
The best things in life
are meant to be shared





CELEBRATE HAPPINESS

Celebrate happiness, pluk de dag en geniet van het leven. Happy Cocooning draagt met haar  

producten bij aan een stuk terrasbeleving die net even wat luxer aanvoelt, meer sfeer geeft en u  

daarmee gelukkig maakt. Wij hopen dat u vele mooie momenten zult beleven met één van onze  

producten. The best things in life are meant to be shared.





DE COCOON TABLE

De open haard is al eeuwenlang dé plek in huis om lekker bij weg te kruipen.  De buitenruimte wordt meer en 

meer als verlengstuk van het interieur binnen gezien. In het ultieme wonen, zijn buitenhaarden niet meer weg 

te denken. Zo zijn er de Cocoon Tables: trendy tuintafels met een ingebouwd gasvuur plus de mogelijkheid 

om de tafel met een losse grillplaat als barbecue te gebruiken. Op koele avonden in het voor- en najaar brengt 

vuur warmte, maar vooral ook sfeer en gezelligheid. Een gasvuur is ideaal: aan is aan, uit is uit.  En extra veilig 

bovendien: er komen geen vonken van af.  Cocoon Tables: voor wie er letterlijk - warmpjes bij wil zitten.

De sfeer van een haardvuur
De Cocoon Tables lijken gemaakt van beton, terwijl ze in feite gemaakt zijn van composiet, hierdoor zijn ze 

bestand tegen extreme temperaturen. Het vuur van de Cocoon Table wordt gevoed door een gashaard met 

rvs-brander van 12 en 19,5 kW, mooi gecamoufleerd met optische houtblokken en lavastenen.  

Daardoor lijkt het vuur op een houtgestookt vlammenspel. De haard is gemakkelijk te ontsteken door de  

elektronische ontsteking en de hoogte van de vlam is af te stellen door middel van een draaiknop,  

beide fijn verwerkt in een rvs bedieningspaneel.





THE BRAND

Happy Cocooning brengt al sinds 2008 de gezelligheid van een kampvuur naar de tuinen en balkons 

van Europa met zijn Cocoon Tables. Door het gebruik van een gasbrander heb je wel de sfeer van een 

gezellig vuurtje, maar niet de overlast van een traditionele houtbrander. Kiezen tussen een lounge- of 

eettafel hoeft niet meer. Door handig in te spelen op de trends heeft Happy Cocooning hiervoor de 

perfecte tussenoplossing. Of je nou van organische ronde vormen houdt of van recht en strak, Happy 

Cocooning past altijd bij jouw smaak, op het juiste niveau.

Vurige tafelhaard
De tafelhaard voor buiten zet je letterlijk in vuur en vlam. De Cocoon Tables hebben namelijk een  

ingebouwd gasvuur. Buitengewoon sfeervol én veilig! Het is dé centrale plek buiten, waar je gezellig 

omheen kan zitten. Met de optionele grillplaat kan deze vurige tafel direct als barbecue gebruikt  

worden. Andere accessoires zijn o.a. houten sidetables, wijnkoeler en glazen ombouw. Daarmee 

maak je van deze tafelhaard een multifunctionele haardtafel. De Cocoon Tables zijn gemaakt van het 

oersterke en weerbestendige composiet en verkrijgbaar in verschillende vormen, maten en kleuren. 

Geniet buiten van gezelligheid, licht en warmte, zónder vonken of rook.



HAPPY  
COCOONING

QUALITY
AND DESIGN



Eigentijdse vormen die bij 
ieder terras passen

ROND, VIERKANT, RECHTHOEKIG,
ALUMINIUM, BOWL & CONE





ROND

Cocoon Table Rond  
(61 x 61 x 42 cm)

SRR6501Z - zwart 

Cocoon Table Rond  
(61 x 61 x 42 cm)

SRR6501A - antraciet 

Cocoon Table Rond  
(61 x 61 x 42 cm)

SRR6501T - taupe

Cocoon Table Rond  
(61 x 61 x 42 cm)
SRR6501W - wit

Accessoires Table Rond 
Houten Side Table Ovaal/Rond

set van 2 - SR45OCS
Glazen Ombouw Rond Klein

SR44RSGS
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VIERKANT KLEIN

Speciaal voor de wat kleinere tuinen, veranda’s of dakterrassen heeft Happy Cocooning de handige 

sfeervolle kleine vierkante Cocoon Tables ontwikkeld.  Met de compacte afmetingen past deze tafel bij 

iedere zithoek en maakt het huiselijk loungen tot een feest.

