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Wij feliciteren u met de aanschaf van uw Lumos. 

Met deze handleiding willen wij u graag informeren over het gebruik van de

haard. Zorg altijd voor de juiste en droge brandstof en een 

verstandig stookgedrag. Dan heeft u het meeste plezier van uw haard. 

Wij wensen u veel warmte en stookplezier.

We congratulate you on the purchase of the Lumos.

This manual will inform you about the use of your stove.  

When making a fire make sure the flue is adequately clean and use the right 

dry fuel. You will then derive the greatest pleasure from your wood stove. 

We wish you much warmth and heating pleasure.

Wir gratulieren mit dem Ankauf ihres Lumos. Mit dieser Anleitung möchten 

wir gerne informieren über die Anwendung des Ofens. 

Sorgen Sie immer dafür daß Sie den richtigen Brennstoff haben und ebenso 

ein richtiges Verhalten beim heizen.

Wir wünschen viel Wärme und Spaß beim Heizen.

Congratulazioni per l’acquisto del vostro nuovo caminetto da esterni.

Questo manuale vi indicherà il modo per utilizzare al meglio il vostro caminetto 

e l’arte del “perfetto fuochista”. Quando fate fuoco, comportatevi sempre con 

estrema accuratezza, accertandovi sempre che la legna sia ben asciutta. Solo in queste

condizioni, potrete usufruire di tutti i piaceri che il fuoco a legna può 

regalare. Vi auguriamo di godere appieno del vostro nuovo caminetto da esterni Lumos.

Nous vous remercions de votre acquisition du Lumos.

Par ce manuel nous souhaitons vous informer de la façon optimale de l’utilisation de

votre cheminée d’extérieur et de l’art de bien chauffer. Veillez également à disposer 

d’un combustible adéquat, bien sec et à bien respecter les précautions d’usage. 

Ainsi, vous profiterez plus longtemps de votre poêle.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de chaleur!



� Stootdop Protecting cover Capuchon de protection Schutzkappe

� Afvoerpijp Smoke outlet Conduit de fumée Rauchabzugkanal Uscita fumi

� Mantel Jacket Manteau Mantel Rivestimento 

� Voet Base Pied Fuß Basamento

� Kunststof voetje Plastic foot Pied en matière plastique Kunststoffüßchen

� Vuurschaal Fire bowl Foyer métallique Feuerschale

� Barbecue rooster Grill Gril Bratrost

� Werkblad Preparation board Planche de préparation Zubereitungsbrett
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Stap 1.
Plaats de Lumos op een stevige 
ondergrond.

Stap 2.
Verwijder de afvoer van de haard en berg
deze veilig op zodat hij niet kan 
beschadigen.

Stap 3.
Plaats de kunststof dop op de Lumos.
Let op; de Lumos mag niet warm zijn
omdat de dop kan vervormen.

Stap 4.
Kantel voorzichtig het bovenste gedeelte
van de haard. De dop staat nu op de
grond.

Stap 5.
Plaats nu het barbecue rooster en het
werkblad.

Stap 6.
De Lumos is nu klaar voor gebruik.
Bon appetit.

De kracht van vuur
Eigenlijk is er maar weinig bestand tegen een echt heet vuur. Ook uw haard kan door oververhitting beschadigen.

Om dat te voorkomen mag in uw haard niet meer dan 3 kg droog hout tegelijk worden verbrand. 3 kg is ongeveer

gelijk aan 3 massieve houtblokken, eiken met 15% vocht. De constructie en gebruikte materialen van de haard zijn

zo gekozen om een verantwoord vuur te kunnen beheersen en weerstaan. Stook dus met beleid.

De Lumos als barbecue.



