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Voor iedere tuin is er een geschikte haard. Of hij nu op het terras staat of 

onder een afdak. Alles is mogelijk. In het programma zitten moderne strakke 

designs of meer gedurfte ontwerpen. In gecoat staal, corten of RVS.



Bula algemeen
Al	 meer	 dan	 10	 jaar	 is	 Bula	 een	 begrip	 in	 handgemaakte	 tuinhaarden.	 En	 dit	 jaar	 is	 het		

assortiment	 nog	 uitgebreider.	 	 Exclusief	 ontworpen	 tuinhaarden,	 die	 in	 eigen	 beheer	 worden	

geproduceerd.	Unieke	designs	met	een	hoog	afwerkingniveau.	Ze	staan	garant	voor	optimaal	

buitenplezier!	

Ambachtelijk	handwerk

De Bula Buitenhaarden™ wordt in een klein atelier met de hand gemaakt. Vaklui met jarenlange 

ervaring produceren de tuinhaarden onderdeel voor onderdeel, waarbij uitsluitend de beste 

materialen worden gebruikt. Dit is dan ook een ouderwets degelijk product. Eerlijk en robuust, 

tijdloos en praktisch. De Bula Terrashaarden™ zijn zonder meer een bezit voor het leven.

Bula	is	a	well	known	name	for	handcrafted	outside	fireplaces	for	over	10	years	now.	This	year	the	

assortment	 is	even	more	complete	 than	ever	before.	Exclusively	designed	outside	fireplaces,	

which	are	produced	under	our	own	supervision.	Unique	designs	created	with	an	eye	for	detail	

and	finish.	Optimum	outdoor	fun	guaranteed	!

Handmade	craftmanship	

The Bula outside fireplaces are produced by hand in a small studio. Professionals with years of 

experience produce the outside fireplaces piece by piece, whereby only the best materials are 

used. This is a prime quality product. Honest and robust, timeless and practical. A Bula outside 

fireplace is without a doubt a possession for life.
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Bula
De	Bula	RVS	(inox)	Tuinhaard™	is	een	prachtig	voorbeeld	van	praktisch	modern	design.	Deze	

revolutionaire	haard	is	een	blikvanger	in	uw	tuin	én	bijzonder	handig	in	het	gebruik.	Hij	is	sterk,	

gemakkelijk	verplaatsbaar	en	dankzij	de	krachtige	schoorsteen,	heeft	u	binnen	een	handom-

draai	een	heerlijk	vuur	zonder	hinderlijke	rook.	

Deze unieke ‘allesbrander’ wordt volledig met de hand uit roestvaststaal vervaardigd, waarbij 

kwaliteit en duurzaamheid voorop staan. De exclusieve Bula Tuinhaard™ staat dan ook garant 

voor vele jaren sfeer en gezelligheid.

Integreren

Door de schoorsteenpijp te verlengen is het mogelijk om de haard onder een overkapping te 

plaatsen.

Praktisch design, voor tijdloos genieten

Model	Bula	Type	no.	B40S

Stainless steel 304; 1,2 mm

Single wall

Easy removable

Incl. Poker, shovel & BBQ

Price	€ 545,38

Dimentions ø 70 x 190 cm



Model	Fuya	Type	no.	B28S

Steel 304 1,5 mm

Single Wall, brushed finish

Easy removable

Price	€ 500,00

Dimentions ø 57 x 190 cm

Optional BBQ grid 

Fuya RVS-Inox tuinhaard

De	Fuya	is	een	stijlvolle	buitenhaard.	Geheel	met	de	hand	vervaardigt	van	RVS	-	inox.	Met	uit-

stekende	verbrandingseigenschappen	die	zorgen	voor	een	mooi	vuur	zonder	hinderlijke	rook.	

Hij	is	makkelijk	te	verplaatsen	en	kan	het	hele	jaar	buiten	blijven	staan.	Kortom	een	fantastische	

haard	voor	het	leven.	

