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RENT-A-FIRE verhuurd ook haarden voor
uw party of winkel aankleding
Tip van de Vakman:
 Droog hout stookt veel gemakkelijker, dus zorg tijdig dat
u goed droog hout heeft.
 Plaats een schoorsteenkap op
uw schoorsteen zodat vogels
en vocht geen kans hebben!.
 Een vonkenscherm voor de
openhaard voorkomt dat u
brandplekken krijgt op de
vloer voor de openhaard

Rent-a-Fire verhuurd
uiterst moderne elektrische openhaarden van
het merk Continentalfires.
Door de toenemende
vraag aan tijdelijke
sfeermakers hebben we
besloten openhaarden te
gaan verhuren.

Vanaf dit stookseizoen is
het mogelijk elektrische
haarden, houtgestookte–
en gasgestookte buitenhaarden te huren tegen
zeer gunstige tarieven.
De raf 100 is een solitair
geplaatste elektrische
haard en kan zonder
problemen geplaatst
worden op iedere locatie.
U heeft alleen een stopcontact nodig, u heeft
zelfs de keuze om lokaal
te verwarmen.
De buitenhaarden zijn
modern en stijlvol ontworpen.
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Reserveer dus tijdig om
teleurstelling te voorkomen.

Voor reserveringen
belt u 010-4185047
(zie aanbiedingen)

Dit voorkomt dat de as
wordt weggeblazen.

Tegen inlevering van deze
nieuwsbrief 10% korting op een
Rent-A-Fire openhaard bij een
verhuurperiode van 7 dgn

info@vanalphenopenhaarden.nl

Omdat de vraag erg
groot is kan het voor komen dat de door u gewenste haard niet meer
beschikbaar is.

Bij de houtgestookte firebox is een deksel meegeleverd voor als de haard
niet gebruikt wordt.

AANBIEDING

Gratis bezorging van openhaardhout bij bestelling vanaf
10 zakken .
Stuur een e-mail naar:

is voorzien van een gasfles in het toestel en zal
uw tuinfeest zeker onvergetelijk maken.

De gasgestookte raf buzz

Het ene hout is het andere niet!
Heeft u een houtkachel
of openhaard, dan heeft
u goed hout nodig.

den opgeslagen. Dusdanig dat de wind er goed
door heen kan waaien.

,berken-,beuken,populieren of fruitbomenhout gebruiken.

Een veel voorkomende
fout is het stoken van
“nat” hout. We spreken
van “nat “ hout als het
jonger is dan 1,5 jaar.
Om hout te kunnen stoken moet het hout eerst
gekloofd en droog wor-

Ook de houtsoort is van
belang. Hardhout is
slecht voor het rookkanaal omdat het “vet”
hout is. Vurenhout spettert veel door de hars.

Bestel bij ons uw hout en
wij bezorgen dit bij u
thuis. Dan weet u zeker
dat het goed zit!

Het beste kunt u eiken-

Zie onze aanbieding in
deze uitgave.

