
	
 FAQ – Outdooroven XL 

➢ Gebruik 
o Welke functies biedt de Outdooroven XL mij? 

De Outdooroven XL is de grote broer van de Outdooroven. De Outdooroven XL is een 
complete buitenkeuken. Deze houtgestookte stove bevat een pizzaoven met sluitbare 
deur en een barbecuegrill met een grote kap om gerechten te kunnen roken. Deze kap 
bevat tevens een thermometer om de temperatuur op de grill te meten. Door het stoken 
van hout wordt namelijk niet alleen de pizzaoven verwarmd, maar maakt u zelf houtskool 
voor de barbecuegrill. Door de vallende kolen naar rechts te schuiven met de 
houtskoolschuiver bent u klaar om te barbecueën. De Outdooroven XL is dus niet alleen 
geschikt als sfeervol vuurtje maar is ook een uitgebreide buitenkeuken! 

 
➢ Veiligheid 

o Zijn er veiligheidsrisico’s verbonden aan de Outdooroven XL? 
Ons advies is om tijdens het eerste gebruik zelf vast te stellen of de Outdooroven XL op de 
juiste locatie staat. De Outdooroven geeft namelijk erg veel warmte af waardoor spullen 
die te dicht in de buurt staan beschadigd kunnen raken. Let er daarom op dat de oven 
voldoende vrij staat. Daarnaast is de Outdooroven XL een complete keuken voor buiten. 
De veiligheidsrisico’s die gelden voor een binnenkeuken of barbecue gelden dan ook voor 
dit product. Door het gebruik van vuur wordt de oven verwarmd en dit kan  
er toe leiden dat de temperatuur dicht bij de Outdooroven XL hoog wordt. Tevens wordt 
het Cortenstaal verhit waardoor het verwondingen aan kan richten indien je hiermee 
direct in aanraking komt. Let daarom ook extra goed op de kleine kinderen wanneer de 
Outdooroven XL gebruikt wordt. Om dit veiligheidsrisico te beperken is een onderstel 
optioneel bij te bestellen. Dit zorgt voor een stevige basis van de Outdooroven XL en zorgt 
er niet alleen voor dat je op een aangename hoogte kunt koken maar ook dat het op een 
veiligere hoogte staat voor kleine kinderen. 
 

➢ Onderhoud 
o Waar moet ik op letten bij het onderhouden van de Outdooroven XL? 

Het is aan te raden om de Outdooroven XL na gebruik schoon te maken. De as kan uit de 
oven gehaald worden met een kleine schep. Indien er bij het gebruik wat roest is 
verdwenen, zal dit na het schoonmaken weer terugkomen als u de as hebt verwijderd. Het 
grillrek kan schoongemaakt worden met water en reinigingsmiddel.  De pizzasteen raden 
wij aan schoon te maken met heet water en een borstel.  

o Hoe belangrijk is het onderhoud aan de Outdooroven XL? 
Om	de	levensduur	en	werking	van	de	Outdooroven	XL	optimaal	te	houden	is	het	
noodzakelijk	om	de	Outdooroven	XL	structureel	schoon	te	houden,	ons	advies	is	na	ieder	
gebruik.	Daarnaast	is	het	net	als	bij	een	barbecue	raadzaam	om	de	pizzasteen	en	grill	
schoon	te	houden,	omdat	de	achterblijvende	etensresten	verbranden	bij	een	volgend	
gebruik.	

o Welke	schoonmaakmiddelen	kan	ik	gebruiken	op	de	Outdooroven	XL? 
Vooral	voor	de	pizzasteen	raden	wij	aan	enkel	water	en	een	borstel	te	gebruiken.	Voor	
de	grill	kan	aanvullend	grillreiniger	gebruikt	worden.		
	

➢ Weersomstandigheden 
o Tegen welke weersomstandigheden is de Outdooroven XL bestand? 

De Outdooroven XL is gemaakt voor buitengebruik en daarom bestand tegen vrijwel alle 
weersomstandigheden.  

  



➢ Materiaal 
o Uit welke materialen bestaat de Outdooroven XL? 

Cortenstaal, hout, vuurvaste pizzasteen en rvs voor de grill. 
o Hoe zwaar is de Outdooroven XL? 

De Outdooroven XL weegt 70kg. 
o Is de Outdooroven XL gemakkelijk te verplaatsen? 

De Outdooroven XL is zelfstandig niet gemakkelijk te verplaatsen. Met meerdere personen 
is dit geen probleem. Wanneer u het optionele onderstel bijbestelt zal het verplaatsen van 
de Outdooroven XL vergemakkelijkt worden, omdat dit meer houvast biedt. 

 
➢ Verpakking 

o Hoe wordt de Outdooroven XL verpakt? 
De Outdooroven XL wordt geleverd inclusief pizzasteen, twee grillrekken, één meter 
schoorsteenpijp en een tool om het houtskool te verschuiven. De Outdooroven XL wordt 
geleverd op een pallet. 

o Welke verpakkingsmaterialen worden hierin gebruikt? 
Euro pallet. 

o Wat zijn de afmetingen van de verpakking? 
De Euro pallet is 120×80cm. 