De schoorsteen kan verlengt worden en onder een overkapping worden geplaatst. De haard 

is voorzien van een as opvangbak en stookrooster. Optioneel is er een RVS BBQ rooster verkrijg-

baar. 
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Model	Cotapaxi	450	Type	no.	B26S
Inox 304 1,5 mm

Single Wall, brushed finish

Easy removable

Dimentions ø 45 x 180 cm

Price	€ 457,99

Model	Cotapaxi	570	Type	no.	B27S
Inox 304 1,5 mm

Single Wall, brushed finish

Easy removable

Dimentions ø 57 x 200 cm

Price	€ 584,04

Optional BBQ grid 
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Cotapaxi Krachtpatser

De	cotopaxi	is	een	tuinhaard	die	staat	op	3	stevige	poten.	Een	echte	krachtpatser	met	uitste-

kende	verbrandingseigenschappen.	Geheel	met	de	hand	gemaakt	van	RVS	-	Inox.	Makkelijk	

verplaatsbaar	en	het	hele	jaar	te	gebruiken.

De haard is weer- en hittebestendig. Optioneel is er een BBQ rooster verkrijgbaar die in de haard 

gezet kan worden. Er zijn twee maten leverbaar: de ø48 cm en ø57 cm.

De schoorsteenpijp is te verlengen tot de gewenste hoogte. Het is ook mogelijk om een aan-

sluiting te maken op een dakdoorvoer. Optioneel is er een RVS BBQ rooster verkrijgbaar. 



Pinacate
De	Pinacate	heeft	strakke	lijnen	en	een	massieve	uitstraling.	Bijna	een	binnenhaard	voor	buiten.	

Het	is	heerlijk	ontspannen	bij	het	vuur	in	de	haard.	Doordat	de	haard	4	zwenkwielen	heeft	kan	

hij	op	iedere	gewenste	plek	in	de	tuin	worden	gebruikt.	En	hij	kan	in	de	winter	eenvoudig	in	de	

garage	worden	gereden.

Integreren

Door de schoorsteenpijp te verlengen is het mogelijk om de haard onder een overkapping te 

plaatsen. U kunt hem zelfs integreren in de afrastering. Ook barbecueën is mogelijk.

Strakke lijnen, massieve uitstraling

Model	Pinacate	Black	Type	no.	B11B
Corbon steel 2 mm

Double Wall

Heat resistant coating

Price	€ 869,75

Model	Pinacate	Corten	Type	no.	B12C
Corten steel 2 mm

Double Wall

Shotblasted & rusty finish

Heat & weather resistant

Price	€ 752,11

Dimentions 90 x 47 x 150 cm

On wheels, easy removable
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Model	Maca	Type	no.	B13B
Corbon steel 2 mm

Heat resistant coating

Double wall, at firezone

Removable ashtray & grid

Price	€ 836,14

Model	Maca	Type	no.	B14C
Corten steel 2 mm

Heat & Weather resistant

Shotblasted & rusty finish

Removable ashtray & grid

Price	€ 752,11

Model	Maca	Type	no.	B15S
Stainless steel 304 1,5 mm

Double Wall, at firezone

Brushed finish

Removable ashtray & grid  

Price	€ 1335,30 

Dimentions 50 x 60 x 190 cm

Optional BBQ grid
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Maca Gebogen vorm

De	 Maca	 tuinhaard	 is	 ideaal	 voor	 op	 uw	 terras.	 Door	 de	 4	 zwenkwielen	 is	 hij	 eenvoudig	 te		

verplaatsen	naar	iedere	gewenste	plek	in	de	tuin.

De gebogen vorm zorgt ervoor dat de rookgassen van u af worden weggeblazen. Daardoor is 

de haard zeer geschikt om voor een overkapping te plaatsen. In de haard is een as opvangbak 

geplaatst voorzien van een stookrooster die zorgen voor een goede trek. Het stook gedeelte 

is dubbelwandig uitgevoerd. Optioneel is er een BBQ rooster verkrijgbaar die in de haard kan 

worden geplaatst.