Cocoon Table Vierkant Klein  
(60 x 60 x 40 cm)

SRS4001Z - zwart

Cocoon Table Vierkant Klein  
(60 x 60 x 40 cm)

SRS4001A - antraciet

Accessoires Vierkant Klein
Glazen Ombouw Klein - SR44SGS
Houten Side Table Vierkant Klein, 

set van 2 - SR45SCS
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VIERKANT

Cocoon Table Vierkant
(76 x 76 x 46 cm)

SRS6504Z - zwart 

Cocoon Table Vierkant 
(76 x 76 x 46 cm)

SRS6504A - antraciet 

Cocoon Table Vierkant 
(76 x 76 x 46 cm)
SRS6504W - wit

Cocoon Table Vierkant  
(76 x 76 x 46 cm)

SRS6504T - taupe

Accessoires Table Vierkant
Glazen ombouw Vierkant - SR44GS

Houten Side Table Rechthoek/Vierkant,  
set van 2 - SR45CS
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RECHTHOEK KLEIN

Cocoon Table 
Rechthoek Klein

(80 x 60 x 40 cm) 
SRS4005A - antraciet

Accessoires
Rechthoek Klein 

Glazen Ombouw Klein - SR44SGS
Houten Side Table Klein - SR45SCS

Cocoon Table
 Rechthoek Klein

(80 x 60 x 40 cm)
SRS4005Z - zwart

Accessoires
Rechthoek Klein  

Glazen Ombouw Klein - SR44SGS
Houten Side Table Klein - SR45SCS



Cocoon Table Rechthoek   
(107 x 80 x 46 cm)

SRS6510A - antraciet 

Cocoon Table Rechthoek  
(107 x 80 x 46 cm)
SRS6510W - wit

RECHTHOEK

Cocoon Table Rechthoek  
(107 x 80 x 46 cm)
SRS6510T - taupe

Accessoires Table Rechthoek
Glazen ombouw Rechthoek - SR44GS

Houten Side Table Rechthoek/Vierkant,  
set van 2 - SR45CS

Cocoon Table Rechthoek  
(107 x 80 x 46 cm)
SRS6510Z - zwart 
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ALUMINIUM

Cocoon Table Aluminium 
Vierkant antraciet
(105 x 105 x 47 cm)

ALU6504A - antraciet

Cocoon Table Aluminium 
Vierkant wit 

(105 x 105 x 47 cm)
ALU6504W - wit

Cocoon Table Aluminium 
Rechthoek antraciet 

(140 x 96 x 47 cm)
ALU6510A - antraciet

Cocoon Table Aluminium 
Rechthoek wit 

(140 x 96 x 47 cm)
ALU6510W - wit

De Cocoon Tables Aluminium worden standaard geleverd inclusief bijpassende glazen ombouw.
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Deze aluminium Cocoon Tables hebben een strakke en moderne uitstraling.  

De tafels zijn prima te combineren met andere tuinmeubelen, zoals bijvoorbeeld 

een loungeset. De tafels bieden d.m.v een deur ruimte om een 5 kg gasfles in de 

tafel te plaatsen.



HOME IS 
WHERE 

THE FIRE
BURNS



MOVE

Cocoon Move zwart 
(53 x 45,5 x 103cm)

SR2201BI-STANDZ - zwart

Cocoon Move antraciet  
(53 x 45,5 x 103cm)

SR2201BI-STANDA - antraciet
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De Cocoon Move is een mobiele terrashaard en deze is  
hierdoor gemakkelijk te verplaatsen. Zodoende is op elke  

locatie in de tuin de gewenste sfeer te creëren. Ook ideaal  
om sfeer te brengen op elk terras.





