
BRUKSVEILEDNING

CUBIS

01
.0

4.
20

21
  /

  5
3-

00
84

NO





3

GRATULERER MED DET NYE  
HWAM OUTDOOR-PRODUKTET DITT
HWAM Outdoor består blant annet av en serie produkter i corten-
stål designet for stilfull innredning av uterommet. Her går funksjona-
litet, tidløs design og god dansk kvalitet hånd i hånd.
 
Det rødbrune cortenstålet gir et moderne og trivelig utemiljø, der de 
rustrøde nyansene er pene i kombinasjon med de grønne naturfar-
gene og kaldere steinfargene.
 
Få mer ut av livet utendørs! Nyt varmen og de fascinerende flam-
mene, med bålfatet FUEGO eller peisovnen CUBIS som begge gir 
uterommet en deilig varm atmosfære og skaper en pen innramming 
rundt samværet med familie og venner. Lag i stand eller innred ute-
rommet ditt med MULTIFLEX-serien, der komponentene kan settes 
sammen og kombineres på uendelig mange måter. 

Få inspirasjon og se hele utvalget på www.hwam.no/hwam-outdoor.

     God fornøyelse med det nye 
     HWAM Outdoor-produktet ditt.
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CUBIS – UTENDØRS PEISOVN  
Med peisovnen CUBIS får du et funksjonelt og dekorativt ildsted på terrassen eller i 
hagen. Her kan flammenes dans og varmen nytes fra alle fire sider.
CUBIS leveres med et 2 meter høyt, todelt skorsteinsrør og en hette. I den nederste 
delen av røykrøret sitter et spjeld, som kan brukes til å regulere skorsteinstrekken.
Innvendig er CUBIS kledd med isolerende stein (som med fordel kan fjernes hvis 
peisovnen ikke brukes i lengre perioder, for å forhindre at de utsettes for mye fukt 
og frostskader).
OBS! Håndtaket kan bli varmt, så bruk en hanske ved betjeningen.
Vær oppmerksom på at alle utvendige flater blir varme!

TILBEHØR – SOKKEL MED HJUL 
Gjør CUBIS mobil ved å plassere den på en sokkel med hjul, slik 
at den kan flyttes til den delen av terrassen der det passer best.

PLASSERING
Plasser peisovnen CUBIS på et plant og stabilt underlag. Ta de samme forholdsregle-
ne som ved et annet åpent ildsted, hold forsvarlig avstand og ikke plasser peisovnen 
CUBIS på eller i nærheten av brennbart materiale. Følg alltid de lokale og nasjonale 
reglene og sikkerhetsbestemmelsene for åpen ild.

VEDLIKEHOLD
Rengjør rutene før hver opptenning for å få den beste opplevelsen av flammene.
Asken fjernes med en askespade når peisovnen er kald og det ikke finnes glød igjen. 
Vær oppmerksom på at det kan finnes glød lenge etter at bålet har sloknet.

GODE RÅD VED OPPTENNING 
 • Tenn opp med finfordelte opptenningsstykker og opptenningsbriketter som   
  lett tar fyr.
 • Bruk alltid tørr ved. Fuktig ved oser.
 • Ikke fyr med for store vedstykker. Store vedstykker avkjøler bålet og skaper   
  mer røyk.  
 • Fyr fornuftig og med omtanke for omgivelsene.
 • Ikke gå fra bålet mens det brenner.
 • Som sikkerhet er det alltid en god idé å ha vann i nærheten.
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CORTENSTÅL
Cortenstål kjennetegnes av at det er stål med en rusten overflate. Stålet er tilført en 
spesiell legering som er tilsatt kopper, nikkel og krom. Behandlingen betyr at overfla-
ten raskt utvikler et rustlag. Samtidig styrkes og forlenges gjennomrustingstiden for 
stålet under overflaten med opptil 8 ganger.

Den rustrøde fargen utvikles og endres med tiden, og den endrer utseende avhen-
gig av været. Mørk og matt i tørt vær, og skinnende brunaktig i regnvær.

TIPS FOR Å FÅ RUSTFARGEN FREM RASKERE
Det nye HWAM Outdoor-produktet ditt har ennå ikke utviklet den rustne patinaen 
når du kjøper det. Naturlig tar det cirka 14 dager i regnvær før overflaten ruster, men 
patineringstiden kan variere og er avhengig av været. 

Hvis du er litt utålmodig og gjerne vil sette fart på rustprosessen, kan du gjøre føl-
gende:
 • Vask av alle overflatene i vanlig såpevann for å fjerne oljerester fra produksjonen.
 • La overflatene tørke.
 • Deretter kan du enten velge å spraye overflatene med saltvann (1/20) eller 
  eddik, eller påføre dette med en klut.
  På de renvaskete sidene gjør syren i eddiken at rustprosessen påskyndes og 
  varer 3–4 dager.
  Det anbefales ikke å bruke sterkere midler fordi det kan forkorte produktets   
  levetid.

VEDLIKEHOLD 
Vær oppmerksom på at rust kan smitte av og misfarge underlaget, samt smitte av 
ved berøring. Rust kan fjernes fra betongfliser med oksalsyre (100 g oksalsyre til 1 
liter vann). Gni på flekken og skyll med rent vann. Rustflekker på underlag blekes 
også av solen.
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HVEM ER HWAM A/S?   
HWAM A/S er en av Danmarks største produsenter av moderne høykvalitets-pe-
isovner. HWAM A/S har siden 1970-tallet vært en innovativ aktør i peisovnbrans-
jen og pioner for den teknologiske utviklingen av peisovner. 

HWAM-produkter produseres i et høyteknologisk produksjonsanlegg i Danmark. 
I 2021 utvider HWAM A/S sortimentet med en HWAM Outdoor-serie som blir pro-
dusert av de samme erfarne danske hendene som også lager peisovnene.

Les mer om HWAM A/S på www.hwam.no.



HWAM A/S Nydamsvej 53 
DK-8362 Hørning Denmark

www.hwam.no

Serienummer:


