
 

    
 

 

Stromboli Light 
 

Bruksanvisning 

Sikkerhet: 

Ovnen må aldri brukes uten tilsyn 

Ovnen skal brukes ute 

Påse at det er god ventilasjon der ovnen står 

Barn holdes borte fra ovnen under bruk. Flatene kan bli veldig varme. 

Aldersgrense 16 år. 

Pass på at ovnen står på et stabilt underlag. 

Avstand fra brennbar vegg skal være minimum 1 meter. 

Bruk sunn fornuft når du bruker utepeisen. Ikke fyr i den når det blåser for mye, eller når det er 
ekstra tørt i skog og mark. Følg også brannvesenets retningslinjer for åpen ild ute. 

Ovnen må stå på et ikke brennbart underlag. Skal den stå på en treterrasse, må man ha en 
underlagsplate i eksempelvis stål eller stein. Vi anbefaler vår trekantede underlagsplate med hjul. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Settet består av. 

 

 

1 stk Frontplate, 2mm Cor-ten 

1 stk Venstre sideplate , 2mm Cor-ten 

1 stk Høyre Sideplate, 2mm Cor-ten 

1 stk  Bunnplate, 2mm Cor-ten 

24 stk  Vognskruer M8x16, fzn 

24 stk Mutter M8, fzn 

24 stk Stopskive M8, fzn 

 

Monteringsanvisning: 

Verktøy: 1 stk fastnøkkel eller kombinasjonsnøkkel 13mm 

Sett frontplaten og venstre sideplate inntil hverandre som på bildet og sett i den øverste skruen. 
Sidene er merket med tall på platen. Likt tall skal over likt tall. Her er 1 over 1. Sett på mutteren 
løselig. Gjenta dette med den neste platen og sett i skruer.  

 



 

Fest så de aller nederste skruene. Stram så til alle. Sett dernest inn skruer ide resterende hullene som 
på bildet: 

 

Stram til alle boltene. Husk det skal en stopskive og en mutter pr bolt. 

Legg deetter ovnen over på siden og fest bunnplaten som vist på bildet: 

 

Stram til alle mutrene. 

Sett ovnen opp og den er klar. Lykke til med din nye Stromboli Light ���� 

 

Materialet Cor-Ten.  

Materialet peisen er laget av er designet for å ruste fort, for dernest at rusteprosessen stopper opp 
og den får en fin rustet overflate som er stabil og holder seg vedlikeholdsfritt over lang tid. Mens 
rusteprosessen pågår, kan det forekomme avrenning av rust. Sett derfor gjerne ovnen på noe som 
fanger opp avrenningen. Sett den ikke direkte på treterrasse eller fine heller før ovnen er helt 



nedrustet. Denmne prosessen tar fra noen dager til noen uker. Ønsker du å fremskynde prosessen, 
kan du vaske med ovnen eddik eller saltvann. Da ruster den veldig fort. 

Vedlikehold: 

Normalt er ikke vedlikehold nødvendig, men overtid kan man oppleve at det danner seg rustflak på 
overflaten. Da kan man fjerne dette med en stålbørste og ovnen vil igjen anta den samme overflaten 
som før etter en tid. 

Lykke til med din nye utepeis���� 

 

Hilsen 

IMS og Smeden og de 


