THE ROAST
VUURKORF

INTRODUCTIE
Deze handleiding geeft jou kort
en bondig informatie over The
Roast zodat jij precies weet hoe
je dit product moet monteren,
gebruiken en onderhouden.
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VUURKORF
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PRODUCTOMSCHRIJVING
Wat is The Roast?

TECHNISCHE INFORMATIE
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WAT ZIT ER IN DE DOOS?
Een duidelijk overzicht.

FUNCTIE
Wat doet The Roast voor jou?

GEBRUIKSAANWIJZING
Hoe stook ik in The Roast?

ONDERHOUD
Hoe houd ik de korf netjes?
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GARANTIE
Termijn en voorwaarden.

MONTAGE
Hoe zet ik The Roast in elkaar?

VEELGESTELDE VRAGEN
Welke vragen worden vaak gesteld?

DISCLAIMER & WAARSCHUWINGEN
Waar moet ik extra goed op letten?

PRODUCTOMSCHRIJVING
The Roast is ons pronkstuk met een combinatie van een stoere outdoor look
en gestileerde handvatten. Het unieke patroon geeft een speels lichtspel als
je gezamenlijk rond het vuur zit en zorgt voor meer dan voldoende
luchttoevoer wat resulteert in een uitstekende verbranding. Door de
cilinder-vorm kan een flink gezelschap zich 360 graden rond de korf
warmen aan het vuur. Zelfs op de koude winteravonden met heerlijke
marshmallows.

TECHNISCHE INFORMATIE
Algemeen
Af metingen

L: 45,5 cm x B: 45,5 cm x H: 71 cm

Gewicht

23,6 kg

Afwerking
Zijpanelen

Gestraald

Overige onderdelen

Gespoten met hittebestendige zwarte mat lak

Materiaal
Laserwerk

CorTen, 3 mm dik

Handvaten

Staal
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WAT ZIT ER IN DE DOOS?

1

x

1

x

24

x

Ring met twee
handvatten

Basis met 4 stevige poten

M8 Slotbouten, ringen
en moeren

Unieke zijpanelen met

05
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x

houtnerf motief

FUNCTIE
Deze vuurkorf is uitsluitend bedoeld om hout in te stoken. The Roast houdt
jou en je gezeldschap heerlijk warm op de gezellige zomer- en winter
dagen. Omdat de korf rondom en boven open is geeft hij overal evenveel
warmte.

GEBRUIKSAANWIJZING
Iedereen heeft zijn eigen manier van
een vuurtje maken. Onze aanrader is
om een blokkenstapel te maken zoals
aangegeven in het voorbeeld en deze
aan te steken met aanmaakblokken.
Zorg dat je al de overgebleven as van
een vorige keer vooraf verwijdert door
de korf om te kiepen of het met een
veger en blik eruit te scheppen.

ONDERHOUD

06

Wij raden jou aan om de korf de ochtend na het stoken leeg te maken.
De vuurkorf is dan volledig afgekoeld. The Roast hoeft verder niet

schoongemaakt te worden. Mocht er vuil op de vuurkorf zitten kun je dit

met een tuinslang afspuiten. Gebruik geen schoonmaakmiddelen om de

vuurkorf schoon te maken. De zwarte delen zullen met de tijd uiteindelijk

ook gaan roesten. Om dit proces zoveel mogelijk uit te stellen raden wij het
aan om de vuurkorf zoveel mogelijk droog weg te zetten wanneer je deze
niet gebruikt.

GARANTIE
Het heeft voor ons hoge prioriteit om jou een deugdelijk product te
leveren dat helemaal voldoet aan jouw verwachtingen. Onze stalen
producten zijn erg duurzaam, maar het kan voorkomen dat er iets gebeurt
met het product dat jij hebt besteld. In dat beval hanteren wij een
garantietermijn van 6 maanden. Dit wil zeggen dat je 6 maanden de tijd
hebt om de constatering van een ondeugdelijk product bij ons te melden.
De garantie vervalt wanneer wij constateren dat eventuele schade,
mankementen of sporen van gebruik zijn veroorzaakt door eigen toedoen
van de klant.

