HB-Firepit BASIC
ja EXTRA tulitiilillä
HB-Firepit on näyttävä ulkotulisija

UUTUUS!

HB-Firepit on moni-ilmeinen ja näyttävä tulisija useaan käyttötarkoitukseen. Tämä on varmasti monen ihailema ulkotulisija,
joka luo nuotiopaikan romantiikkaa grillausmahdollisuuksineen.
Lisävarusteina myös ns. tulitiilet muurikivien alimmaisten kivikerrosten suojaksi, jolloin tulisijan käyttöikä pitenee.
Firepit on moni-ilmeinen ja helposti muokattavissa omien
toiveiden ja mittojen mukaan (kivien lisätilaus www.hb-betoni.fi).

Aloita HB-Firepit kokoaminen routimattoman pohjan päältä.
Sorapohja on erinomainen alusta, johon kivet on helppo
asettaa. Firepitin voi asentaa myös valmiin betonilaattapohjan päälle (esim. 4 kpl betonilaatta 500x500mm). Palaviin
materiaaleihin tulisijan ympärillä on hyvä olla vähintään 1,5m
suojaetäisyys.
Ensimmäisen kerroksen tekeminen kannattaa työstää huolella, jotta saa tulisijan muodon mahdollisimman symmetriseksi.
Firepitin neliönmallinen muoto mahdollistaa ns. ilmanottoaukon sijoittelun mille tahansa Firepitin sivulle. Ilmanottoaukon
molemmat puolet ovat tehty matalalla muurikivellä.
Ensimmäiseen kerrokseen tulee 8 isoa muurikiveä ja 4 matalaa muurikiveä sekä tuo ilmanottoaukko. Toinen ja kolmas
kerros ladotaan ns. tiililadonnalla, jolloin kerros sisältää 10 isoa
muurikiveä.
Firepitin sisäpuolen voi vuorata myös tulitiilillä, jolloin tulisijan
käyttöikä pitenee. Näitä tiiliä on saatavana valmiiksi mitoitettuina HB-Firepit-tilauksen yhteydessä.Tulitiilet asetellaan
tiukasti paikoilleen 1-2 kerroksen yhteyteen. Ilmanottoaukko
tulee jättää auki. Tulitiiliä on mitoitettuna yhteensä 18 kpl (16
kpl vaakaan ja 2 pystyyn). Tulitiilet ja myös muurikivet voidaan
kiinnittää esim. palokitillä. Paketti ei sisällä palokittiä.

1. kerros

2. kerros

3. kerros ja valmis Firepit

Tekniset tiedot:
ulkomitta 97 x 97 cm, sisämitta 62 x 62 cm
korkeus 48 cm, paino 570 kg (extra 700 kg)
väri: musta, harmaa
Avotulipaikan turvallinen käyttö
Ennen käyttöönottoa
Ohje on tarkoitettu HB-Betoniteollisuus Oy:n valmistamien avotulipaikkojen
HB-Valligrillin sekä HB-Firepit:n käyttämiseen
Varmista, että paketissa olevat kivet ovat ehjät ja puhtaat. Huomio neljän
(4) metrin turvaetäisyys lähimpään rakennukseen. Alustan tulee olla
routimatonta maa-ainesta. Poista tarvittaessa routiva maa-aines ja korvaa
se routimattomalla. Tasoita alusta suoraksi, jotta kivet asentuvat oikein.
Asenna kivet ohjeiden mukaisesti.
Käyttäminen
Kun käytät HB-Valligrilliä tai HB-Firepit:iä ensimmäisen kerran, aloita kevyellä liekillä, jotteivat betonikivet kuumene liian nopeasti. Betonikivien sisällä
saattaa olla kosteutta, joka kuumetessaan voi alkaa kiehua nopeasti.
Kevyellä liekillä lämmittäminen haihduttaa kosteuden pois. Varmista, ettei
ympäristössä ole helposti syttyvää materiaalia, kuten palavia nesteitä tai
kuivaa heinää. Poltosta syntyvät kipinät voivat lentää grillin ulkopuolelle
ja aiheuttaa syttymisvaaran. Avotulen sytyttäjä on vastuussa sen valvonnasta. Älä koskaan jätä tulta valvomatta ja varmista käytön jälkeen, että
tuli on kokonaan sammunut. Jos kesäaikaan on voimassa ilmatieteenlaitoksen antama metsä- ja ruohikkopalovaroitus, on avotulen tekeminen
ehdottomasti kielletty.

tulitiilikerrokset

valmis Firepit tulitiilillä

Patinoitujen muurikivien määrä:
patinoitu iso muurikivi 28 kpl
matala muurikivi 4 kpl
(lisätilaus tulitiilillä sisältää 18 kpl tulitiiliä)
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