
INSTALLATIE- EN
GEBRUIKERSHANDLEIDING

VRIJSTAANDE TUINKACHEL
TYPE:

TKA1-2, TKB1-2



Voorwoord

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe RENY tuinkachel. Uw keuze bewijst dat u veel
waarde hecht aan kwaliteit. 

RENY is opgericht in 1975 en specialiseerde zich in de eerste jaren in klassieke openhaarden. Sinds 
1981 worden er inzethaarden en vrijstaande houtkachels geproduceerd. RENY onderscheidt zich door 
haar innovatieve ontwikkelingen, waarbij steeds van de nieuwste technieken gebruik wordt gemaakt. 
Alles wordt in eigen fabrieken vervaardigd, wat u als klant een echt Nederlands product met de hoogst 
mogelijke kwaliteit garandeert. 

Om van uw tuinkachel lang plezier te hebben en warmte te ontvangen, verzoeken wij u deze installatie- 
en gebruikershandleiding met  belangrijke aanwijzingen en nuttige tips zorgvuldig  te lezen. 
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Beschrijving
De RENY tuinkachel is speciaal ontwikkeld voor buitengebruik. Onze tuinkachels zijn oerdegelijk en 
veilig. Het Cor-Ten staal waarvan de tuinkachel gemaakt is, roest niet door. Zelfs met het Nederlandse 
klimaat kunt u deze kachel zonder problemen buiten laten staan. Het vuur brengt sfeer en warmte tege-
lijk, zonder dat uw buren er hinder van hebben. De glazen deur zorgt voor een gesloten verbranding 
en daardoor een hoger rendement. Zo heeft u geen last van rook en geurtjes, terwijl u dankzij het RENY 
verbrandingssysteem altijd mooi zicht blijft behouden op het vlammenspel. Zodra de tuinkachel brandt, 
is het tijd om te ontspannen bij het sfeervolle houtvuur.

Brandstoffen
Het verbrandingssysteem is ontwikkeld voor het stoken van gekloofd loofbomenhout. Het is belangrijk 
om schoon, winddroog (vochtgehalte 12-15 %) hout te stoken. Gebruik nooit paraffinehoudende hout-
blokken, afval, andere brandbare materialen en/of brandbare vloeistoffen. Die zullen uw tuinkachel 
ernstig beschadigen. Hieronder zijn de diverse houtsoorten met de gemiddelde droogtijd terug te 
vinden.

 Houtsoort     Droogtijd
 den, populier     1 jaar;
 linde, wilg, spar, berk, es, els   1,5 jaar;
 fruitboom, beuk    2 jaar;
 eik      2,5 jaar.

Veiligheid
Met een tuinkachel van RENY bent u in het bezit van een comfortabele en veilige warmtebron. Voor 
veilig stoken zijn onderstaande punten belangrijk:
• Plaats geen brandbare objecten in het stralingsgebied binnen 100 cm van de tuinkachel. Pas op 
 met kleding in de buurt van de tuinkachel met name synthetische kleding kan makkelijk vlam vatten en 
 hevig branden.
• Bij gebruik van uw tuinkachel zal de buitenzijde heet worden. Gebruik bij bediening van de tuin-
 kachel de bijgeleverde handschoen. Bescherm uzelf en anderen (kinderen!) tegen verbranding. 
 Laat kinderen niet alleen bij een brandende tuinkachel.
• Voorkom dat u met brandbare materialen of vloeistoffen in de buurt van de tuinkachel komt. 
 Het werken met oplosmiddelen, lijmen en dergelijke in de omgeving van een brandende tuinkachel 
 kan zeer gevaarlijk zijn.
• Gebruik de tuinkachel niet als barbecue. Dit veroorzaakt brandbare vetaanslag in het kanaal en 
 versnelt het dichtslibben daarvan. 
• Laat de tuinkachel alleen door een erkende dealer met originele RENY onderdelen repareren.

Aanmaken
1. Maak de gaatjes in de stookbodem vrij van as, zodat deze voldoende zuurstof door kunnen laten.
2. Bouw een luchtige stapel winddroog, zuiver hout met bovenop wat kleiner aanmaakhout.
3. Steek dit geheel aan m.b.v. een aanmaakblokje.
4. Laat de deur op een kier staan (± 3 – 5 min).
5. Als de brandstof goed brandt kan de deur worden gesloten. Het vuur moet nu fel en intensief
 branden.
6. Laat de kachel goed op temperatuur komen.
7. Vul daarna regelmatig hout bij, zodat er intervallen ontstaan van ongeveer 30 - 45 minuten.
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Optimaal stoken
U stookt met hout het meest milieubewust en tevens het zuinigst, als u een rustig brandend vuur hebt. De as 
moet zacht rood-oranje gloeien en mag zeker niet fel gloeien als een smidsvuur. Een dergelijk vuur brandt 
snel en hevig, waardoor er geen tijd is voor een volledige verbranding. Het meest optimaal stookt u als u 
de volgende punten in acht neemt:
• Stook niet bij mistig en windstil weer.
• Zorg voor schoon en droog hout.
• Stook uitsluitend met gesloten deur. Hierdoor blijft de temperatuur in de brandkamer hoog, waardoor er 
 een betere verbranding wordt verkregen.
• Zorg voor een gelijkmatige verbranding. Stook daarom kleinere hoeveelheden en vul regelmatig hout bij. 
• Zorg voor een homogeen brandstofbed. Leg de blok(ken), goed verdeeld, horizontaal op het asbed, 
 enkele centimeters vrij van de wanden. Zo krijgt het verbrandingsproces beter de benodigde zuurstof.
• De tuinkachel heeft een automatische beluchting. U kunt met de toevoer van hout zelf het vermogen 
 bepalen.
• Het rookgas uit de schoorsteen zegt iets over de verbranding: kleur- en geurloze rook wijst op een 
 goede verbranding. Als de rook grijs, grijsblauw of zwart is, is de verbranding onvolledig. 
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Bijlage: Garantiebewijs

Tuinkachel 

Type:  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Serienummer:  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Aankoopdatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Dealer  

Naam:  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Straat/Nr.:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaats:  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Land:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fax:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Gebruiker

Naam:  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Straat/Nr.: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode:  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Plaats:  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Land:  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax:  ………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail:  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………………………
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Garantiebepalingen
RENY garandeert gedurende 2 jaar na aankoopdatum een goede werking van de complete tuinkachel.
Klachten kunnen uitsluitend in behandeling worden genomen, wanneer deze via de dealer bij RENY 
worden ingediend. Daarbij dient het volledig ingevulde garantiebewijs en de aankoopnota te worden
opgestuurd. Uw schadegeval wordt door ons zorgvuldig behandeld en er wordt bepaald of er 
aanspraak op de garantie gemaakt kan worden. Indien zich binnen de gestelde garantietermijn 
ondanks normaal gebruik volgens de handleiding een storing voordoet, die het gevolg is van een 
materiaal- en/of fabricagefout, dan vervangt de dealer het defecte onderdeel. Voor die materialen 
waarvoor garantie geldt, worden de loon- en materiaalkosten niet in rekening gebracht. 

De onderstaande onderdelen hebben een afwijkende garantietermijn:
• Glas   geen garantie;
• Merbau  geen garantie.

De garantie vervalt indien:
• het toestel verwaarloosd en/of ruw behandeld is;
• er een verkeerde brandstof gebruikt is;
• aan de bovenstaande voorwaarden niet of slechts ten dele is voldaan.
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