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FINISH stainless/black

Produkt komplet Produktkode Antal cll Vægt kg Mål kW/kapacitet/timer  € Vejl. inkl. moms DKK
Cocoon Aeris loft - beslag til plant loft CFABNEW 6 24 b60xh38, totalhøjde 182,5 cm 3,02 - 1,5 liter - 3-5 t 1.975 18.560
Cocoon Aeris loft - beslag til skråt loft CFABANGNEW 6 24 b60xh38, totalhøjde 182,5 cm  3,02 - 1,5 liter - 3-5 t 2.045 19.220
Cocoon Pedestal gulv CFPBNEW 5 27 b60xh38, totalhøjde 74 cm 3,02 - 1,5 liter - 3-5 t 1.975 18.560
Cocoon Terra gulv (3 ben) CFTBNEW 3 20 b60xh38, totalhøjde 76 cm 3,02 - 1,5 liter - 3-5 t 1.865 17.530
Cocoon Vellum væg CFVB 2 27 ø60xd38 cm 3,02 - 1,5 liter - 3-5 t 1.915 17.990
Brændtiden (timer) er målt under optimale forhold (lukket vinduer og døre), og når flammespjældet står helt åben. Rummet skal være minimum 5,7 M3.
*) Vellum er endnu ikke opdateret med brændkammer serie 2.0
Info til model Cocoon Aeris (lofthængt):
Loftet skal være i stand til at bære en vægt på minimum 150 kg.
Skråloftsbeslaget kan vinkles op til max 45˚.
Totalhøjden 182,5 cm er målt fra loft til underkant af Cocoon body (skallen). Cocoon Aeris har 6 højdepositioner indbygget i stangen: 147,138,129,120,111 eller 102 cm og kan dreje 360°. 
Højden kan yderligere forlænges ved tilkøb af 500 mm eller 1000 mm forlængerstænger. Anbefalet minimumshøjde over gulv 50 cm og anbefalet max. højde 5 meter.  
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FINISH stainless/stainless

Produkt komplet Produktkode Antal cll Vægt kg Mål kW/kapacitet/timer  € Vejl. inkl. moms DKK
Cocoon Aeris loft - beslag til plant loft CFASSNEW 6 24 b60xh38, totalhøjde 182,5 cm  3,02 - 1,5 liter - 3-5 t 2.665 25.050
Cocoon Aeris loft - beslag til skråt loft CFASSANGNEW 6 24 b60xh38, totalhøjde 182,5 cm 3,02 - 1,5 liter - 3-5 t 2.735 25.700
Cocoon Pedestal gulv CFPSSNEW 5 27 b60xh38, totalhøjde 74 cm 3,02 - 1,5 liter - 3-5 t 2.665 25.050
Cocoon Terra gulv (3 ben) CFTSSNEW 3 20 b60xh38, totalhøjde 76 cm 3,02 - 1,5 liter - 3-5 t 2.490 23.400
Cocoon Vellum væg CFVSS 2 27 ø60xd38 cm 3,02 - 1,5 liter - 3-5 t 2.620 24.620
Brændtiden (timer) er målt under optimale forhold (lukket vinduer og døre), og når flammespjældet står helt åben. Rummet skal være minimum 5,7 M3.
*) Vellum er endnu ikke opdateret med brændkammer serie 2.0
INFO til model Cocoon Aeris (lofthængt):
Loftet skal være i stand til at bære en vægt på minimum 150 kg.
Skråloftsbeslaget kan vinkles op til max 45˚.
Totalhøjden 182,5 cm er målt fra loft til underkant af Cocoon body (skallen). Cocoon Aeris har 6 højdepositioner indbygget i stangen: 147,138,129,120,111 eller 102 cm og kan dreje 360°. 
Højden kan yderligere forlænges ved tilkøb af 500 mm eller 1000 mm forlængerstænger. Anbefalet minimumshøjde over gulv 50 cm og anbefalet max. højde 5 meter.  
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FINISH black/black

Produkt komplet Produktkode Antal cll Vægt kg Mål kW/kapacitet/timer € Vejl. inkl. moms DKK
Cocoon Aeris loft - beslag til plant loft CFABBLKNEW 9 27 b60xh38, totallængde 240,5 cm 3,02 - 1,5 liter - 3-5 t 1.975 18.560
Cocoon Pedestal gulv CFPBBLKNEW 6 27 b60xh38, total h74 cm 3,02 - 1,5 liter - 3-5 t 1.975 18.560
Brændtiden (timer) er målt under optimale forhold (lukket vinduer og døre), og når flammespjældet står helt åben. Rummet skal være minimum 5,7 M3.
INFO til model Cocoon Aeris (lofthængt):
Loftet skal være i stand til at bære en vægt på minimum 150 kg.
Højden kan yderligere forlænges ved tilkøb af 225 mm, 500 mm eller 1000 mm forlængerstænger. Anbefalet minimumshøjde over gulv 50 cm og anbefalet max. højde 5 meter.  

BEMÆRK!  
Den helt sorte version af Cocoon Aeris har IKKE indbygget højdejustering og kan IKKE dreje 360°. 