Om vervelende situaties te voorkomen willen wij jou op een aantal
dingen attenderen:

•

Maak de doos van jouw bestelling voorzichtig open en volg te allen tijde
de iconen op de doos.

•

Zorg dat je bij het gebruik van bijvoorbeeld een scherp mes niet te diep
in de doos snijdt. Wanneer hierdoor een kras op de coating komt vervalt
jouw garantie.

•

Als er nog onduidelijkheden zijn kun je terecht op onze website. Bellen
of mailen is uiteraard ook altijd mogelijk.
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MONTAGE THE ROAST
1
Wij adviseren om eerst 4
zijpanelen te bevestigen aan de
zijdes van de poten.

Welke panelen je hiervoor kiest is
geheel aan jou.

2
Bevestig het paneel in deze
volgorde aan de bodem.

De bouten hebben een vierkant
gedeelte dat precies in de
vierkante gaten van het paneel en
de bodem passen.

08
Draai de moer met ring

aan met de bijgeleverde sleutel.

LET OP!

De hittebestendige lak kan

beschadigen. Bevestig de panelen
met beleid.

3
Tot nu toe zou de korf er zo uit
moeten zien.

Bevestig nu de ring met
handvatten. Dit doe je zoals
omschreven als bij stap 2.

In dit voorbeeld hebben wij het
paneel met logo bevestigd op de
positie waar een handvat zit. Maar
je bent vrij om te bepalen waar jij
deze wil plaatsen.

Na het bevestigen van de ring zou
het bovenaanzicht er zo uit
moeten zien. Zorg dat deze
moeren ook zijn aangedraaid.
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4
De vuurkorf hoort er nu zo uit
te zien.

Vanaf hier is het alleen nog maar
een kwestie van de overige panelen bevestigen zoals je dat in de
vorige stappen ook hebt gedaan.

Zorg dat alles goed is aangedraaid
om instabiliteit te voorkomen.

5
Lekker bezig!

Alle panelen zitten erop en de
vuurkorf is klaar voor gebruik.

De panelen zijn nog niet geroest.
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Dit gebeurt wanneer ze in

aanraking komen met water.

Om het roestproces te versnellen

kun je de korf meerdere malen nat
spuiten en laten drogen.

Veel plezier met jouw Roast!

VEELGESTELDE VRAGEN
Wij vinden het belangrijk om zo duidelijk mogelijk te communiceren
naar onze klanten. Daarom is ook deze handleiding voorzien van een
aantal veelgestelde vragen om onduidelijkheden te voorkomen.
Een nog uitgebreidere FAQ kun je vinden op onze site.

Is de hittebestendige

Deze lak is niet zo sterk en vooral voor de

zwarte lak bestendigd

sier bedoeld. Dit betekent dat hij zeker kan

tegen beschadeging?

beschadigen. Ook zal deze lak door gebruik
uiteindelijk slijten. Hier doe je vrij weinig aan
en naar onze mening geeft dat jou Roast
alleen maar meer karakter.

Is The Roast ook

The Roast is een echte vuurkorf.

geschikt als BBQ?

Dit betekent vooral dat deze niet bedoeld is
om vlees op te bakken en dit raden wij dus
ook af. Een marshmallow boven het vuur
houden is daarintegen wel een absolute
aanrader en daar is The Roast meer dan
geschikt voor!
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Zijn de panelen al

Nee de panelen zijn nog niet geroest.

geroest wanneer ik The

De panelen zijn gestraald en onbehandeld

Roast thuis bezorgd

wanneer ze bij jou aankomen. Door het stralen

krijg?

is het staal ‘kaal’ en zal het roestproces sneller
beginnen. Het enige wat jij nog hoeft te doen
is de korf in elkaar zetten en deze

meerdere malen nat te spuiten met de

tuinslang of wachten op een flinke regenbui.

