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IK MAAK HET BUITENLEVEN LEUKER, 
MAKKELIJKER EN COMFORTABELER.

Ik zorg ervoor dat genieten van het buitenleven net zo makkelijk 
wordt als genieten van het binnenleven, het hele jaar door. Ik 
ben gemaakt van duurzame materialen, waardoor je mij het hele 
jaar buiten kunt laten staan. En je hoeft nooit meer te slepen met 
losse kussens. Ik sta altijd voor je klaar.

MIJN VERHAAL

Ik ben een echt Nederlands designmerk. In 2017 ben ik opgericht 
om een revolutie te ontketenen in buitenmeubelen. Dat 
werd gedaan met de Bubalou® Icon; de eerste loungeset, die 
ontwikkeld werd met het design en comfort van een binnenbank, 
maar met de meest duurzame en weersbestendige materialen, 
waardoor je mij het hele jaar buiten kunt laten staan. De 100% 
waterdichte stof zorgt ervoor dat je nooit meer hoeft te slepen 
met kussens. Ik sta altijd voor je klaar.

Inmiddels is mijn collectie uitgebreid met verschillende modellen 
loungesets, verlichting en accessoires en is Bubalou® niet meer 
weg te denken als lifestyle merk in de outdoor branche. 

100% DUTCH DESIGN

DUURZAAM, GEMAK EN COMFORT

Bubalou®-producten worden gemaakt van duurzame materialen. 
Zo is de waterdichte backing stof van de loungesets gemaakt 
van gerecyclede petflessen. Hierdoor kan je de loungeset het 
hele jaar door buiten laten staan. Net als de verlichting en 
accessoires.

Ik maak buiten leven leuker, makkelijker en comfortabeler. Ik 
zorg ervoor dat genieten van het buitenleven net zo makkelijk 
wordt als genieten van het binnenleven, het hele jaar door.

IK BEN BUBALOU
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BUBALOU ICON

Stoer en robuust. De Icon loungeset van Bubalou combineert het stoere uiterlijk 
met heerlijk zit- en loungecomfort. Deze Bubalou is een loungeset gemaakt van 
het best mogelijke materiaal. De all-weather set oogt als een bank uit je huiskamer 
en is tijdloos design. De kapnaden geven deze loungeset een robuust uiterlijk en 
door de verschillende kleurmogelijkheden past deze set in elke tuin of op ieder 
terras.

Deze buitenbank zit zo lekker, daar krijg je geen genoeg van. En dat maakt ‘m 
ook zo uniek. Comfort stond voorop in het ontwerpproces. Eindelijk kun je nu 
lekker buiten zitten zonder gesleep met kussens. De 100% waterdichte stof is 
antibacterieel en schimmelt niet! Dus als de zon schijnt meteen hoppa, lekker naar 
buiten en chillen op je Bubalou loungeset.

Door het modulaire systeem zijn talloze variaties mogelijk. Vrijwel elke opstelling 
is te maken met de verschillende elementen, zodat je van de Bubalou Icon elke 
gewenste zithoek maakt. De loungeset is uit te breiden met hockers, loveseats en 
divans.
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TAUPE’S TOUCH

WICKED BLACK

SMOKEY GREY

CACAO GREY

MOUSE GREY

OLIVE GREEN

DE BUBALOU ICON LOUNGE SETS ZIJN BESCHIKBAAR 
IN DE VOLGENDE KLEUREN:

SPECIFICATIES
Met de losse elementen kun je schuiven, zodat je van de Bubalou elke gewenste 
zithoek maakt. Elk element heeft een zithoogte van 43 cm en zitdiepte van 61 cm.

1 2 3

4

1: 1-zits-element met armleuning:
Breedte: 110 cm | Hoogte: 73 cm | 
Diepte: 92 cm

3: Hoekelement:
Breedte: 89 cm | Hoogte: 73 cm | 
Diepte: 89 cm

2: 1-zits-element zonder armleuning:
Breedte: 92 cm | Hoogte: 73 cm | 
Diepte: 92 cm

