HANDGEMAAKTE BELGISCHE VUURSCULPTUREN

Ontdek nieuwe werelden
rond knisperend vuur.

Onze filosofie
Dewdrop
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Kleine, authentieke momenten van rust worden alsmaar
zeldzamer in een steeds sneller draaiende wereld. Dat
kleine moment van verbinding en ontspanning met je
geliefden of vrienden is onbetaalbaar.

Met de Glowbus® collectie transformeer ik die momenten
tot een unieke beleving. Het is mijn manier om de ultieme
beleving van vuur over te brengen naar de wereld.
De feedback die ik mag ontvangen van klanten is een
drijfveer om steeds verder te bouwen aan de Glowbus®
collectie en altijd weer op zoek te gaan naar nieuwe
werelden rond een knisperend vuur.

Vurige groeten,

Andreas Ketels
Kunstenaar & oprichter van Glowbus®
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DEWDROP L
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DEWDROP L
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GROWDROP M & L
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Onze filosofie
Tien jaar geleden tekende Andreas Ketels,
kunstenaar en oprichter van Glowbus®, de eerste
lijn van wat groeide tot de Glowbus® collectie.

Elk item in onze collectie is een handgemaakt,
functioneel kunstwerk. Een eyecatcher die
uitnodigt voor een moment van gezelligheid
en die, dankzij zijn vormgeving en lichtspel,
een avondje rond een knisperend vuur in een
heel andere dimensie hult.

Jouw Glowbus® koop je voor het leven.
Want we geloven in duurzame en
ecologisch verantwoorde producten.
Zo werken we enkel met oerdegelijke

Glowbus® is handmade

materialen, en verzekeren we dat je
minstens een leven lang dagelijks kan
genieten van jouw Glowbus® moment.

Niet alleen is de Glowbus® collectie het resultaat
van een jarenlang creatief denkproces, elk stuk uit onze
collectie wordt gebouwd in een perfecte balans van
authentiek handwerk en moderne technieken. We zijn dan
ook trotse bezitter van het ‘Handmade in Belgium’ label.
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Glowbus® is bewust

Bij elke aankoop van een Glowbus® Dewdrop
schenken we een bedrag aan een organisatie
die zich inzet voor natuurbehoud, waarmee 25
nieuwe bomen worden aangeplant. Zo werken
we samen, boom per boom, aan een
fenomenaal Glowbos.

Elk jaar optimaliseren we ons productie- en
transportproces, waarbij we steeds zoeken
naar meer mogelijkheden om onze ecologische
voetafdruk te verkleinen.

DEWDROP M
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GROWDROP M & L

DEWDROP L
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Glowbus® is duurzaam
We kiezen resoluut voor de duurzaamste materialen.
Enkel zo kunnen we de langst mogelijke levensduur van
onze collectie garanderen. We willen dat je onbezorgd
kan genieten van jouw Glowbus®.

Gedoe met doorroesten, vuurkorven die uit elkaar
vallen of die je om de zoveel jaar moet vervangen,
daar doen we niet aan mee. Onze keuze voor cortenstaal zorgt voor een 8x langere levensduur tegenover
gewoon staal. Zo minimaliseren we ons aandeel in de
wegwerpmaatschappij.

DEWDROP M
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Dewdrop
M, L, XL

Dewdrop is het fundament van de Glowbus® collectie.
Zijn uniek en eigenzinnig design maakt hem dé eyecatcher
van jouw tuin. Tijdloos als hij is, voelt hij zich zowel thuis
in een strakke minimalistische stadstuin als in een
monumentale klassieke parktuin.

DEWDROP L
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DEWDROP M
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Design
De Glowbus® Dewdrop is dankzij zijn
tijdloos design een blikvanger in elke tuin.
De ideale blend tussen ruwe eenvoud
en pure outdoor luxe.

De Glowbus® Dewdrop is verkrijgbaar in
3 maten. Dewdrop M voelt zich best thuis
in compacte zones zoals een terras of
kleinere tuin. De Dewdrop L is uiterst
geschikt voor grotere tuinen, en de
grootste telg - de Dewdrop XL - siert
grote park- en landschapstuinen of
schept beleving in hotels en op
toeristische locaties.

