FAQ – Outdooroven
➢ Gebruik
o

Welke functies biedt de Outdooroven mij?
De Outdooroven is ontworpen als buitenkachel met kookfunctie. Het vuur in de kachel
wordt voorzien van extra zuurstof door de geperforeerde plaat aan de binnenkant van de
oven. Hierdoor wordt het vuur continu voorzien van voldoende zuurstof. Naast de functie
als buitenhaard en terrasverwarmer kan er ook gekookt worden met de Outdooroven. Het
vuur verhit de pizzasteen in de oven, die afgesloten is met een deur. In deze oven kunnen
zowel pizza’s worden gebakken als ovenmaaltijden worden bereid.

➢ Veiligheid
o

Zijn er veiligheidsrisico’s verbonden aan de Outdooroven?
Ons advies is om tijdens het eerste gebruik zelf vast te stellen of de Outdooroven op de
juiste locatie staat. De Outdooroven geeft namelijk erg veel warmte af waardoor objecten
in de omgeving schade kunnen oplopen. Let hier op tijdens het stoken.
De Outdooroven is een complete keuken voor buiten. De veiligheidsrisico’s die gelden
voor een binnenkeuken of barbecue gelden ook voor dit product. Door het gebruik van
vuur wordt de oven verwarmd en dit kan ertoe leiden dat de temperatuur dicht bij de oven
hoog wordt. Ook wordt het Cortenstaal verhit, waardoor het verwondingen aan kan
richten indien je hiermee direct in aanraking komt. Let daarom ook extra goed op de
kleine kinderen wanneer de Outdooroven gebruikt wordt.

➢ Onderhoud
o

o

o

Waar moet ik op letten bij het onderhouden van de Outdooroven?
Het is aan te raden om de Outdooroven na gebruik schoon te maken. De as kan uit de
oven gehaald worden met een kleine schep. Het grillrek kan schoongemaakt worden met
water en reinigingsmiddel. De pizzasteen raden wij aan schoon te maken met een borstel
en heet water.
Hoe belangrijk is het onderhoud aan de Outdooroven?
Om de levensduur en werking van de Outdooroven optimaal te houden is het noodzakelijk
om de Outdooroven structureel schoon te houden, ons advies is na ieder gebruik. Indien
de as lange tijd blijft liggen zal dit ophopen en geeft dit minder ruimte voor nieuw
gebruik. Daarnaast is het net als bij een barbecue raadzaam om de pizzasteen en de grill
schoon te houden, omdat de achterblijvende etensresten verbranden bij een volgend
gebruik.
Welke schoonmaakmiddelen kan ik gebruiken op de Outdooroven?
Vooral voor de pizzasteen raden wij aan een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Voor
de grill kan aanvullend grillreiniger gebruikt worden.

➢ Weersomstandigheden
o

Tegen welke weersomstandigheden is de Outdooroven bestand?
De Outdooroven is gemaakt voor buitengebruik en daarom bestand tegen vrijwel alle
weersomstandigheden.

➢ Materiaal
o
o
o

Uit welke materialen bestaat de Outdooroven?
Cortenstaal, een vuurvaste pizzasteen en roestvaststaal voor de grill.
Hoe zwaar is de Outdooroven?
De Outdooroven weegt 55kg.
Is de Outdooroven gemakkelijk te verplaatsen?
De Outdooroven is niet eenvoudig te verplaatsen wanneer u alleen bent. Met twee of
meer personen is het gemakkelijk.

➢ Verpakking
o
o

Hoe wordt de Outdooroven verpakt?
De Outdooroven wordt in een houten krat geleverd.
Welke verpakkingsmaterialen worden hierin gebruikt?
Houten mini-pallet en karton.

o

Wat zijn de afmetingen van de verpakking?
37×60×113cm.