4: Hocker:
Breedte: 92 cm | Hoogte: 43 cm | 
Lengte: 92 cm



ICON SET DIVANS
WICKED BLACK

SIERKUSSENS KHAKI EN KIWI
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ICON LOVESEAT ICON SET DIVANS

1: Icon Loveseat
Totale afmeting van deze set (bxd): 
132x92 cm

1-zits element met 2x armleuning:
Breedte: 132 cm | Hoogte: 73 cm
Diepte: 92 cm

Zithoogte: 43 cm
Zitdiepte: 61 cm

2: Icon set divans
Totale afmeting van deze set (bxd): 
236x150 cm

2x Lounge element met 1x armleuning:
Breedte: 118 cm | Hoogte: 73 cm
Diepte: 150 cm

Zithoogte: 43 cm
Zitdiepte: 61 cm

1

DE BUBALOU ICON LOUNGE SETS ZIJN BESCHIKBAAR 
IN DE VOLGENDE KLEUREN:

TAUPE’S TOUCH

WICKED BLACK

SMOKEY GREY

CACAO GREY

MOUSE GREY

OLIVE GREEN

2
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ICON LOUNGESET 3-ZITS ICON LOUNGESET 3-ZITS + HOCKER

ICON LOUNGESET 6-ZITS ICON LOUNGESET 6-ZITS 
+ 2 HOCKER

ICON LOUNGESET 6-ZITS HOEK 
(LINKS)

ICON LOUNGESET 6-ZITS HOEK  
+ HOCKER (LINKS)

ICON LOUNGESET 6-ZITS HOEK 
(RECHTS)

ICON LOUNGESET 6-ZITS HOEK  
+ HOCKER (RECHTS)
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ICON LOUNGESET 8-ZITS HOEK 
(LINKS)

ICON LOUNGESET 8-ZITS HOEK 
+ HOCKER (LINKS)

ICON LOUNGESET 8-ZITS HOEK 
(RECHTS)

ICON LOUNGESET 8-ZITS HOEK 
+ HOCKER (RECHTS)

ICON LOUNGESET 10-ZITS HOEK 
(LINKS)

ICON LOUNGESET 10-ZITS HOEK 
+ 2 HOCKERS (LINKS)

ICON LOUNGESET 10-ZITS HOEK 
(RECHTS)

ICON LOUNGESET 10-ZITS HOEK 
+ 2 HOCKERS (RECHTS)



ICON LOUNGESET 3-ZITS
WICKED BLACK
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ICON LOUNGESET 3-ZITS + 
HOCKER SMALL

ICON LOUNGESET 6-ZITS + 
HOCKER SMALL

DESIGN EN COMFORT
Deze Bubalou is een loungeset gemaakt van het best mogelijke materiaal. De 
all-weather set oogt als een bank uit je huiskamer en is tijdloos design. Deze 
buitenbank zit zo lekker, daar krijg je geen genoeg van. En dat maakt ‘m ook zo 
uniek. Comfort stond voorop in het ontwerpproces.

GEEN LOSSE KUSSENS
Eindelijk kun je nu lekker buiten zitten zonder gesleep met kussens. Dus als de 
zon schijnt meteen hoppa, lekker naar buiten en chillen op je bubalou buitenbank.

100% WATERDICHT
De loungebank en hocker zijn bekleed met 100% waterdichte buitenstof en zijn 
antibacterieel en hebben een hoge lichtechtheid. Geen last van schimmels. Glas 
wijn gevallen? Geen probleem! Hoosbui in de herfst? De loungesets kunnen 365 
dagen per jaar buiten blijven staan.

HOCKER SMALL
Nieuw in het Bubalou assortiment is de 
hocker small. Het kleine broertje van 
de bekende hocker. De Hocker Small 
is leverbaar in combinatie met diverse 
opstellingen van de Icon Loungeset.

Breedte: 55 cm | Hoogte: 43 cm
Lengte: 92 cm
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ICON LOUNGESET 6-ZITS + 
2 HOCKERS SMALL

ICON LOUNGESET 6-ZITS HOEK + 
HOCKER SMALL (RECHTS)

ICON LOUNGESET 8-ZITS HOEK 
+ HOCKER SMALL (RECHTS)

ICON LOUNGESET 10-ZITS HOEK 
+ 2 HOCKERS SMALL (LINKS)

ICON LOUNGESET 6-ZITS HOEK + 
HOCKER SMALL (LINKS)

ICON LOUNGESET 8-ZITS HOEK + 
HOCKER SMALL (LINKS)

