ZELF EEN
VUURTAFEL
MAKEN
HANDLEIDING VOOR DE
HANDIGE KLUSSER

Hoi slimme doe-het-zelver!
Wil je langer buiten zitten in
de loungehoek? Maak dan
een schitterende vuurtafel
van (steiger)hout. Deze
handleiding helpt jou op
weg, zodat je geen fouten
maakt.
Deze handleiding is
geschreven door
Designtuinhaarden.nl. Hier
vind je de producten die
nodig zijn om een eigen
vuurtafel te maken, maar je
kunt hier ook een complete
vuurtafel bestellen.
Een eigen vuurtafel maken is
niet veel goedkoper dan een
complete vuurtafel
bestellen, maar je moet het
vooral doen omdat je het
leuk vindt om je eigen
creatie te maken. Wanneer
je zelf een vuurtafel maakt,
dan is er maar één ter
wereld die er zo uitziet. Dat is
wel tof, nietwaar?
Heel veel succes. We gaan
beginnen!
Groeten,
Peter van
Designtuinhaarden.nl

Op internet zijn veel bouwtekeningen voor tuintafels van
steigerhout te vinden. Kies een fraai model en begin met
bouwen. Gebruik steigerhout, hardhout of sloophout of
combineer een van deze materialen. Sloophout geeft een
mooi rustiek effect aan de tafel. Deze materialen zijn niet
duur.
Op de volgende pagina leer je hoe je een eigen vuurtafel
maakt. Je moet nog wel accessoires bestellen. Denk
bijvoorbeeld aan een inbouwbrander. De Enjoyfires
inbouwbrander 42x42 cm past mooi in het midden van een
vierkante vuurtafel van 80 bij 80 of 100 bij 100.
Let op: Vergeet niet een deurtje in te bouwen voor de
gasfles en zaag het gat voor de inbouwbrander zorgvuldig
uit. Het zou zonde zijn als je je vergist in de maat en niets
meer aan de tafel hebt. Geef de tafel een eigen stijl met
een mooie laag whitewash of greywash of kies een andere
kleur die mooi past bij de andere meubels in je tuin.

Zo maak jij jouw eigen vuurtafel
We leggen stap voor stap uit hoe jij jouw eigen vuurtafel
maakt. Deze vuurtafel heeft een blad van 80 bij 80
centimeter en een smalle voet. In het midden van de
vuurtafel is plaats voor een inbouwhaard van circa 42 bij 42
centimeter. Het bestaat uit twee panelen (links en rechts),
een deurtje (boven) en drie losse deeltjes (onder).

- Het deurtje is 47 cm hoog en 44 cm breed. Dit is excl. het
bovenste randje. Het randje is ongeveer 6 cm hoog.
- De twee panelen zijn 54 centimeter hoog en 44
centimeter breed.
- Zorg dat de drie losse delen in totaal ook 54 centimeter
hoog en 44 centimeter breed zijn, bijv. twee plankjes van
20 centimeter hoog en dan nog eentje van 14 centimeter
hoog, zoals hieronder.

Op het bovenste randje van de deur zit een draaiknop om
het deurtje te sluiten. Dit kan een klein klosje hout zijn.
Let op! Het plankje aan de onderkant (waar de scharnieren
aan bevestigd zijn) is in verstek gezaagd (45 graden). Het
deurtje aan de onderkant ook.

Dit is in verstek gezaagd

Hieronder zie je de onderkant van het tafelblad, dat 80 bij 80
centimeter groot is. De dikte van het blad is 7 centimeter. De
koplatten zijn ook in verstek gezaagd, zoals goed zichtbaar is
op de foto.
Op basis van de onderstaande foto's moet het je lukken om
zo'n tafelblad zelf te maken.

Zorg dat de sparing exact overeenkomt met de
inbouwhaard. Voor de Cosi-inbouwhaard van 40 bij 40 cm
is een gat nodig van 36 bij 36 cm. Kies jij voor de Enjoyinbouwhaard. Dan moet het gat 2 centimeter groter zijn,
dus ongeveer 38 bij 38 cm.

Nu gaat het vast lukken om de tafel in elkaar te zetten.
Wijk gerust af als het om de maten gaat. Door andere
maten te kiezen krijg jij jouw eigen unieke vuurtafel. Daar
bestaat er maar één van!
Je bent een klusser of je bent het niet! :-)

Dit zijn de populairste inbouwbranders

Deze Enjoy inbouwbrander
van 42 bij 42 centimeter is
perfect voor vierkante
vuurtafels. Het is de
goedkoopste vuurbrander
van Nederland, maar heeft
de mooiste vlam! Klik hier
om deze inbouwbrander te
kopen.

Liever een rechthoekige
vuurtafel maken? Kies dan
voor
deze Enjoy inbouwbrander
van 60 bij 30 centimeter.
Klik hier om deze
inbouwbrander te kopen.

5 tips om blunders te voorkomen

1

Zorg dat de vuurtafel minimaal 57 centimeter
hoog is. Dan past er een gasfles van 5 kilo
van BP Benegas onder de inbouwhaard.
Deze gasflessen zijn op 600 locaties in heel
Nederland te krijgen en in te ruilen.

2

Let er op dat je de inbouwbrander goed
aansluit. Je werkt met gas, dus wees
voorzichtig.

3

De maat van een steigerhouten plank is
standaard 19,5 centimeter breed en 3
centimeter dik. Reken met deze maten als je
een eigen vuurtafel ontwerpt.

4

Is het de eerste keer dat je een tafel maakt?
Leg - voordat je de schroeven in het hout zet
- eerst de houten planken tegen elkaar en ga
pas daarna boren.

5

Vergeet niet om
keramische
stammetjes bij de
inbouwbrander te
bestellen. De
keramische
stammetjes
zorgen ervoor dat
er een mooi
tafereel ontstaat.

Geen zin om te klussen?
Koop een complete vuurtafel!

Klik hier om alle vuurtafels te bekijken

Een vuurtafel is enigszins makkelijk te maken, maar
voor beginnende klussers is het absoluut een flinke
uitdaging.
Zoek je een ander project, dat sneller te realiseren is?
Kies er dan voor om een tafel met vuurschaal te
maken. Dit is voordeliger. Waar een inbouwbrander
voor een vuurtafel al snel zo'n 300 euro kost, zijn
vuurschalen verkrijgbaar voor circa 100 euro.
Een ander voordeel is dat je geen gasbrander hoeft
te kopen. In de vuurschaal leg je een paar blokjes
hout, aansteken maar en genieten van heerlijk vuur.
Je downloadt een bouwtekening van een (bijzet)tafel.
Houd er rekening mee dat er in het midden van de
tafel een verlaagd gat wordt gemaakt. Hier plaats je
wat grove stenen, die de warmte van de vuurschaal
opvangen. Zet de vuurschaal niet direct op het hout,
want de schaal wordt vrij warm.
Neem voor het gat van de onderkant de diameter
van de onderkant van de bak + 5 a 10 centimeter.

ONZE
FAVORIETE

VUURSCHALEN
Klik op jouw favoriete vuurschaal om naar de productpagina op
de webshop te gaan!

€ 39,95

€ 89,95

€ 87,50