U heeft een houtkachel gekocht. Hout als brandstof

is in veel opzichten een ideale keus. Maar wat is

hout eigenlijk? Onder invloed van zonlicht bouwt een

boom houtcellen op uit CO2 (kooldioxide), water en

energie. In zijn groeiproces onttrekt de boom CO2 aan

de lucht en staat in ruil daarvoor zuurstof af. Daarom

is een wandeling door het bos zo gezond. Ook wat

het milieu betreft is hout als brandstof ideaal. Als we

het ongemoeid laten rotten, komt er evenveel CO2  

vrij als wanneer we het verbranden. In mileutermen

zeggen we dan dat hout ‘CO2 -neutraal’ is.

Alleen droog hout is haardhout.
Niet alle hout is haardhout. U stookt goed met 

hout dat minstens anderhalf jaar ‘winddroog’ heeft

gelegen. Dat wil zeggen: liefst gekloofd hout, onder

een afdakje, dat beschermd tegen de regen zijn

vocht langzaam kan laten verdampen. Droog hout

sist niet in het vuur en laat geen roet achter op 

het glas.

Erik Bendien creëerde een houtopslag  waar de wind

van alle kanten bij kan. Immers, hout droogt in de

wind. Vandaar het basisrooster (vrij van de grond

tegen optrekkend vocht), de geperforeerde zijpanelen

en de extra ruimte bovenin. De staanders en het

rooster zijn van roestwerend verzinkt staal. 

Het corten-staal van de zijpanelen gaat na enige tijd

oxyderen. Dat hoort zo, want het dunne roestlaagje is

niet alleen decoratief, het beschermt de panelen ook

tegen verdere aantasting. De basismodule kan naar

wens verbreed worden met steeds dezelfde ruimte. 

Met de montage-instructie bouwt u The Woodstocker

in een mum van tijd op. Het resultaat staat als een

huis en is leeg te verplaatsen. Even gemakkelijk is

The Woodstocker weer te demonteren als u gaat 

verhuizen.

De goede warmte van hout

The Woodstocker. Zo wordt uw haardhout mooi droog
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Stap 9.
Maak de haard aan met papier, karton of aanmaakblokjes (als u eerder
gebarbecued heeft, kunt u wat kleiner hout op de kolen gooien).
Stapel luchtig. Als de haard een tijdje goed brand, bijvullen met wat 
massievere blokken.

Stap 10.
Na het stoken, als de haard volledig afgekoeld is, kunt u de dop op de
afvoer plaatsen. Dit houdt eventuele neerslag uit uw haard.
Let op; de dop kan vervormen als de haard nog warm is.

2. Het is verstandig om de scharnierpunten jaarlijks voor het nieuwe 

stookseizoen te oliën. Hierdoor opent de Lumos weer soepel. 

3. Houdt het barbecue rooster en de werkplank hygiënisch schoon. 

4. De werkplank regelmatig met sla- of olijfolie invetten (aan beide 

zijden). Dit voorkomt uitdroging. 

1. U kunt de haard schoonmaken door deze met een niet vezelige doek en een schraal sopje te

reinigen. Lichte beschadigingen kunnen worden bijgewerkt met een schuurdoekje en speciale

Harrie Leenders-kachellak. Vraag advies aan uw leverancier. 

Enkele Tips
� Gebruik droge en schone brandstof. Dat geldt dus ook voor het aanmaakpapier en karton. 

� Stook altijd op een bed van as. Dit is een isolatie-laag voor het vuur en een goed bed voor de

brandstof. 

� Verwijder het teveel aan as met een schepje. As nooit met een stofzuiger verwijderen omdat 

vuur nog dagenlang kan nagloeien. 

De Lumos als buitenhaard.

Onderhoud

Stap 8.
Verwijder de dop en plaats de 
rookafvoer weer terug. De haard is nu klaar
om gestookt te worden.

Stap 7.
Verwijder het barbecue rooster en de werkplank
en klap de haard voorzichtig dicht. Zorg ervoor
dat niets het sluiten belemmert. 
Dit kan blijvende schade veroorzaken.