ICON LOUNGESET 10-ZITS HOEK 
+ 2 HOCKERS SMALL (RECHTS)

ICON LOUNGESET U-ZITS 
+ HOCKER SMALL



GO LARGE MET ICON U-ZITS
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ICON LOUNGESET U-ZITS + HOCKER
291 x 362 x 291 cm + 92 x 92 cm

ICON LOUNGESET U-ZITS LARGE + 2 HOCKERS
291 x 454 x 291 cm + 2x 92 x 92 cm
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ICON LOUNGESET U-ZITS EXTRA LARGE + 2 HOCKERS
291 x 546 x 291 cm + 2x 92 x 92 cm

TAUPE’S TOUCH

WICKED BLACK

SMOKEY GREY

CACAO GREY

MOUSE GREY

OLIVE GREEN

DE BUBALOU ICON U-ZITS ZIJN BESCHIKBAAR 
IN DE VOLGENDE KLEUREN:
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BUBALOU LUXURY

De Luxury loungeset van Bubalou is met recht een ware blikvanger te noemen. 
Deze design Bubalou is een loungeset gemaakt van het best mogelijke materiaal. 
Deze strakke loungeset is all-weather en straalt allure en klasse uit. De Luxury 
is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren en past uitstekend in een strakke 
designtuin.

Door het modulaire systeem zijn talloze variaties mogelijk. Het model kan in 
diverse opstellingen worden opgebouwd en met het losse rugkussen kun je het 
zitcomfort zelf bepalen.

Eindelijk kun je nu lekker buiten zitten zonder gesleep met kussens. De 100% 
waterdichte stof is antibacterieel en schimmelt niet! Dus als de zon schijnt meteen 
hoppa, lekker naar buiten en chillen op je Bubalou loungeset.
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STEELANTHRACITE LIGHT TAUPE

DE BUBALOU LUXURY LOUNGESET IS BESCHIKBAAR 
IN DE VOLGENDE KLEUREN:

SPECIFICATIES
Met de losse elementen kun je schuiven, zodat je van de bubalou elke gewenste 
zithoek maakt. Elk element heeft een zithoogte van 42 cm en zitdiepte van 
60 of 70 cm (afhankelijk van de stand van de kussens).

1

2

3

1: 1-zits element zonder armleuning: 
Breedte: 110 cm | Hoogte: 70 cm  
(90 cm met kussens) | Diepte: 120 cm

3: Hocker:
Breedte: 110 cm | Hoogte: 42 cm | 
Lengte: 120 cm

2: Hoekelement
Breedte: 120 cm | Hoogte: 70 cm  
(90cm met kussens) | Diepte: 120 cm
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LUXURY LOUNGESET + 
ROUNDABOUT POUFFE60
STEEL
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LUXURY LOUNGESET 
STRAIGHT 110

LUXURY LOUNGESET 
STRAIGHT 110 + HOCKER

LUXURY LOUNGESET 
STRAIGHT 220

LUXURY LOUNGESET 
STRAIGHT 220 + HOCKER

LUXURY LOUNGESET
 STRAIGHT 330

LUXURY LOUNGESET 
STRAIGHT 440

LUXURY LOUNGESET 
STRAIGHT 330 + HOCKER

LUXURY LOUNGESET 
STRAIGHT 440 + 2 HOCKERS
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LUXURY LOUNGESET 
CORNER 230X340

LUXURY LOUNGESET 
CORNER 230X340 + 2 HOCKERS

LUXURY LOUNGESET 
CORNER 230X340 + HOCKER

LUXURY LOUNGESET 
CORNER 230X450

LUXURY LOUNGESET 
CORNER 230X450 + HOCKER

ANDERE OPSTELLING?
STEL ZELF SAMEN
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BUBALOU PETIT

De Bubalou Petit is speciaal ontworpen voor diegenen met een minder grote tuin, 
(dak)terras of balkon. De fauteuil en 2-zits bank binnen dit model kunnen door 
hun afmeting (80 cm en 160 cm breed) op elk terras geplaatst worden. 

De Petit heeft dezelfde lekkere zitcomfort als de Bubalou Icon. Het model is alleen 
minder kolossaal, omdat er geen kapnaden gebruikt worden en de leuningen 
10 cm breed zijn. Deze Bubalou is een bank gemaakt van het best mogelijke 
materiaal. De all-weather sofa oogt als een bank uit je huiskamer en is tijdloos 
design.

