
Stookinstructie proTipi-kachel 

1. lees deze instructie in zijn geheel door alvorens de kachel aan te steken!! 

2. hang de proTipi-kachel aan de schoorstok en stel hem horizontaal d.m.v. het 

verstellen van de onderste pen 

3. zet de houtbak onder de kachel en vul deze met droog hout en aanmaakhout 

4. leg de pook in de houtbak en de hittebestendige handschoenen er naast 

5. draai de luchtinlaten op de deur geheel open 

6. open de deur  

7. doe, als er geen aslaag in de kachel ligt, 1-2 cm zand in de kachel (dit is een 

isolatielaag) 

8. doe een handvol aanmaakhout in de kachel en stop er een aanmaakblokje onder 

9. leg er minimaal drie grotere stukken droog hout op 

10. ontsteek het aanmaakblokje 

11. sluit de deur; het vuur gaat nu lekker aantrekken 

12. regel het vuur met de luchtinlaten 

13. als het hout is opgebrand: zet de houtbak onder de deur van de tipikachel, open de 

deur, trek met de pook het restant van het vuur voorzichtig naar voren en vul de 

kachel met een nieuwe voorraad hout 

14. draai de luchtinlaten wat open totdat de kachel lekker brandt; draai daarna ze 

daarna weer terug tot het gewenste nivo. 

 

Opmerkingen:  

 laat kinderen nooit alleen in de tipi met brandende kachel!! 

 stook geen nat hout: dit geeft nagenoeg geen warmte, is slecht voor het milieu 

wegens onvolledige verbranding en heeft sterke creosootvorming tot gevolg, zie 

verder hieronder 

 smoor de kachel niet te veel want dit heeft sterke creosoot ontwikkeling tot 

gevolg; deze zet zich af aan de binnenzijde van de schoorsteen en kan bij het 

opnieuw stevig opstoken van de kachel tot ontbranding komen, de pijp verlaten 

en op het doek vallen met schroeigaten als gevolg  

 gebruik pook en handschoenen voor openen en sluiten van de deur en voor het 

bedienen van de luchtinlaten 

 houd alle materialen minstens 50 cm van kachel en schoorstok verwijderd i.v.m. 

risico van schroeien of vlamvatten 

 draag geen licht ontvlambare kleding in de buurt van een hete kachel 

 ruitje kunt u schoonmaken met koude thee of een vochtig sponsje met as 