Onderhoud

Wij zijn er van overtuigd dat genieten en weinig tot geen onderhoud samen horen te gaan. Daarom hebben wij 

bij de ontwikkeling van de Cocoon Tables veel aandacht besteed aan kwalitatieve materialen die eenvoudig  

te onderhouden zijn. Het enige onderhoud dat u aan de Cocoon Tables dient te besteden is het schoonhouden 

van uw Table. Alle onderdelen zijn dusdanig gefabriceerd dat deze geen onderhoud behoeven, zodat u  

optimaal kunt genieten van uw Cocoon Table. De details vindt u in de gebruiksaanwijzing.

De Cocoon Tables lijken gemaakt van beton, terwijl ze in feite gemaakt zijn van composiet. Hierdoor zijn ze 

bestand tegen extreme warmte en koude temperaturen en kunnen ze zonder probleem de hele winter buiten 

(afgedekt met meegeleverde hoes) blijven staan.



LOUNGE & DINING COCOON TABLES
De inbouwplaat van deze Cocoon Tables is verkrijgbaar in de  

kleuren: zwart en antraciet

Cocoon Table Lounge & 
Dining Teak Vierkant 

(76 x 76 x 68 cm)
LD-TH6504

Cocoon Table Lounge & 
Dining Teak Rechthoek 

(107 x 80 x 68 cm)
LD-TH6510

Cocoon Table Teak Nice&Nasty
Lounge & Dining Rechthoek* 

(107 x 80 x 68 cm)
LD-NN6510

Cocoon Table Teak Nice&Nasty
Lounge & Dining Vierkant* 

(76 x 76 x 68 cm)
LD-NN6504

*De daadwerkelijke kleur van dit product kan afwijken van de foto.
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LOUNGE & DINING COCOON TABLES
COMPOSIET

Cocoon Table Lounge & 
Dining Vierkant 
(76 x 76 x 67 cm) 

SRS6504MHZ - zwart

Cocoon Table Lounge & Dining 
Rechthoek

(110 x 80 x 67 cm) 
SRS6510MHZ - zwart

Cocoon Table Lounge & 
Dining Vierkant 
(76 x 76 x 67 cm)

SRS6504MHA - antraciet

Cocoon Table Lounge & Dining 
Rechthoek

(110 x 80 x 67 cm)
SRS6510MHA - antraciet





NICE & NASTY
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Cocoon Table Teak  
Nice&Nasty Rechthoek* 

(107 x 80 x 46 cm)
NN6510

Enclosure Teak Nice&Nasty*
De deksel is verkrijgbaar in de 
kleuren: zwart en antraciet - 

NNE01 

Nice&Nasty Accessoires*
Houten Side Table Teak Nice&Nasty, 

set van NN45CS

Cocoon Table Teak  
Nice&Nasty Vierkant*  

(76 x 76 x 46 cm)
NN6504

De inbouwplaat van deze Cocoon Tables is verkrijgbaar in de  kleuren: zwart en antraciet

*De daadwerkelijke kleur van dit product kan afwijken van de foto.



DRIFTWOOD

Cocoon Table Driftwood Rechthoek
(107 x 80 x 46 cm)

SRS6510DW

Enclosure Driftwood  
De deksel is verkrijgbaar in de kleuren:

zwart en antraciet - SRSE01DW

Driftwood Accessoires 

Houten Side Table Driftwood,  
set van 2 SR45DWST

Cocoon Table Driftwood Vierkant
(76 x 76 x 46 cm) 

SRS6504DW

De inbouwplaat van deze Cocoon Tables is verkrijgbaar in de kleuren: zwart en antraciet
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TEAKHOUT
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Cocoon Table Teak Rechthoek
(107 x 80 x 46 cm)

SRS6510HT

Cocoon Table Teak Statafel
(76 x 76 x 100 cm)

