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Vuurschaal met grillfunctie  
ʻBarrow’
nr. 222-797

Enige instructies voor de juiste omgang met onze vuurschaal met grillfunctie:

Ingebruikname, reiniging en onderhoud

•   Als je verzekerd wilt zijn van grillplezier zonder schadelijke stoffen, dien je voor 
de eerste maal grillen de vuurschaal en het grillrooster 30-60 minuten sterk te 
verhitten

•   Het beste reinig je de schaal na elk gebruik even grofweg. Het is al voldoende als 
je de binnenzijde van de schaal bevrijdt van as- en roetrestanten en vervolgens met 
een vochtige doek schoon veegt.

•   Indien je de schaal buiten laat staan, moet je de opening in het midden van de 
vuurschaal vrij houden voor de afvoer van regenwater

•   Om vliegroest te voorkomen, wrijf je de vuurschaal het beste na elk gebruik in met 
olie (bijv. gewone huishoudolie)

•   De poedercoating kan door sterke verhitting met name in het midden van de 
vuurschaal loslaten. Dit geeft je vuurschaal een uniek karakter en zo krijgt deze 
na verloop van tijd een schitterend patina. Je kunt ook de betreffende plekken licht 
schuren en met een thermoresistente lak overspuiten



Veiligheidsinstructies

•   De vuurschaal mag niet zonder toezicht gebruikt worden. Tijdens je afwezigheid 
kunnen rondvliegende vonken brand veroorzaken

•   Na gebruik altijd blussen met water - onder de as kan er altijd nog materiaal 
gloeien

•   Spelende kinderen moeten altijd voldoende afstand houden

•   De vuurschaal alleen op een stevige ondergrond, bijv. op tegels of kiezelstenen, 
plaatsen. Als een dergelijke ondergrond niet van nature aanwezig is, moet de 
schaal op bijvoorbeeld een stalen plaat geplaatst worden. De vuurschaal a.u.b. 
alleen op een goed bewaterd gazon plaatsen omdat door de indirecte hitte het gras 
kan verbranden.

•   Gebruik alleen geschikte grillaanstekers, geen benzine of spiritus in de open vlam 
gieten! Steekvlam!

•   De vuurschaal alleen buiten in de open lucht en ver van brandbare objecten 
plaatsen

•   Houd altijd een emmer water of een ander geschikt blusmiddel zoals zand of een 
brandblusser onder handbereik.
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