
MARINO

BUITENHAARD OP GAS - OUTDOOR GAS FIRE  



De Sunwood Marino is een mobiele buitenhaard op gas. 
Het ontwerp is een combinatie van modern design en 
een prachtig vlammenspel. Eenmaal ontstoken zorgt de 
Marino voor sfeer, warmte en gezelligheid in elke denkbare 
buitenruimte. In een handomdraai maakt u frisse avonden 
weer behaaglijk en kunnen u en uw gasten langer van het 
buitenleven genieten. Met behulp van de regelknop stelt u 
zelf de hoogte van het vuur in en door de piëzo-onsteking 
zet u de haard eenvoudig aan en uit. Met een volle gasfles 
van 10,5 kg kunt u ongeveer 35 uur op de hoogste stand 
van de Marino genieten. Het veelvuldig verwisselen van 
de gasfles is dus niet nodig. De haard is afgewerkt met 
gehard glas (veiligheidsglas), een zwarte poedercoating en 
is CE gecertificeerd. Hiermee behoort de Marino tot een 
van de veiligste producten uit zijn klasse en staat garant 
voor urenlang stookplezier.

The Sunwood Marino is an outdoor gas fire. The product 
is a combination of contemporary design and a beautiful 
gas fire. Once lit, the fire supplies you with warmth and 
coziness in every exterior space. With a simple push of the 
button you make chilly evenings comfortable again and 
you and your guests will be able to enjoy being outside 
even longer. The height of the flames is easily adjusted by 
turning a knob and because of piëzo ignition it is very easy 
to turn the fireplace on and off. A full 10,5 kg gas cylinder 
will let you enjoy the fire for approximately 35 hours in 
the highest position. This means that you will not have to 
replace the gas cylinder often. The gas fire is finished with 
a black epoxy coating, tempered glass (safety glass) and 
is CE-certified. The Marino is one of the safest outdoor 
fireplaces available and guarantees you many warm and 
cozy hours.



Model 
Sunwood Marino

Type
Mobiele Terrashaard

Brandstof
Aardgas of LPG

Vermogen
NG 6,2 kW - LPG 5,0 kW

Ontsteking
Piëzo

Afwerking
Poedercoating

Branderbed
Lavastenen

Afmetingen (b x d x h)
46 x 46 x 123 cm

Model 
Sunwood Marino

Type
Outdoor Gas Fire

Fuel
Natural gas or LPG

Output
NG 6,2 kW - LPG 5,0 kW

Ignition
Piëzo 

Finish
Epoxy Coated

Burner
Lava Stones

Measurements (w x d x h)
46 x 46 x 123 cm
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