SRS6504HTS

Cocoon Table Teak Vierkant  
(76 x 76 x 46 cm)

SRS6504HT

Enclosure Teak
 De deksel is verkrijgbaar in de 
kleuren: zwart en antraciet - 

SRSE01HT

Accessoires Teak  
Glazen ombouw Rechthoek/Vierkant 

SR44GS

Accessoires Teak
Houten Side Table Teak, 
set van 2 - SR45HCST

De inbouwplaat van deze Cocoon Tables is verkrijgbaar  
in de kleuren: zwart en antraciet



BLACK TEAK

Cocoon Table Black Teak Rechthoek  
(107 x 80 x 46 cm)

SRS6510BT

Cocoon Table Black Teak Vierkant 
(76 x 76 x 46 cm)

SRS6504BT

Enclosure Black Teak 
De deksel is verkrijgbaar in de kleuren:

zwart en antraciet - SRSE01HT

Houten Side Table Black Teak 
Houten Side Table Black Teak, 

set van 2 - SR45BTST
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De inbouwplaat van deze Cocoon Tables is verkrijgbaar 
in de kleuren: zwart en antraciet



bartafels

Bartafel Vierkant wit 
(80 x 80 x 110 cm)

14012.191.82.61.109

Bartafel Vierkant antraciet 
(80 x 80 x 110 cm)

14012.191.98.61.109

Bartafel Rechthoek antraciet 

(180 x 80 x 110 cm)
14012.230.98.61.109

Bartafel Rechthoek wit 
(180 x 80 x 110 cm)

14012.230.82.61.109
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Beide modellen zijn verkrijgbaar in de kleuren: zwart en antraciet

TABLE TOPS

Bent u in het bezit van een tuintafel of buiten loungetafel en u wilt wel de sfeer van een Cocoon 

Table maar geen extra tafel element op uw terras dan kan de Table Top u uitkomst bieden.  

De Table Top Cocoon Table is ideaal te gebruiken op een bestaande tafel, en is ook makkelijk  

te verplaatsen.

Cocoon Table Top Rond 
(61 x 61 x 15 cm)

SRR6501TZ - zwart

Cocoon Table Top Vierkant 
(61 x 61 x 15 cm) 

SRS6501TA - antraciet
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GRILLPLAAT + PIZZASTEEN
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De grillplaat wordt geleverd 
inclusief deksel en thermometer.

Niet geschikt voor: Vierkant 
Klein, Cocoon Move, Aluminium 

Cocoon Tables, Table Top en losse 
Inbouwbranders.

Grillplaat Cocoon Table 
SR50GP

Pizzasteen Cocoon Table 
SR52PS



OUTDOOR LUXURY
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INBOUWBRANDERS

Heeft u al een tuintafel of lounge tafel element en u wilt toch de sfeer van een  Cocoon Table? Dan kunt u naast de Table 

Top er ook voor kiezen om een Cocoon Table in te bouwen. Dit is eenvoudig te realiseren en het resultaat is grandioos.  

Lekker natafelen duurt voortaan nog langer met de sfeer en warmte van een inbouwbrander.

Losse Inbouwbrander Vierkant  
(39 x 39 x 23 cm)

SR1801BI

De inbouwbrander wordt geleverd  
inclusief deksel

Support bracket inbouwbrander
SR1801BI-TSB

Glazen Ombouw Inbouw-
brander Vierkant  

SR44BIGS



INBOUWBRANDERS

INBOUW KOELERS

Inbouw Wijnkoeler Vierkant
(39 x 39 x 26 cm)   
SR2201BI-BWC 

Inbouw Wijnkoeler Rechthoek Groot
(99 x 32 x 24 cm) 
SR6001BI-BWC

Inbouw Wijnkoeler Rechthoek
(69 x 32 x 14,5 cm)
SR4001BI-BWC

Grillplaat Inbouwbrander Rechthoek
SR50RGP

Glazen Ombouw Inbouwbrander 
Rechthoek 
SR44RBIGS

Losse Inbouwbrander Rechthoek  
(69 x 32 x 23 cm)

