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Houtopslagen

Productbeschrijving

Er is in een tuin weinig sfeervoller dan een tuinhaard met een tot de 
nok gevulde houtopslag er naast.
Forno houtopslagen zijn er in veel verschillende uitvoeringen en pas-
sen daardoor in ieder tuinontwerp. Zo zijn er de vertrouwde vormen 
zoals de linker afbeelding, maar ook houtopslagen met een hardhou-
ten zitting en zelfs een compleet afsluitbaar exemplaar.
Daarnaast zijn bijna alle houtopslagen ook verkrijgbaar in een prach-
tige zwarte coating (niet leverbaar in andere kleuren). Deze coating is 
hittebestendig, waardoor de houtopslag gewoon naast een tuinhaard 
geplaatst kan worden.

Algemeen

Onze houtopslagen zijn voorzien van:

• Materiaaldikte min. 2 mm
• Verstevigingen tegen vervormen
• Garantie 5 jaar (aflopend)

Corten

• Bruinoranje roestkleur
• Ongeroest geleverd
• Roestproces duurt 4-5 maanden
• BIO roestversneller verkrijgbaar

Coating zwart

• Hittebestendig
• Alleen in zwart beschikbaar

Hout

• Duurzaamheidsklasse 2 hardhout
• Warme uitstraling

Specificaties

Aandachtspunten

• Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
• Cortenstaal mag nooit constant in het vocht staan, dient in alle situaties goed af te wateren en te ventileren.
• Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
• Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
• Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen.
• Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.
• Elke soort (hard)hout zal onder invloed van UV-straling, weer en wind grijs kleuren. De uiteindelijke kleur is mede afhankelijk 

van de beginkleur.
• Hout is een natuurproduct dat “werkt” en afhankelijk van temperatuur en vochtgehalte zal het krimpen of uitzetten. Het regel-

matig oliën van het hout zorgt ervoor dat het vochtgehalte stabieler blijft en het “werken” beperkt blijft.
• Zoals bijna alle houtsoorten reageert hardhout op contact met ijzer, dit kan sterke verkleuring veroorzaken (kan visueel wor-

den verward met schimmel): enkel RVS schroeven gebruiken. 

Onderhoud

• Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afspuiten met schoon leidingwater. 
Let op! Gebruik geen hogedrukreiniger en schuurspons.

Belangrijk
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Plaatsing

Montage

Bunke Houtopslag

Houtopslag

1. Begin met het verbinden van de onderste laag. Ge-
bruik aan de zijkanten de T-stukken en tussen de blok-
ken in de verbindingskruizen.

2. Werk daarna laag voor laag af door steeds eerst de 
verbindingsstukken te plaatsen en daarna de nieuwe 
laag blokken er bovenop.

3.  Draai de meegeleverde schroeven hand vast aan 
met een schroevendraaier.

Het Bunke houtopslag systeem  is volledig modulair, 
opgebouwd uit vierkante blokken van 550x550mm 
welke verbonden worden met elkaar door middel van 
T-stukken en verbindingskruizen.
Houd bij het bestellen altijd rekening met het uitein-
delijke ontwerp, de verbindingsstukken dienen los te 
worden besteld.

Om de stabiliteit van de Forno Houtopslag te garande-
ren, wordt er (zeker bij de hoge modellen) aangeraden 
gebruik te maken van de muurbevestigingsgaten.
Plaats daarnaast de houtopslag altijd op een vlakke en 
stabiele ondergrond.

Schroef

T-stuk

Muur-
bevestigingsgat

Verbindingskruis
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Modellen

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.forno.nl

Houtopslag

Houtopslag

Houtopslag Houtopslag

Houtopslag met zitting Houtopslag afsluitbaar

Bunke houtopslag
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Accessoires

Accessoires

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. 
Kijk op www.forno.nl voor een volledig overzicht van onze accessoires.

Om uw zwarte haard netjes te houden, bieden wij een hoogwaardige hittebesten-
dige verf in spuitbus aan.

Hittebestendige verf zwart

Onze cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roes-
ten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Met de bij ons verkrijgba-
re BIO roestversneller kan dit proces versneld worden.
Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.

Om het roestproces te stoppen kan er op de Corten producten Corten vernis 
aagebracht worden.
Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.

Corten vernis

Roestversneller