Blikvanger overdag,
bron van gezelligheid in de avond.

DEWDROP L
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Roestproces
We raden aan om de Glowbus® Dewdrop omwille van zijn uitvoering in
cortenstaal op een geschikte ondergrond te plaatsen. De roestkleur
die aan cortenstaal net zijn unieke karakter geeft, kan op kwetsbare
ondergronden bij natte weersomstandigheden een lichte verkleuring
veroorzaken. Dit vooral in het begin, wanneer de dichte roestlaag zich
nog aan het vormen is.

Een ondergrond van zand, kiezel of gras is de ideale plaats voor eender
welk sculptuur of object, vervaardigd uit cortenstaal.

Materiaal
Om een maximale levensduur te garanderen, wordt de
Glowbus® Dewdrop vervaardigd in cortenstaal. Deze
knappe, roestkleurige staalsoort gaat 8x langer mee
dan standaardstaal. Alhoewel cortenstaal een mooie
roestkleur krijgt, is het tevens deze roestlaag die het
materiaal zijn legendarische bescherming geeft tegen
de weersinvloeden (en dus ook tegen doorroesten).

DEWDROP L

cortenstaal
DEWDROP M
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Weerbestendigheid
De Glowbus® Dewdrop is perfect gewapend tegen
de meest extreme natuurelementen. Temperaturen
van -1.000° C tot 1.000° C zijn geen enkel probleem
en dankzij zijn robuuste vorm en gewicht kan hij
perfect tegen rukwinden tot 200 km/u.

DEWDROP L

Onderhoud
De Glowbus® Dewdrop vereist bijna geen
DEWDROP L

onderhoud. Het enige wat we aanraden, is dat
je regelmatig de assen verwijdert wanneer je
het vuursculptuur gedurende langere periode
niet meer gebruikt.

Plaatsing
Omwille van zijn gewicht (Dewdrop M = 150 kg, Dewdrop

vuurkorf op zijn zijkant te rollen. De asplaat is niet vast-

L = 220 kg, Dewdrop XL = 425 kg) is dit vuursculptuur een

gemaakt aan het vuursculptuur. De Dewdrop XL vergt wat

blijver die je liever niet elke week rondzeult in je tuin.

meer power en wordt meestal op zijn plaats gebracht met

De Dewdrop M en L kan je redelijk vlot verplaatsen door de

een mechanisch heftoestel.
DEWDROP M
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DEWDROP XL
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Dewdrop specificaties
Afmetingen en gewicht
Dewdrop M

Hoogte

Diameter

Hoogte

100 cm

		Diameter

65 cm

		Gewicht

150 kg

Dewdrop L

120 cm

Hoogte

		Diameter

80 cm

		Gewicht

220 kg

Dewdrop XL

150 cm

Hoogte

		Diameter

100 cm

		Gewicht

425 kg

Optimale zitzone
Grondmaat asplaat
Dewdrop M

80 x 80 cm

Dewdrop L

100 x 100 cm

Dewdrop XL

120 x 120 cm

Grondmaat aanbevolen zitzone
Dewdrop M

1 - 5 pers.

250 x 250 cm

Dewdrop L

4 - 12 pers.

300 x 300 cm

Dewdrop XL

8 - 25 pers.

400 x 400 cm

Personalisatie
Alle Dewdrop modellen kunnen geleverd worden
met een gepersonaliseerde asplaat voorzien van
een tekstboodschap van maximum 35 tekens
(incl. spaties) of logo.
DEWDROP L

Bekijk hier de aanlevervoorwaarden:
https://www.glowbus.be/aanleveren
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Beschikbare formaten

Dewdrop M

Dewdrop L

Dewdrop XL

(Bovenstaande afbeeldingen zijn indicatief. De getoonde Dewdrop modellen zijn nog niet geroest.)

DEWDROP M

GROWDROP M & L
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DEWDROP M
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Growdrop
M, L

Growdrop is het karakter van het Dewdrop vuursculptuur,
maar dan compact met kaarslicht. Breng de unieke Glowbus®
sfeer binnenshuis met deze kleinste telg van de collectie.