Totalhøjden er 240,5 cm og er målt fra loft til underkant af Cocoon skallen. Højden kan justeres ved at fjerne forlængerstænger.
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Accessories til side 3+4 - finish stainless:
Produkt Produktkode Finish Vægt kg kW/kapacitet/timer € Vejl. inkl. moms DKK
Forlængerstang 500 mm EXP500 stål 1 189 1.775
Forlængerstang 1000 mm EXP1000 stål 1 210 1.975
Beslag til plant loft STB stål 1 220 2.070
Beslag til skråt loft AMB stål 1 295 2.775
Brændkammer model 2.0 CCCNEW grå 7 3,02 - 1,5 liter - 3-5 t 660 6.200

Har man indkøbt gulvmodel Cocoon Pedestal, men ønsker at ændre til en loftmodel Cocoon Aeris standard, bestilles nedenstående:

Produkt Produktkode Finish € Vejl. inkl. moms DKK
Stang + beslag til plant loft HSC stål 640 5.995

Har man indkøbt loftmodel Cocoon Aeris, men ønsker at ændre til en gulvmodel Cocoon Pedestal, bestilles nedenstående:

Produkt Produktkode Finish € Vejl. inkl. moms DKK
Base + stang PSC stål 640 5.995

Accessories til side 5 - finish black:
Produkt Produktkode Finish Vægt kg € Vejl. inkl. moms DKK
Forlængerstang 225 mm EXP250BLK sort 1 169 1.590
Forlængerstang 500 mm EXP500BLK sort 1 179 1.680
Forlængerstang 1000 mm EXP1000BLK sort 1 200 1.880
Beslag til plant loft STBBLK sort 1 220 2.070

Opdatering til brændkammer 2.0, hjælpeværktøj, bundplade + ramme til brænder:
Produkt komplet Produktkode Finish € Vejl. inkl. moms DKK
Cocoon (Aeris, Pedestal el. Terra) CFNBCOM/BLK sort 895 8.400
Cocoon (Aeris, Pedestal el. Terra) CFNBCOM/SS stål 895 8.400
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Sikkerhedsafstand:

A    minimum 10,2 cm til siderne
B    minimum 38,1 cm til gulv
C    minimum 102 cm fra overkant af body til loft
E    minimum 100 cm fra brandbare materialer

Alle modeller minimum 3,8 cm fra væg.
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Rengøring og vedligeholdelse af Cocoon mat BLACK modeller:

•   Anvend aldrig kemiske eller almene rengøringsartikler på en Cocoon pejs, da disse kan medføre misfarvninger, eller kan reagere over for den høje varme.
•   Anvend kun klude der ikke indeholder slibemiddel til polering og rengøring af ovennævnte komponenter - mikrofiberklude er ideelle.  
•   Fjern støv og andre partikler fra Cocoon pejsen før den igangsættes, i det disse partikler, kan brænde fast og forårsage kosmetiske skader.
•   Anvend kun bioethanol ved rengøring af komponenter lavet af rustfrit stål (monteringsbeslag, stang og brændkammer). Spild ikke bioethanol på den mat sorte Cocoon skal, 

     da dette kan forårsage misfarvninger.

Rengøring og vedligeholdelse af Cocoon STAINLESS MARINE 316 modeller:

•   Anvend kun bioethanol ved rengøring af komponenter lavet af rustfrit stål. 
•   Anvend kun klude der ikke indeholder slibemiddel til polering og rengøring af ovennævnte komponenter - mikrofiberklude er ideelle.  
•   Fjern støv og andre partikler fra Cocoon pejsen før den igangsættes, da disse partikler kan brænde fast og forårsage kosmetiske skader.
•   Anvend aldrig kemiske eller almene rengøringsartikler på en Cocoon pejs, i det det kan medføre misfarvninger eller kan reagere over for den høje varme.

Brændkammer, påfyldning + bioethanol: 

Brændkammeret er fremstillet af stainless marine grade 316 og derefter epoxy lakeret i finish grå. Påfyld KUN til max linien. Påfyld hvergang ved ny brug, idet man ikke kan se, hvor 
meget bioethanol der er i brændkammeret. Det er kun dampene der forbrændes. Dette giver en mere jævn og pæn flamme og forlænger brændtiden.
Ved påfyldning tages brændkammeret ud af Cocoon skallen. Påfyld kun brændkammeret når det er afkølet (varighed ca. 45 minutter). En god og nem huskeregel er,  at kan man lægge 
hånden på uden besvær, er brændkammeret klar til ny påfyldning. Fjern evt. spildt væske før du antænder pejsen. Dette minimerer risikoen for brand uden for pejsen.
Vælg en bioethanol med minimum 95% ethanol. Eksempelvis fra ignoRa 96,5%, Fire & Flames 96% eller Living Flames 96%.

General information:

Alle produkter fra Cocoon Fires er produceret således, at de lever op til de højeste materielle standarder. Der anvendes stainless marine grade 316 i alle deres metalliske komponenter.
Alle produkter, med undtagelse af model Vellum, leveres med brændkammer model 2.0

 

NB! Cocoon Fires tager forbehold for eventuelle prisreguleringer eller ændringer af produktudvalg.