Model	Bayo	Black	Type	no.	B30B

Corbon steel 2 mm

Double Wall,at firezone

Heat resistant coating

Removable ashtray & grid

Price	€ 1.170,00

Model	Bayo	Corten	Type	no.	B31C

Corten steel 2 mm

Heat & weather resistant

Removable ashtray & grid

Price	€ 873,11

Model	Bayo	Inox	Type	no.	B32S

Stainless steel 304 1,5 mm

Double Wall, at firezone

Removable ashtray & grid

Price	€ 1.592,44 

Dimentions 45 x 95 x 190 cm

Optional BBQ grid
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Bayo Uniek ontwerp

De	Bayo	tuinhaard	is	een	uniek	ontwerp.	De	gebogen	vormen	geven	de	haard	een	elegante	

uitstraling	die	je	in	eerste	instantie	niet	bij	een	buitenhaard	zou	verwachten.

In de haard is een as-opvangbak geplaatst voorzien van een stookrooster die zorgen voor een 

goede trek.

Het stook gedeelte is dubbelwandig uitgevoerd. Optioneel is er een BBQ rooster verkrijgbaar die 

in de haard kan worden geplaatst.
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Voor iedere tuin is er een geschikte haard. Of hij nu op 

het terras staat of onder een afdak. Alles is mogelijk. In 

het programma zitten moderne strakke designs of meer 

gedurfte ontwerpen. In gecoat staal, corten of RVS. 



Gardenmaxx
Binnen	 de	 Gardenmaxx	 collectie	 vindt	 u	 verschillende	 unieke	 ontwerpen.	 De	 Gardenmaxx		

tuinhaarden	hebben	een	uitstekende	prijs-kwaliteitverhouding.	Door	het	gebruik	van	degelijke	

materialen	en	een	goede	afwerking	kunt	u	jarenlang	genieten	van	de	Gardenmaxx	tuinhaard.	

Van	 strakke	 lijnen	 naar	 asymmetrische	 vormen	 …	 de	 Gardenmaxx-collectie	 biedt	 voor	 elk		

budget	en	elke	smaak	een	mooie	tuinhaard,	voor	jarenlange	sfeer	en	warmte	in	de	tuin.	

Within	 the	Gardenmaxx	collection	you	will	find	a	variety	of	unique	designs.	The	Gardenmaxx	

outside	fireplaces	have	an	excellent	price-quality	relationship.	Through	the	use	of	prime	quality	

materials	and	an	excellent	finishing,	you	can	enjoy	the	Gardenmaxx	outside	fireplace	for	many	

years	to	come.	From	straight	lines	to	a-symmetric	forms…the	Gardenmaxx-collection	offers	for	

every	budget	and	every	taste	a	beautiful	outside	fireplace,	for	years	of	warmth	and	atmosphere	

in	your	garden.



14

Tacora Sfeervolle tuinhaard

Tacora-150	Black	Type	no.	G18B
Corbon steel 2 mm

Double Wall

Removable ashtray & grid

Full welded & grinded flush       

Price	€ 407,57

Tacora-150	Corten	Type	no.	G19C
Corten- steel 2 mm

Heat & weather resistant

Single Wall

Removable ashtray & grid

Full welded & grinded flush   

Shotblasted and rusty finish

Price	€ 315,13

Dimentions 35 x 35 x 150 cm

Tacora-200	Black	Type	no.	G16B
Corbon steel 2 mm

Heat resistant coating

Double Wall

Removable ashtray & grid

Full welded & grinded flush        

Price	€ 500,00 

Tacora-200	Corten	Type	no.	G17C
Corten- steel 2 mm

Heat & weather resistant

Single Wall

Removable ashtray & grid

Full welded & grinded flush

Shotblasted and rusty finish   

Price	€ 399,16

Dimentions 38 x 38x 200 cm

Optional BBQ grid

De	 Tacora	 is	 een	 sfeervolle	 tuinhaard	 en	 wordt	 gemaakt	 van	 staal	 met	 een	 hittebestendige		

antraciet	zwarte	coating	of	Corten-staal.

