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GEFELICITEERD MET UW NIEUWE  
HWAM OUTDOOR-PRODUCT
HWAM Outdoor bestaat onder andere uit een reeks producten van cortenstaal – 
ontworpen om de mooie buitenruimte te creëren. Functionaliteit, tijdloos design en 
goede Deense kwaliteit gaan hand in hand.
 
Het roodbruine cortenstaal zorgt voor een moderne en gezellige buitenomgeving, 
de roestrode tinten zijn een perfecte aanvulling op de natuurlijke groene kleuren en 
de koude steenkleuren.
 
Haal meer uit het buitenleven. Geniet van de warmte en het fascinerende schouwspel 
van vlammen. De buitenhaard FUEGO en de houtkachel CUBIS vormen het decor 
voor gezellige avonden met familie en vrienden en zorgen voor een heerlijke war-
me sfeer in uw buitenruimte. Organiseer of verdeel uw buitenruimte met de MULTI- 
FLEX-serie, die op talloze manieren kan worden gecombineerd. 
Laat u inspireren en bekijk het volledige gamma op www.hwam.com/hwam-outdoor.

Veel plezier met uw nieuwe HWAM Outdoor-product.
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MULTIFLEX  
VERHOOGDE TUINBEDDEN EN PLANTENBAKKEN 
MULTIFLEX verhoogde tuinbedden en plantenbakken – een stijlvolle en functionele 
plaatsing van uw planten in de tuin of op het terras. 

MULTIFLEX verhoogde tuinbedden en plantenbakken bieden eindeloze mogelijk-
heden voor een boeiende inrichting van de buitenruimte. Alleen of in combinaties. 2 
boven elkaar, of een kleine boven op een grotere. Tegen een muur of als een vrijsta-
ande afscheiding. Voor een flexibelere oplossing kunt u kiezen voor bloembakken 
op wielen.
Met gazonranden rond de verhoogde tuinbedden (zonder bodemplaat) en de blo-
embakken (met bodemplaat) kan het gazon gemakkelijk worden gemaaid. 

ACCESSOIRES
 • Montagebeugels voor 2 plantenbakken / verhoogde tuinbedden boven elkaar 
 • Gazonranden voor verhoogde tuinbedden / plantenbakken
 • Wielen voor plantenbakken

LEVERBARE MATEN

80 x 80 cm
80 x 120 cm
80 x 160 cm
80 x 200 cm

60 x 40 cm 
60 x 80 cm
60 x 120 cm
60 x 160 cm
60 x 200 cm

40 x 40 cm 
40 x 80 cm
40 x 120 cm
40 x 160 cm
40 x 200 cm

GEBRUIKSAANWIJZINGNL



5

GEBRUIKSAANWIJZING NL

CORTENSTAAL
Cortenstaal wordt gekenmerkt door een roestig oppervlak. Aan het staal is een spe-
ciale legering van koper, nikkel en chroom toegevoegd. Dit betekent dat het op-
pervlak snel een roestlaag vormt. Tegelijkertijd wordt het staal onder het oppervlak 
corrosiebestendiger, de corrosietijd wordt tot 8 maal vertraagd.

De roestrode kleur ontwikkelt en verandert zich in de loop van de tijd, afhankelijk 
van het weer. Bij droog weer zal de kleur donker en dof zijn; bij regenachtig weer 
glanzend bruin.

TIPS OM DE ROESTRODE KLEUR SNEL  
TE LATEN VERSCHIJNEN 
Uw nieuwe HWAM Outdoor-product heeft zijn roestige patina nog niet ontwikkeld 
als u het koopt. Er zijn ongeveer 14 regendagen nodig voordat het oppervlak gaat 
roesten. Afhankelijk van het weer kan het patineren langer duren. 

Als u een ongeduldig bent en het roestproces wilt versnellen, kunt u het volgende 
doen:
• Was alle oppervlakken in een gewoon sopje om eventuele olieresten uit de 
 productie te verwijderen.
• Laat de oppervlakken drogen.
• Daarna kunt u de oppervlakken bespuiten met zout water (1/20) of azijn, of dit met  
 een doek aanbrengen.
 Het zuur in de azijn versnelt het roestproces van de afgewassen zijkanten en 
 verkort het proces tot ongeveer 3-4 dagen.
 Wij raden het gebruik van sterke reinigingsmiddelen af, omdat dit de levensduur  
 van het product kan verkorten.

ONDERHOUD 
Houd er rekening mee dat roest kan afgeven op de bodem en deze kan verkleuren; 
het kan ook afgeven als u het aanraakt. Roest kan van betontegels worden verwij-
derd met oxaalzuur (100 g oxaalzuur op 1 liter water). Wrijf de vlek in en spoel deze 
vervolgens af met schoon water. Roestvlekken op oppervlakken worden ook geble-
ekt door de zon.
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SAMLEVEJLEDNING

NL

VERHOOGDE TUINBEDDEN  
(zonder bodem)

LARGE
40 x 120 cm
40 x 160 cm
40 x 200 cm

60 x 120 cm
60 x 160 cm
60 x 200 cm

80 x 120 cm
80 x 160 cm
80 x 200 cm

VERHOOGDE TUINBEDDEN  
EN PLANTENBAKKEN 
Als uw verhoogde tuinbedden/
plantenbakken ongemonteerd  
worden geleverd, moet u  
beginnen met het in elkaar  
zetten van de zijkanten.

2 X
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PLANTENBAKKEN 
SMALL
40 x 40 cm
40 x 80 cm
60 x 40 cm
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PLANTENBAKKEN 
MEDIUM
60 x 80 cm
80 x 80 cm

1

2

3
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PLANTENBAKKEN 
LARGE
40 x 120 cm
40 x 160 cm
40 x 200 cm

60 x 120 cm
60 x 160 cm
60 x 200 cm

80 x 120 cm
80 x 160 cm
80 x 200 cm

1
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HWAM A/S Nydamsvej 53 
DK-8362 Hørning Denmark

www.hwam.com

WIE IS HWAM A/S  
HWAM A/S is een van de grootste Deense fabrikanten van moderne houtkachels 
van hoge kwaliteit. HWAM A/S is sinds de jaren zeventig een innovatieve speler 
in de houtkachelindustrie en een pionier op het gebied van technologische ont-
wikkeling van houtkachels. 

HWAM-producten worden geproduceerd in een high-tech productiefaciliteit in 
Denemarken. In 2021 zal HWAM A/S zijn assortiment uitbreiden met een HWAM 
Outdoor-serie. De productie is in de ervaren Deense handen van onze houtka-
chelproductie.

Lees meer over HWAM A/S op www.hwam.com.


