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Blahoželáme!
Sme pyšný že ste si
vybrali produkt RENY.
René Geerts
RENY, špecialisti na krby na drevo a ohniská od roku 1975
RENY je holandská rodinná firma so sídlom v meste Duizel v Holandsku.
Vyrábame kvalitné produkty, ktoré sú navrhnuté a vyvinuté výhradne vo
vlastnej réžii. Za výrobu a servis zodpovedá tím profesionálov s vášňou pre
kachle, ohniská a krby na drevo.
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Bezpečné
používanie výrobkov
RENY
Bezpečnosť
Grilovanie
Nepoužívajte výrobky RENY ako gril, spôsobí to usádzanie horľavých tukov v komíne.

Horľavé materiály
Vyvarujte sa horľavých materiálov alebo tekutín v blízkosti horiacich krbov a ohnísk. Práca s rozpúšťadlom,
lepidlom atď. v blízkosti horiaceho krbu môže byť veľmi nebezpečná.

Uzavreté priestory
Krby a ohniská nie sú vhodné na použitie v úplne uzavretých priestoroch.

Ochranné rukavice
Pri používaní krbov bude vonkajšia strana horúca. Pri prevádzke krbov preto vždy používajte ochranné rukavice.

Deti a zvieratá
Deti a zvieratá by sa nemali približovať k horiacim krbom. Nikdy nenechávajte horiaci krb bez dozoru.

Syntetické látky
Buďte opatrní pri oblečení v blízkosti krbu, najmä syntetické oblečenie sa môže ľahko vznietiť a prudko
zhorieť.

Horľavé predmety
Neumiestňujte horľavé predmety v okolí do 100 cm od krbu.

Oceľová podložka
Ak je podlaha okolo krbu z horľavého materiálu, namontujte protipožiarnu oceľovú podložku.
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PALIVO
Spaľujte iba suché neošetrené drevo. Spaľovanie mokrého dreva (viac ako 18% vlhkosti) spôsobuje usadzovanie
sadzí a zvyšuje riziko požiaru komína. Mokré drevo navyše dodáva oveľa menej tepla. Používajte iba neošetrené
drevo, teda drevo, ktoré nie je natreté, morené alebo impregnované. Nevhodné je aj zvyškové drevo, preglejka a
drevotrieska. To môže uvoľňovať veľmi škodlivé látky, ako sú zlúčeniny chlóru, PAH (karcinogénne) a ťažké kovy.

POUŽITIE
Založenie ohňa
Vždy používajte na zapálenie ohňa podpaľovače. Nikdy nepoužívajte horľavé kvapaliny. Uistite sa, že je regulačný
ventil v dymovode úplne otvorený. Začnite s hrubým drevom na spodnej časti. Na to navrch naskladajte voľné
tenšie triesky. Umiestnite podpaľovače medzi triesky a zapáľte ich. Dvierka krbu nechajte pootvorené.

Udržiavanie ohňa
Pre dobré a čisté spaľovanie je potrebná vysoká teplota spaľovania. Preto sa uistite, či máte v ohni dostatok
dreva. Keď má krb správnu teplotu, je možné dvierka úplne uzavrieť. Krb pravidelne doplňujte drevom. Takto sa
udržiava konštantná teplota v spaľovacej komore a krb bude horieť najčistejšie. Zabezpečte homogénne palivové
lôžko, kde môže oheň ľahko dostať kyslík. Za týmto účelom položte drevo oddelene, dobre rozdelené a
vodorovne do žeravého popolového lôžka spaľovacej komory. Pri správnom spaľovaní dreva sú spaliny z komína
bezfarebné alebo biele a sklenené panely zostávajú čisté!

Uhasenia ohňa
Nechajte oheň z dreva pomaly vyhorieť. Zvyšky popola na konci zahrievacieho cyklu by mali mať formu jemného
bieleho prášku. V prípade nevyhnutnej potreby rýchleho uhasenia ohňa to nikdy nerobte s vodou! Vďaka vysokej
teplote vo vašej spaľovacej komore sa voda okamžite premieňa na paru, čo predstavuje riziko výbuchu. V takom
prípade použite na uhasenie ohňa soľ alebo piesok.

ÚDRŽBA
CorTen oceľ
Táto oceľ je kovová zliatina pozostávajúca zo železa, do ktorej sa pridala meď, kremík, nikel a chróm. Táto oceľ
reaguje pri vystavení vonkajšiemu prostrediu, ktoré je striedavo suché a vlhké. Tak vznikne tzv. „Patinová
vrstva“ (ušľachtilá hrdza). Po 6 až 12 mesiacoch sa vytvorí hrdzavo sfarbený a veľmi hustý oxidovaný povrch. To
chráni hlbší materiál. CorTen oceľ je preto odolná proti poveternostným vplyvom a má dlhú životnosť. Ak je hrdza
stále povrchová, môže to spôsobiť oranžové škvrny na odeve, pokožke a povrchu, na ktorom sú kachle
umiestnené. Keď prší, môže voda presakovať pozdĺž ocele a spôsobiť škvrny od hrdze, napríklad na kamenných a
drevených povrchoch. Za škody spôsobené hrdzou z našich krbov nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Väčšie
množstvo hrdze sa môže vyskytnúť v blízkosti mora v dôsledku vysokého obsahu solí vo vzduchu. To
nespôsobuje žiadne škody, ale tieto uvoľnené časti hrdze musia byť odstránené. Ďalej CorTen oceľ nevyžaduje
žiadnu údržbu ani dodatočnú úpravu.
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Sklo
Sklenené panely pred každým zahriatím očistite. Špeciálny čistič okien na sporáky nastriekajte na handričku a
sklenené panely navlhčite. Potom vyleštite sklenené panely čistou handričkou. Opakujte, kým nie sú sklenené
panely úplne čisté. Ak sa sadze usadzujú na sklenenom paneli dlhšie, zhoria. To spôsobí, že čistenie sklenených
panelov bude čoraz ťažšie.

Dymovod
Minimálne raz ročne vyčistite dymovod. Tým sa zabráni požiaru komína.

Pánty
Pánty dverí namažte raz za šesť mesiacov. Za týmto účelom zdvihnite dvierka z krbu nahor. Čapy závesov potom
namažte medeným mazivom. Tým sa zabráni zaseknutiu a následnému odlomeniu pántov.

Zóna horenia
Keď krb úplne vychladne, je možné popol vybrať. Upozorňujeme, že žeravé zvyšky popola môžu spôsobiť požiar v
odpadovej nádobe! Prebytočný popol z krbu odstráňte. Nie je potrebné odstrániť všetok popol. Vrstva popola
hrubá cca jeden centimeter je ideálna pre ďalšie používanie krbu. Popol zaručuje rýchlejšie zahriatie vykurovacej
základne. Ak sa krb dlhší čas nepoužíval, môže byť popol vlhký. To môže spôsobiť problémy pri zakladaní ohňa,
preto v tomto prípade odporúčame úplne vyčistiť dno krbu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Spoločnosť RENY zaručuje správnu funkciu celého krbu po dobu 2 rokov od dátumu nákupu. Reklamácie je
možné vybaviť, iba ak sú odoslané spoločnosti RENY prostredníctvom predajcu. Je tiež potrebné predložiť
nákupnú faktúru. Váš nárok vybavíme pozorne posúdime a určí sa, či je možné nárok uplatniť v rámci záruky.

Na nasledujúce materiály sa nevzťahuje záruka: betónové platne, sklo, drevené časti, povrchový náter

VÁŠ DEALER
PSK Invest s.r.o.
Lipová 4992/6

Pozrite si tiež náš YouTube: Reny
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