FAQ - DUTCHTUB WOOD

unieke
houtgestookte
dutchtub die
opgaat in zijn
natuurlijke
omgeving

Gebruik
Welke functies biedt de Dutchtub Wood mij?
De Dutchtub Wood is een ruime houtgestookte hottub voor vier personen, die
geschikt is om te baden in de buitenlucht. Met een buitenkant van verduurzaamd
hout heeft de tub een natuurlijke en luxe uitstraling. Het vuur in de stookmand
verwarmt de spiraal en het water in de spiraal. Het warme water stijgt op en stroomt
de tub in. Hierdoor stroomt het koude water op de bodem van de tub de spiraal in en
ontstaat er natuurlijke circulatie. Zo verwarmt het vuur het water in de Duchtub Wood
en houdt hem warm zolang je wilt.
Hoe regel ik de temperatuur van het water?
Wat in de spiraal gebeurt, gebeurt ook in de tub; warm water stijgt. Om de tub
efficiënt te verwarmen, moet het water af en toe doorgeroerd worden. Als het water te
heet wordt, kun je het vuur matigen of de stookmand in de spiraal omhoog draaien
en zo de warmte reguleren door minder wendingen van de spiraal te verhitten. Hoe
hoger de stookmand, hoe geringer de circulatie. Op deze manier kan het sfeervolle
vuur blijven branden.

Veiligheid
Welke veiligheidsrisico’s zijn er verbonden aan de Dutchtub Wood?
De Dutchtub Wood kent dezelfde veiligheidsrisico’s als een zwembad
(verdrinkingsgevaar) en een vuurkorf (brandgevaar). Laat kleine kinderen nooit zonder
ouderlijk toezicht in de Dutchtub Wood baden en laat het open vuur nooit onbeheerd
achter. Houd rekening met het open vuur bij het plaatsen van de Dutchtub Wood.
Zijn er risico’s voor kleine kinderen of andere doelgroepen?
De spiraal wordt heet door het vuur. Voorkom dat kinderen te dicht bij het vuur of de
spiraal komen en zich branden. Laat kleine kinderen nooit zonder ouderlijk toezicht in
de tub baden.
Wat is er nodig om de Dutchtub Original te verwarmen?
Om de Dutchtub Wood tot een aangename temperatuur van 38ºC te verwarmen is er
ongeveer 1,5 zak brandhout nodig. Het verwarmen duurt ca. 2 uur, afhankelijk van de
weersomstandigheden. Houd de Dutchtub Wood tijdens gebruik op temperatuur met
ongeveer een zak brandhout.

Onderhoud
Waar moet ik op letten bij het onderhouden van de Dutchtub Wood?
De tub kan schoongemaakt worden met een doek en een mild schoonmaakmiddel
zoals Ecover. Gebruik in geen geval een schuurspons of agressieve
schoonmaakmiddelen. De Dutchtub Wood is bestand tegen in water opgeloste
zouten, zeep, waterstofperoxide en een kleine hoeveelheid chloor. Het gebruik van
chemicaliën is niet onze manier van genieten van de Dutchtub. Water zonder
chemicaliën kan opnieuw gebruikt worden om de planten water te geven. De gelcoat
aan de oppervlakte kan worden hersteld met specifieke polijstmiddelen. Krassen
kunnen vaak hersteld worden met de juiste middelen en ervaring. Grotere gaten of
beschadigingen kunnen gerepareerd worden door een professional. Neem contact
met ons op voor aanbevelingen.
Hoe belangrijk is het onderhoud aan de Dutchtub Wood?
Hoe beter de Dutchtub Wood schoongehouden wordt, des te langer kun je er van
genieten. Daarom adviseren wij de Dutchtub na ieder gebruik te legen en de spiraal
met schoon water door te spoelen.

Weersomstandigheden
Tegen welke weersomstandigheden is de Dutchtub Wood bestand?
De Dutchtub is door het sterke materiaal bestand tegen normale
weersomstandigheden (zon, regen, sneeuw en hagel). We raden af om in de winter
water in de Dutchtub Wood te laten staan. Wanneer water bevriest zet het uit, dit kan
de spiraal beschadigen. Het Platowood vergrijst op natuurlijke wijze.
Hoe kan ik de Dutchtub Wood beschermen tegen diverse weersomstandigheden?
Door het gebruik van de bijbehorende cover kunt u de binnenkant van de Dutchtub
Wood beschermen tegen neerslag. Door het lichte gewicht van slechts 9kg is de cover
eenvoudig te plaatsen en verwijderen.

Materiaal
Uit welke materialen bestaat de Dutchtub Wood?
De Dutchtub is gemaakt van polyester en de spiraal van RVS 316. De panelen zijn van
Platowood Fraké (verduurzaamd hout).
Wat weegt de Dutchtub Wood?
De Dutchtub Wood weegt 85kg; inclusief cover 94kg.
Is de Dutchtub Wood gemakkelijk te verplaatsen?
Door het lichte gewicht en de eenvoudige constructie is de Dutchtub Wood met
meerder personen gemakkelijk te verplaatsen.

Verpakking
Hoe wordt de Dutchtub Wood verpakt?
De Dutchtub Wood wordt verpakt in een houten krat.
Welke verpakkingsmaterialen worden er gebruikt?
Hout.

