
Norefjell utepeis leveres i stålgrått Corténstål.
Ved tiden vil det utvikle seg et beskyttende rustlag på peisen som gir en røff 
rødbrun patina.Cortén ruster inntil et visst stadium,deretter stopper 
rustingen omtrent opp.

FØR DU STARTER
Norefjell utepeis plasseres på et brannsikkert underlag og på en slik måte at 
den ikke utgjør noen brannfare.Utepeisen skal bare brukes på den måten den 
er tiltenkt.Peisen er kun for utendørs bruk.Det kan oppstå bevegelse i stålet 
under bruk,dette er helt normalt.
Følg  alltid gjeldende brannforskrifter der du bor. Unngå å bruke peisen i sterk 
vind. For at peisen skal stå stødigere kan du legge stein helt i bunnen av pei-
sen (under brennplata). Fjern bunnplata for å plassere steinen på metallrem-
sen på bakken.

Utepeisen skal alltid være under oppsyn av voksen under bruk.
Hold barn og kjæledyr på trygg avstand.Ha gjerne slukkemiddel i nærheten.
Utepeisen er designet for vedfyring,men det anbefales at det ikke fyres uforholdsmessig hardt.
For høy varme kan skade produktet

NÅR DU STARTER
Påse at all emballasje er fjernet før bruk.
Start med tørr opptenningsved/fliser og oppteningsull . 
Mat bålet med tørr og litt kraftigere ved(fliser) etterhvert til du har oppnådd et godt bål. 
Ikke brenn malt/impregnert trevirke, palletre,søppel og hageavfall i utepeisen.
Det anbefales at du bruker den medfølgende gnistfangeren.

NÅR DU ER FERDIG
La bålet brenne ut av seg selv. Ikke bruk vann eller pulverapparat for å slokke bålet.
Hvis du MÅ forlate ildstedet før det er sloknet av seg selv,kvel ilden med sand.
Ved krise,bruk slukkemiddel.

Bruk alltid sunn fornuft og vær aktsom. Ha respekt for ild og hva den kan gjøre på avveie.

MÅL
H 165 cm
B 39 cm
D 39 cm
Vekt 25,6 kg

TIPS Ønsker du å fremskynde rustprosessen, tørk 
av utepeisen med såpevann. Dusj utepeisen med  
saltvann.(et par spiseskjeer salt pr halvliter vann)  
Utføres kun når peisen er kald/avkjølt.
Dekk til underlaget, det kan renne salt/rustvann 
under denne prosessen.
Tilleggsutstyr: grillrist
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