Eindelijk kun je nu lekker buiten zitten zonder gesleep met kussens. De 100% 
waterdichte stof is antibacterieel en schimmelt niet! Dus als de zon schijnt meteen 
hoppa, lekker naar buiten en chillen op je Bubalou Petit.
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SPECIFICATIES
Elk element heeft een zithoogte van  
43 cm en zitdiepte van 61 cm.

FAUTEUIL
Breedte: 80 cm | Hoogte: 73 cm | 
Diepte: 92 cm

2-ZITS
Breedte: 160 cm | Hoogte: 73 cm | 
Diepte: 92 cm

PETIT SOFA FAUTEUIL PETIT SOFA 2-ZITS

TAUPE’S TOUCH

WICKED BLACK

SMOKEY GREY

CACAO GREY

MOUSE GREY

OLIVE GREEN

DE BUBALOU PETIT SOFA’S  ZIJN BESCHIKBAAR 
IN DE VOLGENDE KLEUREN:
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BUBALOU TREND SOFA’S

De Bubalou Trend is een royale en comfortabele sofa. Dankzij zijn vierkante vorm 
en zwarte poten heeft de Trend een compacte, stoere uitstraling. Dit model komt 
in een drie verschillende afmetingen. De fauteuil, de 2-zits bank en de 3-zits bank 
binnen dit model kunnen door hun afmeting (90 cm, 155 cm en 220 cm breed) 
op elk terras geplaatst worden. Deze sofa komt in twee trendy kleuren: Corn en 
Charcoal.

De Trend heeft een goede zitcomfort. Deze sofa heeft losse rugkussens, waardoor 
je royaal en comfortabel zit. De Bubalou is een bank gemaakt van het best 
mogelijke materiaal. De all-weather sofa oogt als een bank uit je huiskamer en is 
tijdloos design.

Eindelijk kun je nu lekker buiten zitten zonder gesleep met kussens. De 100% 
waterdichte stof is antibacterieel en schimmelt niet! Dus als de zon schijnt meteen 
hoppa, lekker naar buiten en chillen op je Bubalou Trend.
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SPECIFICATIES
Deze sofa heeft losse rugkussens, 
waardoor je royaal en comfortabel zit.. 

Elk model heeft een zithoogte 
van 41 cm en zitdiepte van 60 cm.

TREND SOFA90
Breedte: 90 cm | Hoogte: 73 cm en 
83 cm met kussens | Diepte: 100 cm

TREND SOFA155
Breedte: 155 cm | Hoogte: 73 cm en 
83 cm met kussens | Diepte: 100 cm

TREND SOFA210
Breedte: 210 cm | Hoogte: 73 cm en 
83 cm met kussens | Diepte: 100 cm

TREND SOFA155 TREND SOFA210

CHARCOAL CORN

DE BUBALOU TREND SOFA’S ZIJN BESCHIKBAAR 
IN DE VOLGENDE KLEUREN:

TREND SOFA90
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TREND SOFA90 + TREND SOFA210 + TREND SOFA155
CHARCOAL

SIERKUSSENS GOLD + CONFETTI YELLOW
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BUBALOU ROUNDABOUT SOFA’S

Dit designmodel is speciaal ontworpen voor diegenen die niet zo heel veel 
hebben met hoekige vormen en een echte eyecatcher in de tuin willen hebben. 
De Bubalou Roundabout kenmerkt zich door mooie klassieke rondingen. De drie 
losse kussens in de rug en bijpassende poefjes maken het plaatje compleet.

Deze Bubalou is een sofa gemaakt van het best mogelijke materiaal. De all-
weather Roundabout oogt als een bank uit je huiskamer en is tijdloos design.

