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Lees deze gebruikershandleiding volledig door alvorens het product te 

gebruiken. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige 

raadpleging. Als u vragen heeft, neem dan direct contact met ons op. 

Contact informatie vindt u achterin deze handleiding. 
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1 Introductie 
Gefeliciteerd met uw aankoop van deze pizza module voor uw tuinhaard 

Pejs. Ook bij deze module hebben we onze best gedaan om een 

fantastisch product voor u te ontwerpen. We wensen er u veel gezellige 

momenten mee. 

2 Veiligheid 
Gebruik uw gezond verstand wanneer u dit product gebruikt.  

De veiligheidsaanwijzingen zoals genoemd in de gebruikershandleiding 

van de Tuinhaard Pejs zijn ook bij het gebruik van deze module van 

toepassing. 

Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen, aanwijzingen en 

waarschuwingen in deze handleiding kan tot ernstig lichamelijk letsel of 

de dood of in een brand of tot een explosie leiden en schade aan 

eigendommen veroorzaken. 
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1. AANDACHT! Dit product wordt heet tijdens het gebruik. Raak het 

daarom niet aan. Pak de handgreep alleen vast met een 

ovenhandschoen omdat deze ook heet wordt. 

3 Product beschrijving 
Dit product is een pizza module die alleen in combinatie met de tuinhaard 

Pejs is te gebruiken. Met dit product kunt u de tuinhaard Pejs ombouwen 

tot een pizza oven. 

Het product bestaat uit de volgende delen; 

1 zijpaneel links inclusief deur 

1 zijpaneel rechts 

1 pizzasteen 30x30cm 

1 pizzaschep 

 

 

Thermometer 

Handgreep. Deze kan 

heet worden 

deur 

Zijpaneel 



 
 

4 
 

4  Het product monteren 

Stap 1. Schuif de beide delen in de openingen van de Tuinhaard. 

  

 

De beide delen moeten 
geheel tegen de haard 
aangeschoven zijn. 

 

 



 
 

5 
 

5 Klaarmaken voor gebruik 
Zorg dat u bekend bent met de inhoud van deze handleiding en met de 

inhoud van de handleiding van de tuinhaard Pejs voordat u dit product 

gaat gebruiken.  

Het hoofdstuk ‘2 Veiligheid’ geeft belangrijke aanwijzingen.  

Verzeker u ervan dat het product is gemonteerd conform de aanwijzingen 

in het hoofdstuk ‘4 Het product monteren’. 

Voor gebruik heeft u brandhout, aanmaakblokjes (die voldoen aan de 

norm EN 1860-3) en een lange lucifer nodig. 

Gebruik voor het bakken van pizza’s brandhout.  

Plaats het grillrooster hoog in de haard. Zorg ervoor dat het grillrooster 

volledig tegen de achterzijde aangeschoven is.  

Plaats de pizzasteen bovenop het grillrooster conform onderstaande 

afbeelding. 
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6 Gebruik 

 
Zet de klep in het 
rookkanaal verticaal 
zodat deze geheel  
open is. 

 
 
 

 
Zet de luchttoevoerschuiven links en rechts 

naar voren zodat de opening geheel open is. 

 

1. Gebruik een lange lucifer om het aanmaakblokje aan te steken. 

2. Sluit de deur en wacht minimaal 20 minuten zodat de pizzasteen 

voldoende heet kan worden. De beste pizza’s bakt u op een hete 

steen. 

3. Zorg dat de temperatuur in de over tussen de 250°C en 320°C blijft. 

Dit kunt u regelen door de hoeveelheid hout dat brand en via de 

luchttoevoerschuiven en de klep in het rookkanaal. 

4. Gebruik de pizzaschep om de pizza op de steen te leggen. 

5. Verwijder de pizza door deze met de pizzaschep uit de oven te 

scheppen. Zorg er bij het gebruik  van de pizzaschep voor dat er niet 

iemand anders door de pizzaschep geraakt kan worden. 

Voorkom dat het voedsel verbrandt.  

Eet geen verbrande producten omdat die kankerverwekkend zijn. 
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7 Onderhoud 
Volg hiervoor de aanwijzingen in de gebruikershandleiding van de 

Tuinhaard Pejs. 

8 Garantie 
Dit product heeft een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Deze 

garantie dekt alleen fabricagefouten op voorwaarde dat: 

• u uw product heeft gebruikt, gemonteerd en onderhouden 

overeenkomstig de instructies in deze handleiding. Schade ten 

gevolge van misbruik, verkeerde montage of foutief onderhoud wordt 

niet als een fabricagefout beschouwd. 

• u bij aanspraak op garantie het aankoopbewijs aan ons kunt 

overleggen. 

• onze kwaliteitsafdeling bevestigd dat de onderdelen defect zijn en dat 

het defect zich heeft voorgedaan bij normaal gebruik, correcte 

montage en juist onderhoud. 

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kunt u geen aanspraak 

maken op onze garantie. In elk geval blijft de garantie beperkt tot het 

herstellen of vervangen van de defecte onderdelen. 

Het volgende wordt niet gedekt: 

• Vervorming en verkleuring van onderdelen die rechtstreeks 

blootstaan aan vuur of intense hitte. 

• Schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf zoals bijvoorbeeld  

door vallen of stoten. 

• Alle gevolgschade veroorzaakt door onjuist gebruik of door het niet 

opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding. 

• Aantasting of verkleuring van het product ten gevolge van externe 

invloeden, gebruik van agressieve middelen, blootstelling aan zout of 

chloor enzovoort.  
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9  Contact informatie 
Brattar  
Kreillaan 2  
1705DM Heerhugowaard 
Mail ons op info@brattar.com 

Tel. 06 25 34 30 96 
www.brattar.com 

 
Kvk: 62565788 

 

mailto:info@brattar.com
http://www.brattar.com/