GROWDROP L: CORTENSTAAL

GROWDROP M & L: GEZWART STAAL
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Design
De Glowbus® Growdrop brengt de sfeer van
de Dewdrop binnen in je interieur. Zijn tijdloos
design en handgemaakte details maken hem
een blikvanger van formaat.

De Glowbus® Growdrop is verkrijgbaar in 2 maten.
Apart of in een compositie van meerdere stuks,
gezelligheid gegarandeerd. Zijn lichtspel zorgt
meteen voor een unieke sfeer waarbij je kan
wegdromen.

GROWDROP M & L: ROESTVRIJ STAAL

GROWDROP M & L: CORTENSTAAL, ROESTVRIJ STAAL, GEZWART STAAL
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Weerbestendigheid
De Glowbus® Growdrops in cortenstaal of
roestvrij staal kunnen perfect in natte weersomstandigheden buiten blijven staan. De versie in
gezwart staal kan wel buiten gebruikt worden,
maar beperkte roestvorming bij blootstelling aan
regen is niet uit te sluiten.

GROWDROP M & L: ROESTVRIJ STAAL

GROWDROP M & L: GEZWART STAAL

Materiaal
De Glowbus® Growdrop is net als zijn grote broer Dewdrop

Bij de materiaalkeuze van de Growdrops werd

handmade en vervaardigd uit oerdegelijke materialen. Je

rekening gehouden met een robuuste kleurvast-

hebt de keuze uit karaktervol geroest cortenstaal en de

heid. De roestkleur van de versie in cortenstaal of

strakkere varianten uit roestvrij staal of gezwart staal.

lichte tint van de Growdrop in roestvrij staal worden
meteen ontleend aan het natuurlijke uitzicht van deze
materialen. De zwarte versie is vervaardigd uit gezwart
staal, waardoor deze een dieper zwarte kleur krijgt, die
bovendien veel steviger is dan bij lakwerk.

cortenstaal

roestvrij staal

gezwart staal

GROWDROP M & L: CORTENSTAAL
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Onderhoud
De Glowbus® Growdrop dient enkel af en toe gereinigd te worden met een
zachte afstofborstel. Als je de Growdrop reinigt met een vochtige doek,
gebruik dan steeds zuiver lauw water.

GROWDROP M & L: CORTENSTAAL

GROWDROP L: ROESTVRIJ STAAL

GROWDROP M: GEZWART STAAL

Theelicht of windlicht
De cirkelvormige uitsparing binnenin de Glowbus®
Growdrop is voorzien volgens de gestandaardiseerde maten van een theelicht of xl theelicht.
De Growdrop M biedt plaats aan een theelicht van
39 mm, terwijl de Growdrop L gebruikt kan worden
met een xl theelicht van 58 mm of een glazen
windlicht van dezelfde afmeting.
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GROWDROP M & L: GEZWART STAAL
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Growdrop
specificaties

Hoogte

Diameter

Afmetingen en gewicht
GROWDROP M & L: ROESTVRIJ STAAL

GROWDROP M & L: CORTENSTAAL
GROWDROP L: GEZWART STAAL

Growdrop M

Hoogte		

15 cm

		Diameter

10 cm

		Gewicht		0.6 kg
Growdrop L

Hoogte		

22 cm

		Diameter

15 cm

		

1.35 kg

Gewicht

GROWDROP M: GEZWART STAAL

Geschikt voor
Growdrop M
Uitsparing diameter

43 mm

Geschikt voor		

Theelicht 39 mm

Growdrop L
Uitsparing
diameter

Uitsparing diameter

65 mm

Geschikt voor		

XL theelicht 58 mm

			Glazen windlicht
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Colofon
Glowbus bv
Herseltseweg 22
2431 Laakdal
België

t.

+32 474 74 98 53

e.

info@glowbus.be

“Enjoy your moment,
share your stories
and forge beautiful memories.”

w. www.glowbus.be

BE 0755.330.882

Glowbus bv houdt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen
aan te brengen in de functionele of kwalitatieve verbetering van haar
producten. De teksten en tekeningen in deze brochure hebben een
indicatief doel, zowel voor technische en dimensionale aspecten als
kleur- en materiaalmonsters.
v.u.

Andreas Ketels
Herseltseweg 22
2431 Laakdal
België
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Bezoek ons op www.glowbus.be