SR4001BI

Deze wijnkoelers kunnen overdag in de tafel geplaatst worden, en ‘s avonds wanneer 
het afkoelt eenvoudig vervangen worden door de inbouwbrander.
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INBOUWBRANDERS GROOT

Glazen Ombouw Inbouwbrander 
Vierkant Groot

SR44SGS

De inbouwbrander wordt geleverd  
inclusief deksel*

Losse Inbouwbrander 
Vierkant Groot
 (48 x 48 x 23 cm)

SRS4001BIS

Losse Inbouwbrander 
Rechthoek Groot

(99 x 32 x 23 cm)
SR6001BIS

Glazen Ombouw Inbouwbrander
Rechthoek Groot

SR44LRBIGS

De inbouwbrander wordt geleverd  
inclusief deksel*

*de getoonde witte tafel dient als voorbeeld en wordt derhalve niet meegeleverd
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BOWL

Cocoon Table Bowl
(91 x 91 x 46 cm)   

SRR6507A - antraciet

Cocoon Table Bowl
(91 x 91 x 46 cm)   

SRR6507T - taupe

Cocoon Table Bowl
(91 x 91 x 46 cm)   

SRR6507Z - zwart

Accessoires Bowl & Cone
Glazen ombouw Bowl & Cone

SR44RGS
Houten Side Table Bowl & Cone

SR45RCS

Happy Cocooning breidt haar design-lijn steeds verder uit. Zo speelden wij met de “Bowl” vorm in op 

de trend, dat tuinen ook minder strak en juist gezelliger in vorm mogen zijn. De Bowl voelt als vorm 

natuurlijk aan en laat zich op uw terras mooi combineren met in ronde vorm gestylde buksus struiken.





Cone

Cocoon Table Cone
(96 x 96 x 46 cm)  

SRR6508Z - zwart

Accessoires Cone & Bowl
Glazen ombouw Cone & Bowl

SR44RGS
Houten Side Table Cone & Bowl

SR45RCS
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Cocoon Table Cone
(96 x 96 x 46 cm)   

SRR6508A - antraciet

Cocoon Table Cone
(96 x 96 x 46 cm)   

SRR6508T - taupe

Met de Cone zijn we net een stapje verder in het design gegaan. Een opvallende vorm die uniek in het 

Cocoon Table segment is. Met deze Cocoon Table Cone geeft u een eigentijds karakter aan het terras. 
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DEKSELS

Cocoon Table Deksel Staal Vierkant Klein
SR47TL-01

Verkrijgbaar in de kleuren: zwart en antraciet

Cocoon Table Deksel Staal Rechthoek
SR47TL-10

Verkrijgbaar in de kleuren: zwart en antraciet

Cocoon Table Deksel Composiet
SR47CTL

Verkrijgbaar in de kleuren:  
zwart en antraciet

Aluminium Deksel Rechthoek
ALUDEK-10A    ALUDEK-10W

Deksels verkrijgbaar in de kleuren  
antraciet en wit

Aluminium Deksel Vierkant  
ALUDEK-04A     ALUDEK-04W

Deksels verkrijgbaar in de kleuren  
antraciet en wit

Cocoon Table Deksel Staal Vierkant
SR47TL-04

Verkrijgbaar in de kleuren: zwart en antraciet

De deksel kunt u gebruiken om de tafel af te dekken, dit zorgt voor bescherming  en een optimale benutting van de Cocoon Table.  

De deksels zijn in onderstaande kleur- en materiaaluitvoeringen verkrijgbaar.
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ACCESSOIRES + TOEPASSINGEN

