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Modern, strak en sfeervol

Welkom bij Gabion B.V.
Gabion B.V. is producent en leverancier van functionele objecten voor in de
tuin. Van een brievenbus tot een mooie tuinhaard, van zuiltjes tot een mooie
waterval.

Door de schanskorven te vullen met breukstenen krijgt elk object een
robuuste en een tijdloze uitstraling. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld
donkerkleurig gerecycled kunststof krijgt u een duurzame en milieuvriendelijke
uitstraling.
Omdat Gabion de productie van de materialen in eigen beheer uitvoert , zijn
de objecten van Gabion buiten de standaard maten ook in andere maten
verkrijgbaar.
Alle producten worden als compleet pakket geleverd. De stenen worden in de
benodigde hoeveelheid in bigbags aangeleverd.
Een muur van schanskorven naar de wens van de klant , dat is de kracht van
Gabion.
Diverse maatvoeringen en vele soorten breukstenen behoren tot de legio
mogelijkheden.
Door te luisteren naar de klanten, het ervaren van positieve reacties en de
vele ideeën, zorgen ervoor dat wij steeds nieuwe en verbeterde producten
kunnen toevoegen aan ons assortiment.

Algemene gebruiksaanwijzing
Voor alle haarden geldt:
Plaats de haard op de juiste plek voorzien van een
goede stevige ondergrond.
Mocht u de haard tegen een muur aan willen
plaatsen, houd er rekenschap mee dat er minimaal
10 cm. ruimte moet zitten. Dit om eventueel
brandgevaar te voorkomen.
Vul daarna de haard met de stenen, welke in een
bigbag geleverd word.
Meestal is de vulruimte maar 7,5cm, daarom is de
steenkeuze beperkt. Hier word door Gabion bij het
bestellen al rekening meegehouden.
De haard wordt al dan niet geleverd met kachelpijp
en regenkapje.
De kachelpijp moet worden aangesloten op de
voorgemonteerde ring welke zich bevind aan de
bovenzijde van het stookgedeelte
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Een vuurtje maken lijkt heel gemakkelijk, maar voor
het behoud van de haard en ter voorkoming van
het vrij komen van giftige gassen zijn een aantal
zaken erg belangrijk.
Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout.
Geen resten spaanplaat, triplex of hardboard.
Dus alleen goed droog hout!
Stook liever niet bij mist of windstil weer.
De kachel heeft dan onvoldoende “trek”.
Pas als de schoorsteen warm is zal deze goed
gaan trekken en zal de rook ook goed afgevoerd
worden.
Gebruik bij het aanmaken van een vuurtje nooit
spiritus of andere vloeibare brandstoffen. Gebruik
eerst kleine houtjes en leg deze op een paar
proppen papier, stapel er daarna wat grotere
blokken op, stapel niet te dicht er moet voldoende
zuurstof bij komen.
Nooit teveel hout tegelijker tijd, vul regelmatig bij,
dan kan de haard rustig doorbranden op de juiste
capaciteit.
Voorkom dat de temperatuur te hoog wordt. Als uw
haard aan de achterzijde niet is gevuld met stenen
houdt u er dan rekening mee dat achter de haard
tegen een niet brandbaar materiaal bevestigd moet
worden. Dit om spontane ontbranding van een
schutting te voorkomen. Ook aan een stenen muur
kan door de warmte schade ontstaan.

