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Spartherm Fuora Q-XL

€ 2.885 *
Technische details
Vermogen
Brandstof
Kleuren

10.5 kW
Propaan
Zwart, Wit

https://www.haardenexpress.nl/spartherm-fuora-q-xl.html

Beschrijving

Opties

Met de Fuora Q-XL geniet u bij iedere gelegenheid
buiten van een prachtig haardvuur. Een modern en
stijlvol model gashaard voor buiten. Met deze
tuinhaard geniet u op het terras, in uw tuin of
onder de overkapping van een sfeervol en warm
vuur. Ideaal voor koudere dagen en zwoele
zomeravonden.

Accessoires
• Beschermhoes Fuora Q-XL
• Overgangskoppeling, uitwendig 21,8 mm x
1/14”

Fuora Q-XL gashaard voor buiten
Dit model is niet alleen ideaal voor in uw tuin, maar ook zeer geschikt voor op het terras. Met
een terrashaard op gas kunt u uw gasten of vrienden direct voorzien van sfeer en warmte. Het
opvallende design van de Spartherm Fuora Q-XL- gashaard buiten, is dat u vanuit elke hoek zicht
heeft op het vuur met vier kaderloze ruiten. De rechthoekige haard heeft een strakke vormgeving
en past daarom erg goed in een modern vormgegeven tuin of terras.
Eigenschappen
In het wit of zwart gepoedercoate onderstel kunt u een gasfles van 11 KG kwijt. Dit zorgt
ervoor dat u zo’n 30 uur kunt genieten van een sfeervol vlammenspel. Wilt u de gashaard buiten
op een andere plek neerzetten? Met de ingebouwde handgrepen en wielen onder de haard is dit
geen probleem. U kunt de haard beschermen tegen weersinvloeden met een bijpassende
beschermhoes. Deze kunt u samen met de buitenhaard van Spartherm bestellen.
Bestel de Fuora Q-XL van Spartherm bij HaardenExpress
Wilt u graag een gashaard buiten in uw tuin of op het terras? Wij leveren de gashaard gratis
bij u thuis. Heeft u een vraag over de Fuora Q-XL buitenhaard? Neem dan contact op met een
vestiging bij u in de buurt.

* Adviesprijs van fabrikant, incl BTW
Dit overzicht dient ter informatie en is geen aanbieding of offerte.

€ 105
€ 20

