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1. ALGEMEEN                                                                                                                                                                                            

 
A. Contact

De vuurkorf TOLE S35 is in België ontworpen en geproduceerd door:
TOLE sprl
20 Avenue du Pré-Aily
4031 Angleur (Belgium)
E-mail: info@tole.be
www.tole.be

B.  Algemene veiligheidsinstructies

OPGELET! De vuurkorf wordt heet! 

OPGELET! Gebruik de vuurkorf niet in afgesloten ruimtes!

OPGELET! Gebruik geen alcohol of benzine om het vuur aan te maken of aan te wakkeren! Gebruik hiervoor uitsluitend 

aanmaakblokjes die conform zijn aan de norm EN 1860-3!

OPGELET! Houd de vuurkorf buiten het bereik van kinderen en huisdieren!

2. Plaats uw vuurkorf op een stabiele en vlakke ondergrond, ver verwijderd van ontvlambare of warmtegevoelige voorwerpen. 

(bladeren en dode takken, gedroogde planten of kruiden, ...).

-
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gel-aanmakers gebruikt, zorg er dan steeds voor dat die conform zijn aan de norm EN 1860-3. Controleer of die norm duidelijk op 
de verpakking van de aanmakers staat vermeld.

buurt van de vuurkorf. 

-

6. Draag geen kleding met wijde mouwen wanneer u de vuurkorf aanmaakt of gebruikt.

C. Kenmerken, onderdelen en afmetingen van de TOLE vuurkorf S35

1. Onderdelen

(binnenwanden) en 3 mm roestvrij staal (deksel). 

35 * 35 * 40 cm, 25 kg

www.tole.be
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2. GEBRUIK                                                                                                                                                                                               

  
A. Installatie

Uw vuurkorf S35 bestaat uit een aantal vrij zware onderdelen. 

Controleer, voordat u iets begint te verplaatsen, of de vuurkorf volledig is afgekoeld. 
Indien twee volwassenen de vuurkorf verplaatsen, gaat dit een pak vlotter.

1. Onderdelen van uw vuurkorf S35

A. Rooster

C. Outbox
D. Deksel

2. Installatie

Zorg ervoor dat de grondbedekking niet-ontvlambaar en warmtebestendig is.

-

 B 
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B. De vuurkorf aanmakenen

aanmaakblokjes die conform zijn aan de norm EN 1860-3.

raadpleeg vooraf de verordeningen voor de plek waar u de vuurkorf wil aansteken.

3. ONDERHOUD                                                                                                                                                                                       

  

 

Verzeker u er eerst van dat de vuurkorf volledig is afgekoeld.

-

A. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de onderdelen in roestvrij staal.
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4. GARANTIEVOORWAARDEN                                                                                                                                                                                   

  
De vuurkorf S35 is met de grootste zorg ontworpen en geproduceerd. 

aan overeenstemming van toepassing.

voordoet binnen een termijn van twee jaar na de levering. De leverdatum is de datum op de verkoopfactuur die TOLE aan de koper 

-

-
koper. In dat geval is alleen de verkoper verantwoordelijk.

De garantie dekt geen defecten die te wijten zijn aan een fout bij de installatie of doordat de vuurkorf niet volgens de gebruik-

onderdelen ervan.

-
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1. ALLGEMEINES                                                                                                                                                                                           

 
A. Kontaktangaben

TOLE sprl
20 Avenue du Pré-Aily
4031 Angleur (Belgium)
E-Mail: info@tole.be
www.tole.be

B. Allgemeine Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Dieser Feuerkorb wird sehr heiß!  

ACHTUNG! Diesen Feuerkorb nicht in geschlossenen Räumen nutzen!

ACHTUNG! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen ents-

prechend EN 1860-3 verwenden!

ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten!

tote Äste, trockenes Gras usw.).
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-

-
ben wird.

C. Merkmale, Komponenten und Abmessungen des Feuerkorbs TOLE S35

35 * 35 * 40 cm, 25 kg
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2. VERWENDUNG                                                                                                                                                                                   

  
A. Installatie

C. Outbox
D. Deckel

2. Installation

-
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B. Inbetriebnahme des Feuerkorbs

3. WARTUNG                                                                                                                                                                                           

  

 

-

A. Besondere Vorsichtsmaßregeln für Komponenten aus rostfreiem Stahl
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4. GARANTIEBEDINGUNGEN                                                                                                                                                                                 

  

-

-

-
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