
 

 

Paleniska ogrodowe 

Instrukcja 

 

Paleniska ogrodowe oferowane przez nas, przeznaczone są do samodzielnego montażu w miejscu ich 

umiejscowienia. W zależności od modelu, użytkownik końcowy otrzymuje gotowe urządzenie lub zestaw 

poszczególnych części urządzenia, oraz opcjonalnie niezbędne elementy montażowe. 

 
BEZPIECZEŃSTWO !!! 
• Podczas montażu i użytkowania paleniska zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów. 

• Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania, należy zapoznać się z instrukcją. 

• Palenisko nie nadaje się do pracy ciągłej. 

• Palenisko przeznaczone jest do stosowania na zewnątrz budynków - wymaga ochrony przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, wilgoć). 

• Palenisko musi być eksploatowane zgodnie z instrukcją. 

• Używaj tylko paliwa wskazanego przez producenta. Jedynym dozwolonym paliwem jest drewno 

rozpalane z wykorzystaniem naturalnych podpałek. 

• Trzymaj z dala od dzieci 

• Nigdy nie pozostawiaj palącego się paleniska bez nadzoru. 

• Nigdy nie pozostawiaj palącego się paleniska. 

• Zabrania się wprowadzania wszelkich modyfikacji w konstrukcji paleniska. 

• Ostrożnie! Palące się palenisko jest gorące. 

• Korzystaj tylko z oryginalnych części serwisowych. 

 

MONTAŻ 

Urządzenia powinny zostać zainstalowane na stabilnym, niepalnym podłożu z dala od materiałów 

łatwopalnych. Paleniska mogą być użytkowane jedynie na zewnątrz budynków. Urządzenia z serii ERIZO 

(Rys. 1) nie wymagają montażu i są gotowe do użytku bezpośrednio po rozpakowaniu. Paleniska BASKET, 

GAMELA, GOBLET, PIT i TRIANGLE (Rys. 2) posiadają konstrukcję samonośną, która podczas montażu nie 

wymaga stosowania połączeń skrętnych. Urządzenia GAMMA, HEX, PYRAMID oraz SUNNY (Rys. 3) 

montowane są z wykorzystaniem śrub imbusowych M4 (klucz imbusowy 2,5) i nakrętek (klucz płaski 7). 

 

 

 

 



 

 

 

 

KONSERWACJA 

Wszelkie czynności konserwujące można wykonywać jedynie na zgaszonym i wystudzonym urządzeniu. 

Palenisko powinno być regularnie czyszczone z popiołu i innych odpadów paleniskowych. Urządzenie, 

należy czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem nieżrących środków czystości. 

GWARANCJA 

Paleniska, w których już palono, wyłączone są z prawa do wymiany lub zwrotu. Producent udziela rocznej 

gwarancji na sprawne działanie urządzenia od momentu zakupu produktu. Nabywca paleniska 

zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją montażu i obsługi. W przypadku złożenia reklamacji, 

należy przedłożyć protokół reklamacyjny, oraz dowód zakupu. Złożenie wymienionej dokumentacji jest 

konieczne do rozpatrzenia wszelkich roszczeń. rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonane w okresie do 

14 dni roboczych od daty pisemnego jej złożenia. Reklamacje można składać za pośrednictwem 

formularza na naszej stronie internetowej lub drogą mailową na adres info@ekoteak.pl. Gwarancja nie 

obejmuje: 

• powłoki lakierniczej, 

• wszelkich uszkodzeń wynikających z tytułu nieprzestrzegania postanowień instrukcji, a w 

szczególności dotyczących stosowanego paliwa i podpałek, 

UWAGA 

Paleniska nie są przeznaczone do kontaktu z żywnością. 

UWAGA 

Paleniska należy składać w miejscu przeznaczonym do ich docelowego użytkowania. 

Nie należy ich przenosić. Szczególnie modele BASKET, GAMELA, GOBLET, PIT, TRIANGLE. 

 

Nazwa Waga [kg] Akcesoria montażowe 

Basket 14,4 - 

ERIZO/40/40 27,1 - 

ERIZO/50/50 40,8 - 

ERIZO/60/40 40,0 - 

Gamela 30,0 - 

Gamma 16,0 Śruba M4: 9 szt. / nakrętka M4: 9 szt. 

Goblet 12,8 - 

HEX 17,7 Śruba M4: 12 szt. / nakrętka M4: 12 szt. 

Pit 18,3 - 

Pyramid 16,8 Śruba M4: 12 szt. / nakrętka M4: 12 szt. 

Sunny 10,5 Śruba M4: 4 szt. / nakrętka M4: 4 szt. 

Triangle 10,1 - 



 

 

 

RYSUNKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUNNY 

 


