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Het aardewerk van uw Brasero vuurschaal is gebakken op een temperat
uur van cica 1200°. Wanneer boven deze temperatuur wordt gebrand ka
n de  vuurschaal barsten of scheuren. kleine barstjes, scheurtjes of verkle
uring zijn volkomen normaal. De  Brasero vuurschaal is  volledig handge
maakt en heeft vooral  een decoratieve waarde.

De vuurschaal dient alleen gebruikt te  worden wanneer  deze volledig d
roog is. Plaats daarom na gebruik altijd de (optionele) Brasero  bescherm
hoes wanneer de vuurschaal volledig is  gedoofd, gekuist en  afgekoeld.
Verplaats of gebruik in geen  geval de vuurschaal wanneer  deze nat is. H
et doven van de  vuurschaal kan het best met zand. Tijdens  de  vries en n
achtvorst perioden  is het  aanbevolen  uw Brasero   vuurschaal te  besch
ermen  door deze  op te bergen in een  droge ruimte.   Dit om het  aarde
werkte behoeden van de weersinvloeden.   De Brasero vuurschaal schoo
nmaken kan met een  vochtige doek zonder   toegevoegde  reinigingsm
iddelen.

De Brasero  vuurschaal is standaard geleverd met  onderstel .  Gebruik  bij
verbranding  enkel  het  bijgeleverd   onderstel en plaats deze  alleen op e
en  stabiele en vuurvaste ondergrond. Houd een ruime afstand tussen de 
vuurschaal en andere brandbare materialen  in de omgeving. Let in het b
ijzonder op met kinderen en huisdieren tijdens het gebruik.

THEMOSTCOSYGARDENFIRE

Gebruik nooit ontvlambare vloeisto�en, zoals benzine, aanmaakvloeistof of alcohol
om te branden met de Brasero vuurshaal.

Gebruik de  Brasero Vuurschaal alleen op een vuurvaste, ontbrandbare ondergrond.

Verplaats de Brasero vuurschaal nooit terwijl deze nog in gebruik is.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de Brasero vuurschaal, wanneer die in
gebruik is.

Verbrand geen tuinafval, stro of enig ander afval in de Brasero vuurschaal. Gebruik enkel 
droog, hard hout om eventuele “plo�en” en vonken te vermijden in de Brasero vuurschaal.

Het vuur versneld blussen kan met zand. Blus het vuur nooit met water. Dit kan barsten en
ernstige schade toebrengen aan de Brasero vuurschaal.

Na gebruik van de Brasero vuurschaal steeds wachten tot deze volledig is gedoofd, 
uitgekuist en afgekoeld alvorens deze op te bergen of te beschermen met de (optionele) 
beschermhoes van Brasero.

Probeer een eventuele brand of vetbrand nooit te blussen met water. Bel onmiddellijk de 
brandweer. Een ABC-brandblusapparaat kan de brand in sommige gevallen bedwingen.

Controleer voor u de Brasero vuurschaal aansteekt of er minstens 5 centimeter zand op de 
bodem ligt. Het zand beschermd en isoleert de bodem van de Brasero vuurschaal.

Blijf te allen tijden in de buurt van de Brasero vuurschaal tot het vuur helemaal uit is en de 
haard volledig is afgekoeld.

Gebruik enkel het standaard meegeleverde Brasero vuurschaal onderstel. Gebruik de Brasero
vuurschaal nooit zonder of met een ander onderstel.

Gebruik de Brasero vuurschaal nooit wanneer deze nog nat of vochtig is. Dit kan leiden tot 
ernstige schade.

