
Smart concepts / Smart prices

2021



2 2 Corten vernis

Materiaaldikte van Cortenstalen plantenbakken is 1,5mm. Corten is een zeer sterk type staal dat de eigenschap bezit om zich bij blootstelling aan 

de buitenlucht te bedekken met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke vaste roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. 

Kenmerkend voor Cortenstaal is de bruinoranje roestkleur en de lange levensduur. 

Onze Cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen.

Met de bij ons verkrijgbare roest versneller set kan dit proces versneld worden.

Het wordt niet aangeraden om de Cortenstalen bakken te gebruiken in combinatie met overlooppijpjes.

Standaard zijn de potten voorzien van voetjes van 15 mm hoogte.

5 jaar garantie.

Cortenstaal

Roest versneller

Voet
15 mm

Materiaal
1,5 mm



Cortensteel (32) Cortensteel (36 - 15 pcs)

2  32 

KG

Cortensteel 30 370 370 1000 mm 20
Cortensteel 31 “ “ 800 mm 17
Cortensteel 32 “ “ 600 mm 13
Cortensteel 33 “ “ 400 mm 10

Cortensteel 34 470 470 500 mm 15

Cortensteel 35 1200  300  400 mm 21
Cortensteel 36 1000 “ “ 18
Cortensteel 37 800 “ “ 15

KG

Cortensteel 30   (15 pcs) 370 370 1000 mm 20
Cortensteel 31   (15 pcs) “ “ 800 mm 17
Cortensteel 32   (30 pcs) “ “ 600 mm 13
Cortensteel 33   (30 pcs) “ “ 400 mm 10

Cortensteel 34   (16 pcs) 470 470 500 mm 15

Cortensteel 35   (15 pcs) 1200  300  400 mm 21
Cortensteel 36   (15 pcs) 1000 “ “ 18
Cortensteel 37   (20 pcs) 800 “ “ 15
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Voet
15 mm

Materiaal
2 mm

Aluminium
Aluminium plantenbakken zijn gemaakt van 2mm Aluminium. Aluminium is licht, sterk, slijtvast en bestendig tegen corrosie. De bovenrand van 

alle Aluminium plantenbakken is dubbel omgezet wat deze bak een stoere en tijdloze uitstraling geeft. Onder  de bodem van de bakken zijn 

standaard voetjes gemonteerd met een hoogte van 15mm zodat de bak iets los komt van de grond. Nadat de plantenbak geproduceerd is, wordt 

deze plantenbak gepoedercoat met een sterk hechtende grondlaag, waarna deze wordt afgewerkt met een kleurlaag. 

Voor het reinigen van dit product adviseren wij de “Cleaner en protector set”, speciaal ontwikkeld voor reiniging van Aluminium. Deze set is bij ons 

verkrijgbaar.

Standaard kleuren: RAL 7021, 9016.

5 jaar garantie.

OverlooppijpOntkalkerCleaner en protector



Aluminum (7021) Aluminum (9016)

 54 

KG

Aluminum 30 370 370 1000 mm 20
Aluminum 31 “ “ 800 mm 17
Aluminum 32 “ “ 600 mm 13
Aluminum 33 “ “ 400 mm 10

Aluminum 34 470 470 500 mm 15

Aluminum 35 1200  300  400 mm 21
Aluminum 36 1000 “ “ 18
Aluminum 37 800 “ “ 15
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6 Corten vernis

Senzzo tuinhaarden worden geleverd inclusief rookkanaal en regenkap.

5 jaar garantie.

Tuinhaarden

Roest versneller

Materiaal
2 mm



Carpa (RND) Carpa (SQR) Carpa (SQR-P) Carpa (WDST)

 76 

KG

Carpa RND 400 400 1573 mm 25
Carpa SQR “ “ 800 mm 30
Carpa SQR-P “ “ 600 mm 36
Carpa WDST 600 300 900 mm 16
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Materiaal
3 mm

VUURSCHALEN

Door de eenvoudige ronde vorm kunt u van alle kanten genieten van de warmte en sfeer die 

deze vuurschaal zal bieden.

Standaard uitgevoerd met ontwateringsgaten. Leverbaar in 3 maten, Uitgevoerd in 3mm staal.

De Cosa poten zijn uitgevoerd in 8mm Cortenstaal.

5 jaar garantie



 98 

KG

BNS1 600 140 mm 8
BNS2 800 210 mm 16
BNS3 1000  “ 23

KG

BCA1 600 570 mm 18
BCA2 " “ 21
BCA3 "  “ 34

Cosa (BCA3 + bakplaat) Vuurschaal (BNS)Cosa (BCA2 + Grill)Cosa (BCA1)
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Gezellig met anderen genieten van een sfeervol vlammenspel. Deze gasbrander is veilig en eenvoudig in gebruik. Alle onderdelen zijn 

CE-gekeurd en zorgen voor een lange levensduur. De brander is gemaakt van hoogwaardig RVS.

