
MET UW AANKOOP

Gefelici teerd!

TUINHAARD.COM WENST U VEEL STOOKPLEZIER.

Mocht u ondanks deze aanwijzingen nog vragen  hebben neem dan  
gerust contact op met onze klantenservice

OM OPTIMAAL PLEZIER TE HEBBEN VAN UW TUINHAARD VINDT U 
HIERONDER EEN GEBRUIKERSHANDLEIDING

 Gebruik altijd schoon en gedroogd hout (let op dennenhout geeft veel spetters).

 Gebruik met name in het begin makkelijk brandbaar hout (berk/els). dit zorgt ervoor 

dat de haard snel op temperatuur is.

 Maak een piramide van kleine houtjes bovenop een aanmaakblokje.

 Steek het aanmaakblokje in brand. Gebruik nooit brandspiritus of andere  

licht ontvlambare vloeistoffen.

 Wanneer de kleinere houtjes branden voeg rustig steeds wat grotere  

houtblokken toe.

 De clean burn technologie werkt het beste wanneer er achter in de haard  

wordt gestookt.

 Hoe warmer de haard, hoe beter de clean burn technologie werkt.

MAGMA TUINHAARD ZWART

 De eerste 2 tot 3 keer kan de haard aan de buitenzijde roken. Dit wordt  
veroorzaakt door uitharding van de coating.

 Raak de Haard tijdens dit uithardingsproces niet aan en verplaats de 
haard ook niet. De coating is zacht en kan dan beschadigen!

 Dit geldt alleen de eerste 2 tot 3 keer.
 Tijdens het branden is de tuinhaard heel heet. Raak de haard nooit aan  

zonder hittebestendige handschoenen. Pas op met kinderen.
 De tuinhaard kan tot 12 uur na het branden warm blijven.
 Zorg dat de tuinhaard tijdens het branden altijd op een stenen of stalen  

ondergrond staat i.v.m. stralingswarmte. Houten terrassen kunnen anders  
in brand vliegen of gras kan doodgaan.

 Weersinvloeden kunnen effect hebben op de coating van uw haard.  
Om dit tegen te gaan kunt u de haard binnen zetten of afdekken met een 
speciale waterdichte tuinhaard hoes.

 De tuinhaard is alleen geschikt voor gebruik buitenshuis.

MAGMA TUINHAARD CORTEN

 De Corten tuinhaard krijgt zijn kenmerkende roestkleur door weersinvloeden.
 Tijdens het branden is de tuinhaard heel heet. Raak de haard nooit aan 

zonder hittebestendige handschoenen. Pas op met kinderen.
 De tuinhaard kan tot 12 uur na het branden warm blijven.
 Zorg dat de tuinhaard tijdens het branden altijd op een stenen of stalen  

ondergrond staat i.v.m. stralingswarmte. Houten terrassen kunnen anders  
in brand vliegen of gras kan doodgaan.

 De tuinhaard is alleen geschikt voor gebruik buitenshuis.

MAGMA TUINHAARD RVS

 Door het gebruik van de rvs tuinhaard verandert de haard van kleur.
 Tijdens het branden is de tuinhaard heel heet. Raak de haard nooit aan  

zonder hittebestendige handschoenen. Pas op met kinderen.
 De tuinhaard kan tot 12 uur na het branden warm blijven.
 Zorg dat de tuinhaard tijdens het branden altijd op een stenen of stalen  

ondergrond staat i.v.m. stralingswarmte. Houten terrassen kunnen anders  
in brand vliegen of gras kan doodgaan.

 De tuinhaard is alleen geschikt voor gebruik buitenshuis.
Gemak dient de mens! In een mum van tijd heeft u het juiste aanmaakhout óf klooft 
u te grote blokken in een kleiner formaat.

De Magma houtklover is een prachtige en vooral handige accessoire, wanneer u in 
het bezit bent van een Magma tuinhaard.

TIP!