Eindelijk kun je nu lekker buiten zitten zonder gesleep met kussens. De 100% 
waterdichte stof is antibacterieel en schimmelt niet! Dus als de zon schijnt meteen 
hoppa, lekker naar buiten en chillen op je Bubalou Roundabout.
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STEELANTHRACITE

CORN

LIGHT TAUPE

CHARCOAL

DE BUBALOU ROUNDABOUT SOFA’S ZIJN BESCHIKBAAR 
IN DE VOLGENDE KLEUREN:

SPECIFICATIES

3

3: ROUNDABOUT SOFA90 + 3 KUSSENS
Breedte: 100 cm | Hoogte: 76 cm 
Zithoogte: 45 cm
Diameter zitvlak: 90 cm

3: ROUNDABOUT POUFFE50
Zithoogte: 35 cm  
Diameter zitvlak: 50 cm

2: ROUNDABOUT POUFFE90
Zithoogte: 45 cm
Diameter zitvlak: 90 cm

4: ROUNDABOUT POUFFE60
Zithoogte: 50 cm
Diameter zitvlak: 60 cm

4

1

2
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ICON DAYBED

WICKED BLACK STEEL

BESCHIKBAAR IN DE KLEUREN:

BUB DAYBED

WICKED BLACK GOLD

BESCHIKBAAR IN DE KLEUREN:

SPECIFICATIES:
Breedte: 100 cm | Hoogte: 73 cm |  Diepte: 200 cm | Zithoogte: 38 cm

SPECIFICATIES:
Breedte: 80 cm | Diepte: 200 cm | Hoogte: 80 cm | Zithoogte: 30 cm
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BUBALOU BUB ZITZAKKEN

De Bubalou Bub is een stijlvolle, stoere zitzak stoel voor buiten en biedt de 
perfecte combinatie van stijl, comfort en functionaliteit. Door zijn handzame 
afmetingen (70x90x60 cm) kun je hem op veel plekken laten shinen. Zijn lichte 
gewicht maakt hem makkelijk te verplaatsen. Toch is deze luxe zitzak ook heel 
stevig. Hij is gemaakt van zware, duurzame materialen, die goedgekeurd zijn voor 
intensief gebruik in publieke ruimtes, zoals cafés, hotels en bioscopen.

Het comfort van de outdoor zitzak stoel is optimaal door de handige rugleuning, 
waardoor je prettig kunt zitten. De Bub volgt de contouren van je lichaam en kun 
je altijd in de gewenste vorm krijgen, die het beste bij jou past. Dit zorgt voor nog 
meer comfort en ontspanning tijdens langdurig zitten. Als jij bepaald hebt hoe je 
wilt chillen, lig je prinsheerlijk. En met de voetjes op de bijpassende poef.

De buiten zitzak van Bubalou is verkrijgbaar in diverse kleuren, zodat hij altijd 
past bij jouw terras, maar ook binnenshuis. Combineer de Bub met een outdoor 
Bub poef en Bub sierkussens in dezelfde kleur. De kleurechtheid van de stof zorgt 
ervoor dat de kleur mooi zal blijven en omdat de buitenhoes afritsbaar is, kun je 
de hoes wassen in de wasmachine.
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DE BUBALOU BUB ZITZAKKEN ZIJN BESCHIKBAAR 
IN DE VOLGENDE KLEUREN:

SPECIFICATIES
De buiten zitzak van Bubalou is verkrijgbaar in diverse kleuren, zodat hij altijd 
past bij jouw terras, maar ook binnenshuis. Combineer de Bub met een outdoor 
Bub poef en Bub sierkussens in dezelfde kleur. De zitzak heeft een zithoogte 
van 35 cm..

1

2

1: BUB ZITZAK
Breedte: 70 cm | Hoogte: 60 cm
Diepte: 90 cm

2: BUB POEF
Breedte: 70 cm | Hoogte: 35 cm
Diepte: 70 cm

CONFETTI YELLOW

RED

BLACK

GOLD

PINK

KHAKI

LINEN

KIWI

JEANS
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BUB ZITZAK
WICKED BLACK

BELLY25 BUITENVERLICHTING
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CHAMP COOLSTOOL KRUK/
WIJNKOELER 
WICKED BLACK



SPECIFICATIES
Waterdicht | Multicolour | Met afstandsbediening | Draadloos | Oplaadbaar via USB

40

BUBALOU BELLY BUITENVERLICHTING

De Bubalou Belly is de eyecatcher in jouw tuin. Op je tafel, naast je bank, hangend 
in de boom of onder je parasol. Deze multicolour lamp zorgt altijd en overal voor 
de juiste sfeerverlichting. Met de bijgeleverde afstandsbediening kun je de lamp 
tot wel 12 uur lang in elke gewenste kleur laten schijnen. Overal, want eenmaal 
opgeladen, heeft de Belly geen snoer meer nodig.