5 jaar garantie.

Inbouw units Gas
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Inbouw gas unit    405 x 405

Inbouw gas unit    800 x 190

Glas ombouw   440 x 440

Glas ombouw   850 x 240

Keramische houtblokken 3x

Keramische houtblokken 6x

GASUNIT INBOUW INCL LAVASTENEN & COVER

Zeer compleet uitgevoerde inbouwbrander vierkant,

materiaal: RVS.

Incl. lavastenen + CE gekeurde gasslang + CE gekeurde

gasdrukregelaar ( 50 mBar) + regelunit + RVS deksel

GLAZEN OMBOUW VOOR BRANDER

Zeer functionele glazen ombouw voor uw inbouwbrander. 

Geeft uw tafel een stijlvolle uitstraling en beschermd uw 

vuur tegen wind. Tevens een extra veiligheid indien er 

kinderen aanwezig zijn.

De bij de brander geleverde RVS deksel kan na het 

plaatsen van de glazen ombouw gewoon geplaatst 

worden.

KERAMISCHE HOUTBLOKKEN GROOT

Prachtige keramisch houtblokken die de gasbrander

camoufleren, sfeervol en nauwelijks van echt te

onderscheiden.

Afmetingen (LxBxH):  440 x 440 x 180 mm

Afmetingen (LxBxH):  850 x 240 x 180 mm

Verwarmingscapaciteit:  8,5 KW

Gas type:   Propaan G31

Afmetingen (LxB)    

Buitenmaat:   405 x 405 mm

Inbouwmaat:   360 x 360 mm

Verwarmingscapaciteit:  11,8 KW

Gas type:   Propaan G31

Afmetingen (LxB)    

Buitenmaat:   800 x 190 mm

Inbouwmaat:   760 x 150 mm

Aantal:   3 grote houtblokken

   t.b.v. inbouwbrander 405x405

Aantal:   6 grote houtblokken

   t.b.v. inbouwbrander 800x190
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Materiaal
7 mm

ECOLINES® Kantopsluiting
ECOLINES kantopsluiting op rol is het ideale product om een mooie boarding voor in uw tuin mee te maken. Oor-

spronkelijk bedoeld als bovenste rand van een vijver, wordt ECOLINES steeds meer gebruikt als omzoming van 

gazon, opsluitrand voor grind- en schelpenpaden, sierbestrating, plantenbedden enz.

De huishoudplastics die u thuis scheidt van uw afval zetten wij 100% in om de ECOLINES kantopsluitingen van te 

maken, zodat het materiaal een tweede leven krijgt en zeer lang meegaat. Daarnaast kan ECOLINES kantopslui-

ting opnieuw gerecycled worden en dienen als grondstof voor weer nieuwe producten, het is dus zeer duurzaam!

Bewerking

Boren en zagen zoals je bij hout gewend bent. Gebruik bij het zagen van de kantopsluiting een zaagblad met 

grove tanden voor een betere koeling en om smelten van het plastic te voorkomen.

Plaatsing

Hardhouten piketpalen zijn een perfecte toevoeging om de ECOLINES kantopsluiting op zijn plaats te houden, of 

ter ondersteuning in bochten en glooiingen. Om een rechte boarding te maken raden wij u aan om de ECOLINES 

kantopsluiting af te rollen en even te laten liggen.

5 jaar garantie.

Piketpalen (PK)

Piket paaltjes PK

PK 1.1 / 50x50x400 mm (20 pcs)
PK 2.1 / 50x50x600 mm (20 pcs)



ECOLINES ER7.150 ECOLINES ER7.200
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KG

ER7.150 20.000 7 150 mm 22
ER7.200 “ “ 200 mm 29
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OntkalkerCleaner en protector

Accessoires
Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten.

Roest versneller
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Corten vernisOverlooppijp Piketpalen (PK)
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OVL Overlooppijp Ø22mm x H. 50mm

BIO Cleaner + Protector

CORT Roest versneller

ALU Ontkalker

COR 0.5 Behandeling voor Cortenstaal Owatrol 0.5 ltr.

COR 5.0 Behandeling voor Cortenstaal Owatrol 5.0 ltr.

PK1.1 50x50x400 mm ( 20 pcs )

PK2.1 50x50x600 mm ( 20 pcs )
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productie, distributie en verkoop

Liessentstraat 4, 5405 AG Uden

Nederland

t.+31 (0)413 274 168

www.senzzo.com   info@senzzo.com


