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Proficiat met uw aankoop van een Rond’t’vuur. 

 

Met Rond’t’vuur hebt u een duurzaam en handgemaakt product gekocht waar u jarenlang 

plezier aan zal beleven. Heeft u geen zin om een vuur te maken? Plaats hem dan 
ondersteboven met een tuinkaars eronder. Zodra het donker wordt verrast hij u met een 

prachtig lichtspel. Nadien hoeft u hem ook helemaal niet op te bergen. Ondersteboven is hij 
een artistieke eyecatcher voor uw tuin. 

 

Lees de gebruiksaanwijzingen en tips op de achterzijde vóór gebruik. 

 

Groeten 

Palieter Hillewaere 
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Gebruiksaanwijzing  

 

Plaats de Rond’t’vuur in de meegeleverde voetsteun om een houtvuur te maken, of 

omgekeerd boven een kaars. 

Controleer voor u vuur maakt of Rond’t’vuur stabiel staat. 

Leg de ronde beschermplaat in de Rond’t’vuur. Deze vangt de as op en beschermt de 

ondergrond tegen de hitte. Dit is niet noodzakelijk, de Rond’t’vuur kan perfect zonder deze 

beschermplaat gebruikt worden. Zorg dan wel voor een hittebestendige ondergrond. 

Wacht tot de as volledig is afgekoeld voor u het weggooit.  

Maak geen vuur in de buurt van brandbare materialen, een afdak of een boom. 

Laat kinderen nooit onbewaakt bij het vuur. Waarschuw hen duidelijk voor de risico’s van 

een vuur. 

Gebruik alleen droog hout.  

Gebruik geen ontvlambare producten. 

Laat een brandend vuur niet onbewaakt achter. 

Controleer de lokale reglementering omtrent vuur maken in open lucht. 

Blus het vuur enkel in nood, het snel afkoelen van het staal kan tot vervorming leiden. 

Wacht tot het staal volledig is afgekoeld voor u het aanraakt, deze kan tot lang na gebruik 

gevaarlijk heet zijn.  

De beschermplaat binnenin en de afneembare voet beperken de warmte naar het oppervlak 

onder de Rond’t’vuur. Bij langdurig gebruik kan het oppervlak toch erg warm worden.   

Bij aankoop is het Cortenstaal waarschijnlijk nog niet volledig geroest. Wanneer Rond’t’vuur 

tijdens dit roestproces lange tijd op dezelfde plaats blijft staan, kan afdruipend water 

vlekken veroorzaken op de ondergrond.  

Het gebruik van een Rond’t’vuur is op eigen risico. Het gebruik van de vuurkorf is alleen 

toegestaan voor personen die deze gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebben. De 

verkoper en producent is nimmer aansprakelijk tot vergoeding van direct of indirect geleden 

schade, ontstaan tijdens gebruik of door gebreken aan de geleverde goederen, of door 

namens hem opgegeven adviezen.  
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