De lamp is verkrijgbaar in twee formaten; de Belly25 en de Belly65. Gebruik de 
waterdichte lamp buiten, kies de juiste lichtsterkte en laad hem daarna weer op 
via USB. Je krijgt er daarnaast ook nog gekleurde siliconengrepen bij, om de LED 
lamp naar jouw smaak te stijlen.

Door de weerbestendige materialen kan je de lamp zelfs het hele jaar buiten op 
je terras of op je balkon laten staan. Maar binnen in je huiskamer, slaapkamer of 
badkamer staat de lamp ook erg goed!

1: BELLY25
Hoogte: 25 cm
Diameter: 20,6 cm

2: BELLY65
Hoogte: 65 cm
Diameter: 53 cm

1 2
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BELLY25 + BELLY65
BUITENVERLICHTING
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BUBALOU BIJZETTAFELS

Combineer multifunctionaliteit en een speelse vormgeving op een perfecte 
en stijlvolle wijze. De bijzettafels en krukken van Bubalou bestaan uit diverse 
modellen, die je fraai kunt combineren met de sofa’s, loungesets of zitzakken van 
Bubalou.

De Champ kruk is een prachtig en multi-functioneel ontwerp. Deze kruk kan 
namelijk ook gebruikt worden als bijzettafel, opberger maar ook als een koeler. 
Er is ruimte voor meerder flessen wijn, champagne of andere drankjes. Op deze 
manier is een koele verfrissing altijd dichtbij!

De U-table is van hetzelfde design als de Loungeset Icon; robuust en stoer. De 
bijzettafel schuif je eenvoudig onder de hocker of zitting van de loungezet. 
Daarnaast komt de U-table in 4 verschillende kleuren, zodat er altijd wel een 
bijzettafel bij jouw set past.

44



OFF WHITE

CACAO GREY

ANTHRACITE

TAUPE’S TOUCH

DE BUBALOU CHAMP COOLSTOOL KRUK/WIJNKOELER 
IS BESCHIKBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN:

DE BUBALOU U-TABLE IS BESCHIKBAAR 
IN DE VOLGENDE KLEUREN:

SPECIFICATIES
Zithoogte: 45 cm | Diameter: 35 cm | Inhoud: 12 liter

SPECIFICATIES
Hoogte: 45 cm | Breedte: 50 cm | Diepte: 50 cm

TAUPE’S TOUCHOFF WHITE WICKED BLACK

45
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De Sling hangplantenbakken van Bubalou zijn een aanwinst voor elke ruimte 
in en om het huis. De design hangplantenbakken bieden je de mogelijkheid om 
verschillende soorten planten op een leuke manier op te hangen.

De hangplantenbakken zijn beschikbaar in drie kleuren. De Sling 
hangplantenbakken zijn ideaal voor variatie op je balkon, terras of patio. 
Daarnaast zijn de siliconen design plantenbakken ook een verrijking binnenshuis. 
Het model wordt geleverd met een juten touw van 2 meter, waardoor de 
plantenbak iedere hoogte aankan.

De Sling is een echte eyecatcher, waarmee het meeste effect wordt bereikt als er 
meerdere hangplantenbakken naast elkaar hangen. Je vindt daarom drie slings in 
de verpakking.

De Sling is ontworpen door Olav van Lede.

BUBALOU SLING HANGPLANTENBAKSET
3 STUKS



DE BUBALOU SLING HANGPLANTENBAKSET (3 STUKS)
IS BESCHIKBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN:

SPECIFICATIES
Hoogte: 18 cm | Diameter: 18 cm | Inhoud: 1,3L

TAUPE’S TOUCH

OFF WHITE WICKED BLACK

47

MIXED COLOURS
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BUBALOU FLOWER 

De Flower is een handgemaakte plantenpot gemaakt van fiberstone. Dit materiaal 
is een mengsel van glasvezel versterkt met steengruis. Door het gebruik van 
fiberstone krijgt de plantenpot een uiterlijk dat bijna niet te onderscheiden is 
van echt en duurder natuursteen. Hierdoor is deze hoogwaardige composiet 
plantenpot een goed alternatief voor zware stenen of beton plantenpotten.