WAARSCHUWINGEN

Houd uw vuur onder controle. Overdrijf niet met hout. De Brasero vuurschaal is volledig 
vervaardigd uit terracotta en is bij verkeerd gebruik  zeer breekbaar. De Brasero vuurschaal
dient om in te branden maar heeft vooral een decoratieve waarde.
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Het aardewerk van uw Brasero vuurhaard  is gebakken op een temperat
uur van cica 1200°. Wanneer boven deze temperatuur wordt gebrand ka
n de  vuurhaard barsten of scheuren.  kleine barstjes, scheurtjes of verkle
uring zijn volkomen normaal.  De  Brasero vuurhaard is  volledig handge
maakt en heeft vooral  een decoratieve waarde.

De vuurhaard dient alleen gebruikt te  worden wanneer  deze volledig d
roog is. Plaats daarom na gebruik altijd de (optionele) Brasero  bescherm
hoes wanneer de vuurhaard volledig is  gedoofd,  gekuist en  afgekoeld.
Verplaats of gebruik in geen  geval de vuurhaard wanneer  deze nat is.  H
et doven van de  vuurhaard kan het best met zand. Tijdens  de  vries en n
achtvorst perioden  is het  aanbevolen  uw Brasero   vuurhaard  te   besch
ermen  door deze  op te bergen in een  droge ruimte.   Dit om  het   aarde
werk te behoeden van de weersinvloeden.   De Brasero vuurhaard  schoo
nmaken kan met een  vochtige doek zonder   toegevoegde  reinigingsm
iddelen.

De Brasero  vuurhaard is standaard geleverd met  onderstel .   Gebruik  bij
verbranding  enkel  het  bijgeleverd   onderstel en plaats deze  alleen op e
en  stabiele en vuurvaste ondergrond. Houd een ruime afstand tussen de 
vuurhaard en andere brandbare materialen  in de omgeving.  Let in het b
ijzonder op met kinderen en huisdieren tijdens het gebruik.

THEMOSTCOSYGARDENFIRE

Gebruik nooit ontvlambare vloeisto�en, zoals benzine, aanmaakvloeistof of alcohol
om te branden met de Brasero vuurhaard.

Gebruik de  Brasero Vuurhaard alleen op een vuurvaste, ontbrandbare ondergrond.

Verplaats de Brasero vuurhaard nooit terwijl deze nog in gebruik is.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de Brasero vuurhaard wanneer die in
gebruik is.

Verbrand geen tuinafval, stro of enig ander afval in de Brasero vuurhaard. Gebruik enkel 
droog, hard hout om eventuele “plo�en” en vonken te vermijden in de Brasero vuurhaard.

Het vuur versneld blussen kan met zand. Blus het vuur nooit met water. Dit kan barsten en
ernstige schade toebrengen aan de Brasero vuurhaard.

Houd uw vuur onder controle. Overdrijf niet met hout. De Brasero vuurhaard is volledig 
vervaardigd uit terracotta en is bij verkeerd gebruik  zeer breekbaar. De Brasero vuurhaard
dient om in te branden maar heeft vooral een decoratieve waarde.

Na gebruik van de Brasero vuurhaard steeds wachten tot deze volledig is gedoofd, 
uitgekuist en afgekoeld alvorens deze op te bergen of te beschermen met de (optionele) 
beschermhoes van Brasero.

Probeer een eventuele brand of vetbrand nooit te blussen met water. Bel onmiddellijk de 
brandweer. Een ABC-brandblusapparaat kan de brand in sommige gevallen bedwingen.

Controleer voor u de Brasero vuurhaard aansteekt of er minstens 5 centimeter zand op de 
bodem ligt. Het zand beschermd en isoleert de bodem van de Brasero vuurhaard.

Blijf te allen tijden in de buurt van de Brasero vuurhaard tot het vuur helemaal uit is en de 
haard volledig is afgekoeld.

Gebruik enkel het standaard meegeleverde Brasero vuurhaard onderstel. Gebruik de Brasero
vuurhaard nooit zonder of met een ander onderstel.

Gebruik de Brasero vuurhaard nooit wanneer deze nog nat of vochtig is. Dit kan leiden tot 
ernstige schade.

WAARSCHUWINGEN
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