DISCLAIMER & WAARSCHUWINGEN
Fabriq-S (Spaan Metaal B.V.) is niet verantwoordelijk voor het
oplopen van lichamelijk letsel door het wangebruik van dit product.
Daarbij is Fabriq-S ook niet verantwoordelijk voor de materiële schade
binnen- of buitenhuis door het wangebruik, verplaatsen en/of laten
vallen van de producten. Wees te allen tijde voorzichtig bij gebruik van
onze producten: doe dit tijdens het uitpakken, monteren, bevestigen,
inrichten en verplaatsen. Dit om bovenstaande risico`s te voorkomen.

Als aanvulling op de algemene waarschuwingen willen we het
onderstaande af raden bij gebruik van het desbetreffende product:

•

Zet de The Roast niet onder een afdak wanneer de korf is aangestoken.

•

De korf is uitsluitend bedoeld om buiten te ontsteken.

•

Til dit product altijd op wanneer je het wilt verplaatsen. Verschuiving
kan schade aan de ondergrond veroorzaken.

•

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de korf wanneer deze
brandt.

•

Steek je vingers niet tussen de laser gesneden houtnerven.
Dit om onnodig letsel te voorkomen.

•

Wees voorzichtig bij het uitpakken van dit product. Mocht je er om wat
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voor reden dan ook voor kiezen om dit product retour te sturen dan
moet The Roast in dezelfde doos weer teruggezonden worden.
•

Blijf op een gepaste afstand van het vuur. Bepaal zelf wat een gepaste
afstand is, zodanig dat niemand zich kan verbranden.

•

Wij raden je af de korf volledig te vullen met hout en deze te ontsteken.
Hierdoor ontstaat een zeer grote vlam en dit kan gevaarlijk zijn.

•

Plaats de korf niet onder bomen, op gras of in de buurt van
struikgewassen.

•

The Roast dient altijd stevig op een vlakke harde (het liefst stenen)
ondergrond te staan.

•

Deze korf gebruiken voor het verbranden van allesbehalve hout en
papier raden wij ten strengste af. Doe je dit wel? Dan is dit uiteraard
voor eigen verantwoordelijkheid.

•

Raak de handvatten niet aan wanneer de korf brandt of net heeft
gebrand. Deze zijn van staal en worden dus ook heet. Laat de korf eerst
afkoelen als je deze wilt verplaatsen.

•

Voeg geen brandbare stoffen toe aan het vuur. Dit is gevaarlijk en
beschadigt de afwerking van de korf. Olie of andere stoffen laten hun
sporen achter en dit komt niet ten goede van de uitstraling van de korf.
Gebruik dit ook niet voor het ontsteken van de korf.
TIP: Gebruik hier reguliere veilige aanmaakblokjes voor.

•

De zwarte lak is enige tijd geschikt om de hitte te weerstaan. Dit zal aan
de binnenkant van de korf na royaal gebruik vervagen. LET OP! Vermijd
harde of scherpe voorwerpen aan de buitenkant van de korf, ring met
handvatten, handvatten en de poten. Dit zodat deze niet kunnen
beschadigen en de buitenkant van de korf netjes blijft.

•

De uitstraling van de korf zal bij gebruik veranderen.

•

De korf hoeft niet schoongemaakt te worden met schoonmaakmiddelen. Doe dit daarom ook niet. Gebruik uitsluitend een gieter of een
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tuinslang om de korf schoon te spuiten met water, maar haal voordat je
dit doet wel al de as uit de korf.

De handleiding is drukwerk en om het onnodig opnieuw printen van papier
te voorkomen zorgen wij dat de disclaimer en waarschuwingen op de web-

site altijd up-to-date zijn. We raden je aan deze altijd even extra na te lezen.

BEDANKT
VOOR JE BESTELLING!