Iedere composiet plantenbak heeft een hele natuurlijke uitstraling, is verrassend 
lichtgewicht en vergt weinig onderhoud. De fiberstone combinatie zorgt voor een 
duurzaam materiaal dat geschikt is voor zowel binnen- als buitengebruik in iedere 
temperatuur. 



BUBALOU FLOWER PLANTENBAKKEN ZIJN
BESCHIKBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN:

STIJLTIP!
Maak de look compleet met de Bubalou Firepot Gashaard (3)

SPECIFICATIES

TAUPE’S TOUCH

OFF WHITE

CACAO GREY

ANTHRACITE
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1

2

3

1: FLOWER45 PLANTENBAK
Hoogte: 45 cm 
Diameter: 36 cm onder en 40 cm boven

2: FLOWER65 PLANTENBAK
Hoogte: 65 cm
Diameter: 36 cm onder en 45 cm boven
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BUBALOU FIREPOT GASHAARD

De Firepot is een luxe designpot met een fijn loungevuur zonder rook of vonken. 
De Firepot is voorzien van een ingebouwde gashaard, de hoogte van de vlam is 
zelf te regelen doormiddel van een regelknop. De elektronische ontsteking met 
zijn thermokoppel veiligheidsontwerp is CE goedgekeurd.

De Firepot lijkt gemaakt van beton, terwijl ze feitelijk gemaakt zijn van composiet, 
hierdoor zijn ze bestand tegen extreme hoge temparaturen. Het vuur van de 
Firepot wordt gevoed door een gashaard met RVS brander van 9 kw, mooi 
gecamoufleerd met lavastenen. De haard is gemakkelijk te ontsteken door de 
elektronische onststeking en de hoogte van de vlam is af te stellen door middel 
van een draaiknop, beide fijn verwerkt in een RVS bedieningspaneel.



BUBALOU FIREPOT GASHAARD IS
BESCHIKBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN:

TAUPE’S TOUCH

OFF WHITE

CACAO GREY

ANTHRACITE

SPECIFICATIES
Hoogte: 65 cm | Diameter: 36 cm onder en 45 cm boven 
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BUBALOU FLINT VUURKORF

Het ontwerp van de Flint vuurkorf (corten staal) geeft een prachtige en unieke 
lichtval. De vuurkorf is onderhoudsvrij en gemaakt van massief 3 mm Cor-ten 
staal. Kenmerk van CORTEN staal is dat het snel oxideert waardoor er een 
beschermlaag ontstaat die er voor zorgt dat de vuurkorf niet verder roest. Deze 
prachtige roest-kleurige beschermlaag zorgt ervoor dat de vuurkorf verder 
onderhoudsvrij is.

Het ontwerp van de Flint vuurkorf (RVS) geeft een prachtige en unieke lichtval. 
De vuurkorf is onderhoudsvrij en gemaakt van massief 3 mm roestvrijstaal en 
heeft een geborstelde textuur welke karakter toevoegt. De Flint RVS kan buiten 
blijven staan zonder te oxideren of corroderen zoals bij normaal staal.

Een echte blikvanger in elke buitenomgeving!

De vuurkorf is ontworpen door Olav van Lede.



BUBALOU FLINT VUURKORF IS
BESCHIKBAAR IN DE VOLGENDE MATERIALEN:

CORTEN STAAL RVS

SPECIFICATIES
Hoogte: 50 cm | Diameter: 45 cm | Gewicht: 14 kg
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BUB SIERKUSSENS
VERKRIJGBAAR IN 13 KLEUREN
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BUBALOU BUB SIERKUSSENS ZIJN
BESCHIKBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN:

SPECIFICATIES
1: BUB SIERKUSSEN
Breedte: 40 cm
Diepte: 40 cm
Hoogte: 15 cm

2: BUB LENDEKUSSEN
Breedte: 55 cm
Diepte: 25 cm
Hoogte: 15 cm
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BUB SIERKUSSEN BUB LENDEKUSSEN

PUMPKIN

NAVY

CONFETTI YELLOW

RED

BLACK

BLUE

GOLD

PINK

YELLOW

KHAKI

LINEN

KIWI

JEANS

1

2
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