
Er zijn vele soorten modellen van vuurtafels. Elke vuurtafel heeft zijn eigen ontwerp en werkt op 
een eigen manier. Daarom kan het zijn dat de brander van jouw vuurtafel iets afwijkt van deze 
instructie. De meeste branders werken echter op dezelfde manier en in deze instructie ontdek 
je hoe je deze het beste kunt monteren.

1. De positie van de brander
De brander moet zo geplaatst worden dat de branderbak gemonteerd kan worden en de 
vlammen vrij naar boven kunnen. Voor de bevestiging kun je hoekijzers of metalen strippen 
gebruiken (Fig. 3). Daarbij is het belangrijk dat de bevestiging van de gaskraan met twee M4 
boutjes in de wand van de vuurbak gemonteerd wordt (Fig. 2). De gasregelknop komt daarmee 
aan de buitenkant van de vuurbak te zitten, zodat deze makkelijk te bedienen is. De aansluiting 
van de gasslang heeft maat ¼ links en wordt onder de gaskraan aangesloten door de bodem 
van de vuurbak heen.

De buis van de brander wordt over de sproeier heen geschoven en hoeft niet te worden 
vastgezet.

De brander moet altijd vastgezet worden. De langwerpige branders worden op de kopse kant 
bevestigd worden en gaskraan moet aan de wand bevestigd worden.
Let op! Door de warmte die bij de vuurtafel vrij komt, zetten de materialen uit. Daarom mag de 
brander nooit op de gaskraan vastgezet worden.
Zorg er daarnaast bij een vierkante brander voor at er voldoende ruimte vrij is aan de zijkanten, 
zodat de vlammen de zijkant van de vuurbak niet raken.

2. Bevestiging van de bougiekabel
De bougiekabel wordt bevestigd met het schoentje en de rode kabelhoes aan de gaskraan 
(Fig. 3).  De bougie kan door middel van een hoekijzer of een metalen strip (Fig. 3) in de 
vuurbak bevestigd worden. Zorg ervoor dat de top van de bougie-electrode ongeveer op 5 tot 7 
millimeter afstand van het brandergat bevestigd wordt (Fig. 4). Op deze manier wordt de vonk 
goed overgebracht naar de brander. Eventuele langere bougiekabels zijn bij te bestellen.

3. Bevestiging van de thermokoppel
De voet van de thermokoppel komt voorin de gaskraan in een aluminium bus. Draai deze 
goed aan. Gebruik ook voor de bevestiging van de thermokoppel gemakkelijk materiaal, zoals 
metalen strippen of hoekijzers (Fig. 3). Het tipje van de thermokoppel moet in de vlam komen. 
Hang dit tipje daarom in de vlam boven een brandergat op ongeveer 5 tot 10 millimeter van de 
brander af. Eventuele langere thermokoppels zijn bij te bestellen.
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