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Bedankt!

Geweldig dat u een Woodbee Wall van ons heeft gekocht, bedankt! 

U geeft ons daarmee de mogelijkheid te blijven doen wat we zo graag doen: werken met vuur.

Uw Woodbee Wall is met zorg gebouwd door een kleine club fanatiekelingen in Oirschot. 

We geven u graag wat aanwijzingen en installatietips waarmee u aan de slag kunt.

We horen graag wat uw ervaringen zijn.

Bart Leenders
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Hout
Een goede stoker kent het belang van goed hout. Een goed verzorgde houtvoorraad zorgt voor een 
goed brandende haard. Waar u op moet letten:
•  Stook schoon en droog hout, er mag maximaal 15% restvocht in zitten.
•  Hiervoor moet hout ongeveer 1,5 jaar ‘winddroog’ liggen, onder een afdakje en vrij van de
 muur, zodat de wind erbij kan.
•  Gekloofd hout droogt sneller.
•  Stapel het hout luchtig, massieve blokken onder en kleiner hout bovenop.

Cortenstaal
Het eerste seizoen krijgt de Woodbee Wall zijn mooie roodbruine roestkleur, die de beschermlaag van 
uw haard vormt. Door corrosie zal er in het begin roestwater vrijkomen, bescherm indien nodig de 
ondergrond. Zodra het staal niet meer afgeeft is een oxidehuid gevormd die het dieper liggende staal 
beschermt en de haard zijn karakteristieke uitstraling geeft.

Installatie
Veiligheidsvoorschriften
•  De WoodBee Wall dient door twee personen opgebouwd te worden.
•  Deze instructie altijd bewaren.
•  De onderdelen kunnen scherpe randen bevatten; gebruik veiligheidshandschoenen                          
 tijdens het opbouwen.
•  Draai alle bouten en moeren goed vast voor een stevige constructie.
•  Verzekert u zich ervan dat de WoodBee op een vlakke en solide muur wordt bevestigd.

De WoodBee Wall s uitsluitend geschikt voor opslag van stookhout en is nadrukkelijk geen speelgoed 
of klimtoestel. Zorg ervoor dat het niet als zodanig wordt gebruikt; dit kan een gevaarlijke situatie 
veroorzaken.

Meegeleverde onderdelen voor 1 module
3 x schaaldeel
3 x verbindingsstrip
1 x muurbeugel
18 x slotbout M8, met sluitring en moer (meestal 1 extra set meegeleverd)

Benodigd gereedschap (niet bijgeleverd)
Steek- of ringsleutel 13mm
Eventueel flinke schroevendraaier als hulp voor positioneren gaten 



4

WOODBEE WALL     LEENDERS 

201712.001.H.NL

Oplegvlak waterpas
t.b.v. muurbevestiging


