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Alle rechten voorbehouden 
De informatie in dit document mag niet worden gereproduceerd en/of gepubliceerd in welke vorm dan ook zonder 
de schriftelijke toestemming van Qachel. 
Hoewel deze gebruikershandleiding met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt Qachel geen 
verantwoordelijkheid voor fouten of onbedoelde missende informatie. 
Qachel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik en/of gebruik van 
andere opties of accessoires dan originele Qachel producten.  
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1. Introductie 
Goed dat je hebt gekozen voor een echte Qachel, de enige buitenhaard die naar wens is samen te stellen en ook 
achteraf nog is aan te passen of uit te breiden! Onze filosofie is om een betaalbare en tegelijk robuuste 
buitenhaard te maken waar je jarenlang plezier van hebt. 

Onze Qachels zijn gemaakt van oerdegelijk 3 mm constructiestaal. Je kan ze het hele jaar door buiten laten staan. 
Hierdoor krijgt de Qachel juist zijn robuuste en industriële look. Het is een eyecatcher voor elke tuin, balkon of 
terras. Het hele jaar door geniet je met de Qachel van het buitenleven en de warme sfeer die de Qachel creëert. 

 

1.1 Contactinformatie 

Beste gebruiker, bedankt voor het kiezen van de Qachel buitenhaard. Mocht je ondanks deze handleiding 
ondersteuning of hulp nodig hebben, toch nog vragen hebben of mist er iets? Of heb je juist ideeën voor nieuwe 
toevoegingen aan onze Qachel? Neem dan contact op met de lokale dealer, of met ons: 

 

Adres  : Qachel 

  Borchgraven 2-7 

  7051CW Varsseveld 

Email  : info@qachel.nl 

Internet  : www.qachel.nl 

Telefoon : +31 (0) 85 130 46 87 

 

1.2 Gebruikte symbolen 

 

Symbool Omschrijving 

 

GEVAAR: 

Gevaar aanduidingen zijn instructies die -wanneer niet opgevolgd- kunnen leiden tot ernstige 

verwondingen aan omstanders en/of gebruikers 

 

WAARSCHUWING: 

Waarschuwingen zijn instructies die -wanneer niet opgevolgd- kunnen leiden tot schade aan de 

omgeving of vervuiling kan veroorzaken 

 

NOOT: 

Een noot bevat aanvullend advies of kenmerken een belangrijk punt. Een noot is geen instructie 

maar kan gezien worden als een aanvulling 

 

1.3 Afkortingen / Definities 

 

Naam Omschrijving 

  

  

 

1.4 Waarschuwingen, attenties 

Lees onderstaande waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen goed door voordat de Qachel in gebruik wordt 
genomen. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot ernstige verwondingen of tot materiële schade. 
Bewaar deze handleiding als naslagwerk. 
 
 

 

GEVAAR: 

De Qachel is ALLEEN bedoeld voor buitengebruik. Plaats de Qachel dus nooit binnenshuis, in 

een garage, schuur of soortgelijk! Bij gebruik in een gesloten omgeving zullen er giftige dampen 

verzamelen die leiden tot ernstige verwondingen of de dood! 

mailto:info@qachel.nl
http://www.qachel.nl/
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GEVAAR: 

Plaats de Qachel altijd op een stabiele onbrandbare ondergrond, bijvoorbeeld baksteen, beton, 

tegels of soortgelijk. Gebruik de Qachel nooit op een houten terras, vlonder of soortgelijke 

ondergrond! 

 

GEVAAR: 

Zorg ervoor dat de Qachel minstens 2 meter vrijstaat van brandbare materialen. 

 

GEVAAR: 

Gebruik nooit ontvlambare vloeistoffen (bijvoorbeeld benzine, aanmaakvloeistof, alcohol enz.) 

om het hout in de Qachel aan te steken. Doe dit altijd met vaste aanmaakblokjes of klein 

gemaakte stukjes hout. 

 

GEVAAR: 

Verplaats de Qachel nooit wanneer deze in gebruik is. 

 

GEVAAR: 

Zorg ervoor dat kinderen en huisdieren niet in de buurt van de Qachel komen wanneer deze in 

gebruik is. Het gehele oppervlak van de Qachel wordt erg heet wanneer er vuur gestookt wordt. 

 

GEVAAR: 

Het oppervlak van de Qachel wordt erg heet, gebruik dus altijd hittebestendige handschoenen 

en stevig haardgereedschap bij het toevoegen of goed leggen van het hout. 

 

GEVAAR: 

Onjuiste installatie van de Qachel kan gevaarlijk zijn. Volg daarom de montage instructies in 

deze handleiding zorgvuldig op en neem in geval van twijfel contact op met ons of de lokale 

dealer. 

 

GEVAAR: 

Blijf altijd in de buurt van de Qachel tot het vuur helemaal uit is en de Qachel is afgekoeld. 

 

GEVAAR: 

Vuur stoken is erg leuk om te doen, maar doe dit op een verantwoorde en veilige manier. 

Misbruik van de Qachel kan leiden tot gevaarlijke situaties voor gebruiker, omstanders en 

omgeving! 

 

WAARSCHUWING: 

Volg bij voorkeur ons stookadvies op (zie verderop in deze handleiding) voor een optimale start 

en verbranding. Laad de Qachel in ieder geval niet te vol met hout, te veel hout leidt tot een 

slechte verbranding en overmatige rookontwikkeling. 

 

WAARSCHUWING: 

Stook alleen met goed gedroogd en geschikt haardhout. Gebruik geen zachte houtsoorten als 

grenen of ceder, deze kunnen “ploffen” en vonken geven tijdens verbranden.  

 

WAARSCHUWING: 

Gebruik de Qachel niet voor het verbranden van tuinafval, papier, vezelplaten of ander afval. 

 

WAARSCHUWING: 

Zorg ervoor dat de Qachel vrij van asresten is (zowel in de Qachel als de asla) voordat er een 

nieuw vuur wordt aangestoken. 

 

WAARSCHUWING: 

Bereid geen gerechten in de Qachel. 
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1.5 Stuklijst 

Het Qachel bouwpakket bestaat uit de Katla-basis en de module “plat dak” of “taps dak”, afhankelijk van welke 
keuze je hebt gemaakt: 
 

1.5.1 Basis module 

Aantal Omschrijving Referentie 

1 Bodemplaat, samengesteld 2170102-004 

1 Voorplaat 2170102-100 

1 Achterplaat 2170102-105 

2 Zijplaat 2170102-101 

1 Rooster 2170102-103 

1 Voorplaat aslade 2170102-107 

1 Bak aslade 2170102-106 

1 Handgreep aslade 217010N-002 

1 Set montagemateriaal 2170101-001M 

2 Steeksleutel 10-13 2170101N-006 

2 Steeksleutel 8-10 2170101N-007 

 

1.5.2 Plat dak module 

Aantal Omschrijving Referentie 

1 Basisplaat 2170103-100 

2 Montageplaat voor schoorsteen 2170103-103 

1 Schoorsteen (vierkant) 2170103-101 

1 Regenkap 2170103-102 

1 Set montagemateriaal 2170103-001M 

 

1.5.3 Taps dak module 

Aantal Omschrijving Referentie 

1 Voorplaat 2170103-104 

1 Achterplaat 2170103-106 

1 Zijplaat rechts, onder 2170103-105 

1 Zijplaat links, onder 2170103-107 

2 Zijplaat, boven 2170103-108 

1 Regenkap 2170103-102 

1 Set montagemateriaal 2170103-002M 

 

 

  



 Handleiding Qachel Katla  
 

Pag. 6 van 18 
17010-41-04_Handleiding Katla_1.0 

 

2. Monteren van de Qachel basis module 
Het monteren van de Qachel is vrij eenvoudig en wijst voor zich. Met onderstaand stappenplan moet het in ieder 
geval goed te doen zijn. 

 

 

WAARSCHUWING: 

Gebruik handschoenen bij het in elkaar zetten van de Qachel, de plaatwerkdelen kunnen 

scherpe randen bevatten. 

 

NOOT: 

De staaldelen en montagemateriaal bevatten een dun laagje olie ter bescherming. 

 

2.1 Stap 1, zijplaten + achterplaat 

Begin op een vlakke ondergrond, zet de twee zijplaten tegen de achterplaat aan en plaats de bouten + moeren, 
draai deze handvast. 
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2.2 Stap 2, bodem + rooster 

Schuif de bodemplaat vanaf de voorzijde tussen de twee zijplaten en plaats de bouten + moeren, draai deze 
handvast. Schuif het rooster vanaf de voorzijde tussen de zijplaten en plaats de bouten, draai deze handvast. 
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2.3 Stap 3, voorplaat 

Plaats de voorplaat tegen de zijplaten. LET OP, geleid de luchttoevoerstrippen door de sleuven in de voorplaat. 
Monteer de bouten + moeren. Controleer of alles goed uitgelijnd is (zorg dat de Qachel op een vlakke ondergrond 
staat) en draai alle bouten + moeren voor de bodemplaat en rooster aan. Begin met de bodemplaat en rooster en 
daarna de overige bouten + moeren. 

!!!LET OP!!! Laat de bouten en moeren voor montage van de voor- & achterplaat aan de zijplaten handvast zitten 
in verband met het plaatsen van het dak. 

 

 

 

 

NOOT: 

Zie de volgende hoofdstukken voor de montage van de dakmodule, deze wordt apart 

geassembleerd en daarna op de basismodule geplaatst en gemonteerd. 
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2.4 Stap 4, aslade 

Monteer de bouten + moeren aan de achterzijde van de lade basis. Plaats vervolgens de voorplaat en de 
handgreep aan de voorzijde en monteer deze door middel van de twee bouten. De aslade kan daarna aan de 
voorzijde in de Qachel geschoven worden. 
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3. Monteren van de plat dak module 
Wanneer je gekozen hebt voor het platte dak, volg dit hoofdstuk om deze module te assembleren. Heb je gekozen 
voor het tapse dak, kijk dan verder in hoofdstuk 4. 

 

 

WAARSCHUWING: 

Gebruik handschoenen bij het in elkaar zetten van deze module, de plaatwerkdelen kunnen 

scherpe randen bevatten. 

 

NOOT: 

De staaldelen en montagemateriaal bevatten een dun laagje olie ter bescherming. 

 

3.1 Stap 1, montageplaten voor schoorsteen 

Plaats de twee montageplaten in de vierkante uitsparing en maak ze vast met de M5 bouten + moeren. Zorg ervoor 
dat ze losjes gemonteerd worden en nog kunnen schuiven. Schuif ze tegen elkaar aan. 

 

 

3.2 Stap 2, plaatsen van schoorsteen 

Plaats de vierkante schoorsteen over de montageplaten heen en maak deze vast met de M5 bouten en moeren. 
Draai deze goed aan. Draai vervolgens de 4 M5 bouten aan om de montageplaten vast te maken. 
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3.3 Stap 3, monteren van regenkap 

Plaats de regenkap aan het uiteinde van de schoorsteen en monteer deze met de M5 bouten en moeren. 

 

 

 

 

NOOT: 

Zie hoofdstuk 5 voor het monteren van de plat dak module op de basismodule. 
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4. Monteren van de taps dak module 
Volg dit hoofdstuk om het tapse dak te assembleren als aparte module. 

 

 

WAARSCHUWING: 

Gebruik handschoenen bij het in elkaar zetten van deze module, de plaatwerkdelen kunnen 

scherpe randen bevatten. 

 

NOOT: 

De staaldelen en montagemateriaal bevatten een dun laagje olie ter bescherming. 

 

4.1 Stap 1, monteren basisplaten 

Plaats de 4 platen zoals hieronder aangegeven en verbind ze met de aangegeven bouten + moeren. Draai deze 
handvast. 
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4.2 Stap 2, monteren zijplaten 

Schuif de zijplaten aan weerszijden tussen de voor- en achterplaat. Plaats de M8 bouten + moeren en draai deze 
handvast. Plaats de M5 bouten en draai deze vast. 
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4.3 Stap 3, monteren van regenkap 

Plaats de regenkap aan het uiteinde van de schoorsteen en monteer deze met de M5 bouten en moeren. 

 

 

 

 

 

NOOT: 

Zie hoofdstuk 5 voor het monteren van de taps dak module op de basismodule. 
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5. Monteren dak op basismodule 
Controleer of alle bouten en moeren handvast zijn aangedraaid waar van toepassing zodat er iets speling is op het 
plaatwerk van zowel de basismodule als de gekozen dak module. Plaats de basismodule op een vlakke 
ondergrond en plaats vervolgens de dak module er bovenop. Zoals in onderstaande illustratie te zien is moeten de 
flenzen er aan de zijkant buiten steken en aan de voor- en achterzijde binnenin de basismodule. 

 
Plaats de bouten en moeren (zijn onderdeel van de montageset bij de basismodule) en controleer of alles goed op 
elkaar past. Wanneer alles op de plek zit alle bouten en moeren M8x16 vastdraaien en de hele Qachel 
controleren/nalopen of alles goed vastgedraaid is. Klaar! 

 

 

 

 

WAARSCHUWING: 

Let goed op de oriëntatie van de dak modules: 

- Plat dak: Schoorsteen moet het dichtst bij de achterplaat staan! 

- Taps dak: De plaat met de meest flauwe ‘helling’ moet aan de openingszijde geplaatst zijn! 

 

NOOT: 

Trek alle bouten en moeren nog een keer na, nadat je een paar keer gestookt hebt. Door de 

warmte kunnen de platen wat vervormen en/of losraken. 
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6. Accessoires 
Voor de Qachel zijn diverse accessoires beschikbaar en er worden regelmatig nieuwe accessoires en 
toevoegingen ontwikkeld. Voor een actueel overzicht kijk op onze website: www.qachel.nl 

 

 

NOOT: 

Handleidingen voor montage en/of gebruik van geselecteerde accessoires worden separaat 

meegeleverd. 

 

 

  

http://www.qachel.nl/
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7. Stookadvies 
Stoken kun je op vele verschillende manieren doen, maar wij hebben erg goede ervaringen met de Zwitserse 
methode. De Qachel heb je dan in no-time warm en er is nauwelijks rookontwikkeling, mits je natuurlijk met 
gedroogd en geschikt hout stookt. Volg onderstaand stappenplan en zie onderstaande afbeelding voor een 
schematische weergave van deze stookmethode: 

 

1. Begin je houtstapel met een paar grote blokken op de stookbodem 

2. Bouw je stapel op met kleinere stukken die je kruislings op de stapel eronder legt 

3. Leg boven op de stapel het aanmaakhout en leg daaronder een aanmaakblokje 

4. Trek beide luchtregelaars aan de voorzijde helemaal uit 

5. Steek het aanmaakblokje aan en stoken maar! 

6. Wanneer het vuur goed brandt kun je de luchtregelaars weer helemaal (of bijna helemaal) terugdrukken 

 

 

 

 

 

 

NOOT: 

Omdat de platen licht geolied zijn kan er bij de eerste keer stoken een lichte rookvorming aan 

het plaatoppervlak optreden. 

 

NOOT: 

Wanneer je ook voor onze deur hebt gekozen is de luchttoevoer via de regelaars nog beter te 

regelen! 
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8. Onderhoud / Nabehandelingen 
Standaard wordt de Qachel geleverd in 3mm dik constructiestaal met een nog robuustere 5mm dikke stookplaat. 
Hoewel dit garant staat voor jarenlang plezier is het materiaal onderhevig aan slijtage door het stoken en de 
weersinvloeden. 

Omdat de Qachel volledig van staal is, loont het zich goed om -wanneer gewenst- de onderdelen voor gebruik te 
behandelen met hittebestendige lak. Dit verlengt de levensduur van de Qachel en geeft een andere look aan de 
buitenhaard. Volg de gebruiksaanwijzing van de gekochte lak om de Qachel op de juiste manier te behandelen. 

 

 

WAARSCHUWING: 

Het staal gaat op den duur roesten, dit kan mogelijk roestvlekken op het terras veroorzaken. 

Neem juiste maatregelen om dit te voorkomen (bijvoorbeeld een extra laag tegels onder je 

Qachel, de Qachel op grind te plaatsen, enz.). 

 

NOOT: 

Hoewel de Qachel prima het hele jaar door buiten kan staan verleng je de levensduur door de 

Qachel droog en overdekt op te slaan wanneer je hem een tijdje niet gebruikt. 

 