SRSE01Z
zwart

SRSE01T    
taupe

SRSE01W
wit

Enclosure Teak
De deksel is verkrijgbaar in de 

kleuren: zwart en antraciet
SRSE01HT

Enclosure Driftwood
De deksel is verkrijgbaar in de 

kleuren: zwart en antraciet
SRSE01DW

Enclosure Black Teak
De deksel is verkrijgbaar in de 

kleuren: zwart en antraciet 
SRSE01BT

Enclosure Teak Nice&Nasty
De deksel is verkrijgbaar in de 

kleuren: zwart en antraciet
NNE01

Enclosure (Bijzettafel)
Bijzettafel om over uw gasfles 

te plaatsen 
SRSE01A - antraciet

Enclosure Rond
Verkrijgbaar in de kleuren: 

zwart en antraciet
SRRE01Z - SRRE01A

PVC Cover
SRSE02G - grijs



ENJOYING 
THE GOOD LIFE





ACCESSOIRES + TOEPASSINGEN
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Houten Side Table Teak
Set van 2 - SR45HCST

Set Voor Cocoon Table Recht-
hoek Klein: SR45SHCST

Glazen ombouw Rechthoek Klein 
SR44SGS

Houten Side Table Rechthoek Klein 
set van 2  - SR45SCS

Houten Side Table Rond
SR45OCS

Glazen ombouw Rechthoek/Vierkant 
SR44GS

Houten Side Table Rechthoek/Vierkant 
set van 2  - SR45CS

Gasdrukregelaar
30 mBar UNI x 1/4 Links

SRGDR01

Glazen ombouw Cone & Bowl
SR44RGS

Houten Side Table Cone & Bowl
SR45RCS
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Wijnkoeler Cocoon Table
Uw fles wijn blijft heerlijk koel dankzij 

de wijnkoeler, de wijnkoeler is zeer 
eenvoudig te plaatsen in de handvatten aan 

de zijkant van de Cocoon Table.
SR48WC

Houder keramische blokken/
wijnrek
SR51LR

Pizzasteen Cocoon Table 
SR52PS

Beschermprofiel gasslang
Camoufleer uw gasslang 

en voorkom struikelgevaar.
SRBP01

Grillplaat Cocoon Table 
SR50GP
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SERVICE BIJ AFLEVERING

De Cocoon Table wordt geleverd inclusief lavastenen, houtblokken, 

gasslang (2,5 meter) en een PVC beschermhoes. De tafel dient  

aangesloten te worden op propaan/butaan gas, hiervoor moet een  

30 mBar gasdrukregelaar gebruikt worden. 

De beschermhoes is beschik-
baar voor elk model (exclusief 

Cocoon Move)
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Beschermprofiel gasslang

Camoufleer uw gasslang 
en voorkom struikelgevaar

Gasfleshouder

Wordt geleverd bij de Composiet  
Lounge&Dining Tables

Gasdrukregelaar

Voorzien van een  
veiligheidspal

Beschermend glas

Het glas zorgt voor een bescherming 
tegen directe vlammen en is bestand 

tegen hoge temperaturen

SAFETY FIRST

Happy Cocooning staat voor design en veiligheid. Wij ontwikkelen alle 

producten zelf en werken volgens de hoogste veiligheidseisen. Zo heeft u 

door de aangeboden accessoires een optimaal veilig product. Alle Cocoon 

Tables zijn leverbaar met beschermend glas, een beschermprofiel voor de 

gasslang en een gasdrukregelaar.



Aardgas

Het is mogelijk om de Cocoon Tables aan te sluiten op aardgas. De tafel moet dan worden omgebouwd en 

aangesloten door een erkend gas installateur, dit is uitsluitend mogelijk via Happy Cocooning.  

Voor meer informatie kijkt u op www.happycocooning.com 

Particuliere- en Bedrijfsoplossingen 

De Happy Cocooning Tables zijn niet alleen geschikt voor particulier gebruik. Happy Cocooning  

voorziet ook in bedrijfsoplossingen. Internationaal levert Happy Cocooning haar Tables aan hotels,  

strandpaviljoenen, restaurants, cafe’s, loungebarren, trouwlocaties, evenementen organisaties, culinaire 

festivals en openlucht concerten. 

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw bedrijf zijn? 

Wij adviseren u graag!





The best things in life
are meant to be shared

  happycocooning nl
  happycocooning
  happycocooning
  happycocooning

sales@happycocooning.com
www.happycocooning.com

Uw dealer:


