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INSTRUKCJA OBSŁUGI

PALENISKO OGNISKO OGRODOWE GARDEN FIRE
PRODUKT POLSKI – WYTWORZONY METODĄ RZEMIEŚLNICZĄ W POLSCE
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OPIS I INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI PALENISKA OGNISKA
OGRODOWEGO GARDEN FIRE
Dziękujemy za wybór naszego paleniska ogrodowego Garden Fire. Prosimy
o zapoznanie się z opisem paleniska oraz instrukcją jego użytkowania. Wiedza
o urządzeniu oraz sposobie jego eksploatacji zapewni Państwu pełną satysfakcję z jego
użytkowania.
Opis paleniska.
Palenisko polskiej produkcji, bardzo solidnie wykonane. Produkt masywny i stabilny, do
wzmożonej eksploatacji i częstego palenia dużymi załadunkami. Materiał : stal kotłowa o
grubości 3 i 4 mm, wyłożenie naturalnym, polskim szamotem o grubości 3 cm.
Waga paleniska – ogniska ogrodowego 60 kg
Palenisko – ognisko wyposażone w wygodne, solidne rączki do przenoszenia / na dwie ręce
na każdy bok /
Z uwagi na wysokie temperatury stalowej obudowy paleniska pomalowane jest ono farbą
żaroodporną, która nie ma swoistych właściwości antykorozyjnych. Palenisko musi być
zabezpieczone przed deszczem, śniegiem lub wilgocią, aby nie doprowadzić do powstania
korozji. Konserwacja: w razie konieczności obudowa może zostać odrestaurowana farbą
żaroodporną / temp 800 stopni /.
Wymiary paleniska – ogniska ogrodowego:
wysokość całkowita 40 cm
szerokość frontu 69 cm
głębokość 57 cm
/ podane wymiary zewnętrzne /
zalecane paliwo:
- drewno liściaste
- drewno iglaste
- węgiel drzewny
- brykiet z drewna liściastego, sosnowego, mieszanego
- brykiet węgla drzewnego
Wymiary komory paleniskowej:
48,5 cm x 48,5 cm x 17 cm głębokość
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/ podane wymiary wewnętrzne /
Wymiary rusztu:
68, 5 cm x 35 cm – wymiar z rączkami
34,5 x 46,5 cm – wymiar powierzchni grillowej
Pręty ze stali nierdzewnej o grubości 10 mm, 8 mm i 3 mm.
Wymiary klapy paleniska:
57 x 57 cm
Palenisko doskonale eksponuje ogień, daje możliwość pieczenia ziemniaków w popiele, z
uwagi na głębokość paleniska oraz wyłożenie komory paleniska szamotem – palenisko
doskonale utrzymuje temperaturę przez wiele godzin. Oszczędne i małoobsługowe palenie na
szamocie – niedopalone cząstki drewna pozostałe po paleniu w popiele dopalą się przy
kolejnym paleniu. Szamot podnosi temperaturę spalania paleniska, zabezpiecza ściany
paleniska przed działaniem ognia, utrzymuje temperaturę nawet po całkowitym spaleniu się
załadunku drewna.
Produkt rzemieślniczy, bardzo solidnie wykonany, z wysokiej jakości materiałów.
Doskonała propozycja dla hoteli, barów, ośrodków wypoczynkowych, sal bankietowych, a
także dla ceniących jakość odbiorców prywatnych. Doskonałe rozwiązanie paleniska
ogrodowego na cały rok!
UWAGA: OBUDOWA PALENISKA PODCZAS EKSPLOATACJI NAGRZEWA SIĘ
DO TEMPERATURY POWYŻEJ 100 STOPNI! UNIKAĆ KONTAKTU Z OBUDOWĄ
PALENISKA Z UWAGI NA RYZYKO POPARZENIA! UNIKAĆ KONTAKTU Z
OGNIEM!
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Przy eksploatacji paleniska zawsze stosuj przepisy bezpieczeństwa pożarowego.
Zaleca się posiadanie sprawnej gaśnicy na wypadek rozproszenia się ognia i powstania
ryzyka pożaru. Obsługiwać wyłącznie w rękawicach ochronnych.
2. Palenisko przeznaczone do eksploatacji na wolnym powietrzu, zwrócić uwagę na
odpowiednie, bezpieczne ustawienie paleniska, zwrócić uwagę na ogień oraz na
rozchodzenie się dymu w otoczeniu budynków, drzew, pojazdów oraz innych obiektów
narażonych na zniszczenie na skutek działania ognia i dymu. Stosować bezpieczną
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odległość od ognia i obudowy paleniska od użytkujących go osób. Nie użytkować
paleniska w pomieszczeniach zamkniętych, altanach , pod zadaszeniami!
3. Stosować wyłącznie zalecane paliwa:
- drewno liściaste
- drewno iglaste
- węgiel drzewny
- brykiet z drewna liściastego, sosnowego, mieszanego
- brykiet węgla drzewnego
4. Nie stosować w palenisku płynnych materiałów palnych takich jak benzyna, ropa,
oleje lub inne łatwopalne ciecze. Nie spalać odpadów bytowych w palenisku.
5. Nie stosować i nie spalać w palenisku materiałów pirotechnicznych lub innych
materiałów wybuchowych.
6. Nie pozostawiać palącego się paleniska bez kontroli.
7. Palenisko może być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe, trzeźwe i nie będące
pod wpływem środków odurzających.
8. Nie pozostawiać paleniska narażonego na deszcz, śnieg lub inne opady. Z uwagi na
temperatury na zewnątrz obudowy paleniska malowane jest ono farbą żaroodporną,
która nie posiada właściwości antykorozyjnych.
9. Informacja dla hoteli, gościńców, restauracji lub innych podmiotów obsługujących
Klientów – DOPUSZCZAJĄC DO OBSŁUGI PALENISKA KLIENTA NALEŻY
POINSTRUOWAĆ GO O SPOSOBIE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI
PALENISKA ORAZ UDOSTĘPNIĆ W POBLIŻU PALENISKA NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĘ, GAŚNICĘ I WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH.
10. Nie należy rozpalać paleniska przy bardzo silnym wietrze z uwagi na ryzyko
rozproszenia ognia.
Z PRAKTYKI I EKOLOGII: DO SPALANIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE
SUCHEGO DREWNA , ROZPALAMY STOS OD GÓRY – ABY UŁATWIĆ ZAPŁON
STOSU I UNIKNĄĆ NADMIERNEGO GENEROWANIA DYMU. DZIĘKI TAKIEMU
SPOSOBOWI ROZPALANIA DREWNA NIE EMITUJEMY SZKODLIWYCH
SUBSTANCJI DO ŚRODOWISKA I CZERPIEMY WIĘKSZĄ SAYTSFAKCJĘ Z
UŻYTKOWANIA PALENISKA.
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ROZRUCH PALENISKA – PIERWSZE ODPALANIE
Palenisko może być ustawione bezpośrednio na trawie, należy pamiętać że dół paleniska
podczas palenia nagrzewa się do temperatury powyżej 100 stopni. Wysoka temperatura
może doprowadzić do zapłonu trawy i powstania pożaru. Zaleca się ustawienie paleniska
na kostce lub płytach betonowych, na podłożu z kamienia naturalnego, płytkach gress,
stali lub innych materiałach niepalnych.
Farbę żaroodporną na palenisku należy wygrzać, pierwsze palenia powinny być
intensywne , dużymi załadunkami drewna, tak aby uzyskać możliwie jak największą
temperaturę na zewnątrz obudowy paleniska / wtedy farba utwardza się /. Przy mocnym
wypalaniu – wygrzewaniu - farba żaroodporna wydziela nieprzyjemny, chemiczny
zapach, który ustępuję po całkowitym utwardzeniu farby. Stos drewna w palenisku
należy ułożyć w taki sposób, aby obsuwające się drewno podczas spalania, nie wypadało
na zewnątrz paleniska, nie przeładowywać paleniska nadmiernymi ilościami drewna,
aby unikać zbyt dużego słupa ognia i ryzyka wypadania palących się polan na zewnątrz.
Zaleca się polana drewna o maksymalnej długości 30-40 cm.
W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ I NIEJASNOŚCI PRZY OBSŁUDZE PALENISKA
PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY.
TEL 730

522

522, MAIL biuro@kominkikowalski.pl

Palenisko ognisko ogrodowe Garden Fire jest wyrobem wysokiej jakości i przy prawidłowej
eksploatacji nie powinny wystąpić żadne usterki. Należy dokładnie zapoznać się z
instrukcją oraz zadbać, aby inne osoby korzystające z paleniska również zapoznały się z
powyższą instrukcją i stosowały się do jej zaleceń.
Życzymy Państwu miłej i bezpiecznej eksploatacji.
Dziękujemy za wybór naszej oferty.

