/czerń

5980100

5980680

5981000

5981040

5981050

W100 D100 H105

W100 D100 H105

W100 D100 H50

W100 D100 H50

W100 D100 H50

COSIPURE

5980110
W100 D100 H105

NOWOŚĆ

NEW

Flow square - drewno tekowe

Flow square - antracyt

5980960

5980910

5981030

5981090

W100 D100 H50

W100 D100 H50

W120 D80 H50

W120 D80 H50

5980970
W120 D80 H50

COSIPURE 120

NEW
Pure 120 - czerń/drewno tekowe

Pure 120 - czerń/szarość

5980910

5981020

5981070

5981080

W120 D80 H50

W120 D80 H50

W120 D80 H50

W120 D80 H50

Flow square - antracyt

NOWOŚĆ
Potrzebujesz więcej informacji
Pure 100 - biel/drewno tekowe

Pure 100 - biel/szarość

5981010

5981060

W100 D100 H50

W100 D100 H50

o kominkach?
Odwiedź www.cosi-fi res.com

Pure 120 - czerń/czerń

COSIBRIXX

Flow straight - drewno tekowe

Pure 120 - biel/szarość

Pure 120 - biel/drewno tekowe

NOWOŚĆ

COSIPURE 100

COSIFLOW STRAIGHT

COSIFLOW SQUARE

COSILOFT BAR TABLE

KOMINKI

Brixx 60 - beton

Brixx 60 - antracyt
5980240

Brixx 60 - brązowa szarość
5981220

Brixx 90 - antracyt

5980250
W60 D60 H63

W60 D60 H63

W60 D60 H63

W90 D90 H63

5980260
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AKCESORIA DO KOMINKÓW

COSI COVER

COSICUBE 70

Wszystkie pokrowce
Cosi design Line

5958930

Cosiflow kwadratowy

5957690

Cosivista 120

5980440

Cosifl ow prostokątny

5958930

Cosivista 160

5980800

Cosibrixx 60

5957670

Cosiloft 100 ława salonowa

5957690

Cosibrixx 90

5980430

Cosiloft 120 ława salonowa

5958930

Cosicube 70

5957700

Cosiloft 120 okrągły

5980870

Cosiscoop Pillar

5980630
5957750
5957760

Cube 70 nowość - czerń

Cosiloft 100 stół barowy

5980410

5981210

5981200

Cosipure 100

5957690

Cosi gastank 11 kg

W70 D70 H58

W70 D70 H58

Cosipure 120

5958930

COSI LOGS

COSIBURNER

Cube 70 nowość - szarość

Cosi gastank 6 kg

Potrzebujesz więcej informacji

Kwadratowy - ss / czerń

Prostokątny - ss / czerń

Ceramiczne drewno- 3 szt

Ceramiczne drewno - 4 szt

5961000

5957550 / 5961100 W40

5957480 / 5961120 W60

5957570

5900310

W70 D20 H27

D40 H16,5

D22 H16,5

Cosiburners

Vuurtafels

COSISCOOP PILLAR

COSI GLASS SET

Build up

Kwadratowy - M

5900210

5900270

Pillar - drewno tekowe
5980340
36 H106

Pillar - czerń
5980320
36 H106

o kominkach kolumnowych?
Odwiedź www.cosi-fi res.com

COSI TABLE PLATE

W45 D45 H20

Potrzebujesz więcej informacji

Kwadratowy - L

Pokrywa - M

W50 D50 H20

Pokrywa - L

5958950

5958920

W45 D45 H1,5

W50 D50 H1,5

o akcesoriach?
Odwiedź www.cosi-fi res.com

Prostokątny

Okrągły - L

5900160

5958810

W65 D33 H17

51,5 H20,5

Pokrywa - prostokątna

Pokrywa okrągła - L

5958960

5958820

W65 D33 H1,5

51,5 H1,2

Szkło dla rozmiaru M: Brixx 60, Brixx 90, Flow straight & square, Cube 70 nowość, Kwadratowy palnik
Szkło dla rozmiaru L: Loft 100, Pure 100, stół barowy Loft 100
54 I
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ECO

Bamboo

Original - czerń

Original - kość słoniowa

Original - oliwka

5801110

5801100

5801020

5801230

16 H30

16 H30

16 H30

18 H30

COSISCOOP
ICONIC

COSISCOOP ORIGINAL

COSISCOOP
BAMBOO

LATARNIE GAZOWE

Original - brązowa szarość

Original - ss

Iconic - czerń

5801200

5801210

5980360

5801280

16 H30

16 H30

16 H30

16 H25

NOWOŚĆ

20 H30,5

20 H30,5

NOWOŚĆ
Timber
5801160
18 H30

Basket - czerń

5801290

5801220

COSISCOOP
TIMBER

20 H30,5

XL - oliwka

Timber kwadratowy

Basket - biel

Basket - oliwka

5801130

5801120

5801140

26 H31

26 H31

26 H31

COSISCOOP
DOME

5801030

XL - brązowa szarość

COSISCOOP
BASKET

COSISCOOP XL

Original - terra

XL - czerń

56 I

NOWOŚĆ

Basket high - czerń
5801150
26 H76,5

Potrzebujesz więcej informacji
Dome - czerń

Dome - biel

5801300

5801070

5801240

W20 D20 H30

W20 D20 H45

W20 D20 H45

o latarniach gazowych?
Odwiedź www.cosi-fi res.com
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PODUSZKI ROZGRZEWAJĄCE

COSISCOOP
URBAN

ECO

Urban - biel
5801260

W20 D20 H49

W20 D20 H49

Jednolita szarość

Dzianinowa szarość

Pasiasta

5810030 - W50 D50

5810010 - W50 D50

5810050 - W50 D50

5810020 - W40 D60

5810000 - W40 D60

5810040 - W40 D60

COSISCOOP
DROP

5801250

COSIPILLOW

Urban - czerń

Potrzebujesz więcej informacji
Drop - czerń
5980290

Dzianinowa naturalna

5980300

5810070 - W50 D50

5810090 - W50 D50

20 H37

5810060 - W40 D60

5810080 - W40 D60

COSISCOOP
CEMENT

20 H37

Jednolita naturalna

Drop - jasna szarość

NOWOŚĆ
Cement
5801080
20 H38

o poduszkach?
Odwiedź www.cosi-fi res.com

PIECE

Cement kwadratowy
5801310
W20 D20 H30

Potrzebujesz więcej informacji

58 I

COSISTOVE

o latarniach gazowych?
Odwiedź www.cosi-fi res.com

Potrzebujesz więcej informacji
Mid

Major

5957810

5957820

W40 D45 H85

W49 D48 H96

o piecach?
Odwiedź www.cosi-fires.com
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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.com