De Tacora is ter plaatse van de stookruimte dubbelwandig uitgevoerd.

Corten is een hitte- en weersbestendige metaalsoort dat een oxidelaag vormt die doorroesten 

voorkomt. Verweerd Corten heeft een mooie oranje-bruine kleur.



Amayo
Een	strakke	 rechte	haard.	 In	de	haard	zit	een	as	opvangbak	en	een	stookrooster	die	zorgen	

voor	een	goede	verbranding.	Het	stookgedeelte	is	dubbelwandig	uitgevoerd.	De	schoorsteen	is	

voorzien	van	een	regen/trekkap.	

Strakke tuinhaard

Amayo-200	Black	Type	no.	G20B
Corbon steel 2 mm

Heat resistant coating

Double Wall

Removable ashtray & grid

Full welded & grinded flush   

Price	€ 500,00

Amayo-200	Corten	Type	no.	G22C
Corten- steel 2 mm

Heat & weather resistant

Single Wall

Removable ashtray & grid

Full welded & grinded flush

Shotblasted and rusty finish 

Price	€ 399,16

Dimentions 38 x 38 x 200 cm

Optional BBQ grid
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Chacana Vierkante vorm

Chacana	Black	Type	no.	G34B
Corbon steel 2 mm

Heat resistant coating

Square design  

Price	€ 133,62

Chacana	Corten	Type	no.	G35C
Corten steel 2 mm

Heat & weather resistant

Square design 

Price	€ 133,62

Dimentions 37 x 37 x 122 cm

Een	vierkant	model	die	 taps	 toeloopt.	Hierdoor	heeft	de	haard	een	goed	 trek.	Door	en	door		

gelast	en	onverwoestbaar.	
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Nevados	Black	Type	no.	G36B
Corbon steel 2 mm

Heat resistant coating  

Triangle design  

Price	€ 133,62

Nevados	Corten	Type	no.	G37C
Corten steel 2 mm

Heat & weather resistant   

Triangle design 

Price	€ 133,62

Dimentions 37 x 37 x 122 cm

Nevados Driehoekige vorm

Een	driehoek	met	mooie	asymmetrische	vormen.	Door	en	door	gelast	en	onverwoestbaar.
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Chingo	Black	Type	no.	G24B
Corbon steel 2 mm

Heat resistant coating

Double Wall 

Removable ashtray & grid

Full welded & grinded flush  

Price	€ 500,00

Chingo	Corten	Type	no.	G25C
Corten- steel 2 mm  

Heat & weather resistant    

Single Wall                                

Removable ashtray & grid   

Full welded & grinded flush

Shotblasted and rusty finish

Price	€ 399,16

Dimentions 62 x 42 x 190 cm

Optional BBQ grid

Chingo Gebogen vorm

Van	de	haard	 is	geen	zijde	gelijk.	Mooie	vormen	en	uitstekende	stookeigenschappen.	 In	de	

haard	zit	een	as	opvangbak	en	een	stookrooster	die	zorgen	voor	een	goede	verbranding.	
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Torchmaster	Type	no.	I4214
Color Black

Stick Silver

Height 147 cm  

Burntime 8 hours  

Price	€ 18,91

Torch-Base	Type	no.	I7500
Color Gray

Concrete

Weight 6 kg 

Price	€ 15,93

Torchmaster The best torch in the world

Een	exclusieve	tuinfakkel	met	easy-fill	technologie.	De	volle	vlam	kan	tegen	een	flinke	windstoot.
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Eenspan 10C, 3897 AL, Zeewolde
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