
 
MONTERING AV POLARTØNNA ROYAL  
 
Før dere kan starte med montering av stampen er det viktig at forsikre seg om at plassen der 
stampen skal stå er i orden. Polartønna må plasseres vannrett og det får ikke være risiko for 
setningsskader i marken eller i grunnleggingen når stampen fylles med vann.  
Stampen veier ikke mer enn ca 170 kg uten vann men fyllt med 1150 liter vann er totalvekta 
1320 kg og når det sitter fire personer i og vannet stiger tilkommer ca 300 kg.  
 
Sett stampen på en glatt overflate gjerne på betongfundament som settes i ytterkant av 
stampen under vær støtte lekt. Hvis stampen skal plasseres på en gressplen anbefaler vi at 
grave bort gresset og legge singel/grus ca 100 mm som du setter stampen på.  
 
Husk at det MÅ komme inn luft under stampen for ventilasjon og så at lektene kan tørke ut.  
Arbeidets gang:  

 
● Skru loss støtte bordene fra pakken  
● Skjær bort plastikken på undersiden med en kvin.  
● Ta ut alle løse deler ut av stampen. I stampen skal alle tilbehør være, deler til pipen, 

tappekran og detaljer til ovnen. Der ligger også en manual for hvordan du monterer 
pipa.  

● Legg ned stampen forsiktig på den plass du har for avsikt at plassere den. Husk at 
gjøre dette sammen med noen, den veier ca 170 kg!  

● Rull aldri stampen til riktig plass, kantbord og ovn kan bli ødelagte.  
 
FORSLAG TIL GRUNNLEGGING: 



 
Grav ut gressplenen eller de underlag du har.  
Legg betongplater som støtte på et lag av stein/makadam. Diameter ca 1950 mm. 
Forsikre deg om at steinen ligger i vater .  
Sjekk på undersiden hvordan  støtte lekterne er monterte og utgå fra det når du plasserer 
betongplatene.  
 
PLASSERING OG MONTERING AV STAMPEN  

Plassere stampen på betongplatene, legg unnerlagspapir mellom platene og lektene for at 
forhindre fuktvandring fra betong til tre.  
 
Dimensjon på drenerings uttak 25 mm.  

 

 
 
Arbeidets gang for resterende deler:  



 
● Montere pipa etter instruksjonen 
● Sett ovnsgitter i ovnen 
● Montere døren til ovnen 
● Montere dreneringskran  
● Fyll stampen men vann - max til 150 mm fra kanten før dere starter å fyre.  

 
OPPVARMING  
Bruk tørr ved fra løvtrær for beste effekt ved forbrenning. Stampen er svært effektiv og 
vanne når 35°C innen 1,5-2 timer.  
 
INSTALLASJON AV EL  
For å bruke stampen trengs ingen el. Hvis du har bestilt elvarme, vannpumpe, reningsverk 
kobler du denne enligt beskrivelsen for respektive pakke.  
Hvis du har bestilt med lys er denne montert i karet for øvrig installasjon følger du 
anvisninger og manualer i pakken  
NB! Husk at alt arbeid med el skal utføres av en utdannet elektriker.  
 
TILVALG: GLASSFIBERLOKK ELLER ISOLERT LOKK  
Når du monterer glassfiberlokk fester du tre innfestingspunkter i panelet på insiden av 
stampen ca 100 mm ned fra kanten.Sjekk at innfestningspunkter plasseres der de 
forborrede hullene i lokket sitter.  
Sett fast gummi stroppene på lokket og dra dem ned til innfestingene når lokket brukes.  
Isolerte lokk finnes som tilvalg til Polar Tønna Royale, det er enkelt å bruke når stampen 
ikke er i bruk og festes på den samme måten som glassfiber lokket over.  
Til Polar Tønna Original finnes ingen lokk at velge til.  
 
VEDLIKEHOLD  
Impregner treet på utsiden av stampen en til to ganger i året med treolje. Treet er i 
varmebehandlet såkalt Thermowood og har derfor lang holdbarhet.  
At bade i samme vann mange ganger kan bli farlig. Vi anbefaler derfor at rengjøre stampen 
mellom hvert bad. Et lokk eller en presenning beskytter du stampen fra møkk og 
oppvarmingstiden bli kortere. Hvis dere velger at klorere er det viktig at følge doserings 
anvisningene fra klor leverandør. Der er aldri noen grunn til overdosering a klor og det er 
viktig at ikke klorere når vannet er oppvarmet, da fordamper kloret og vannkvaliteten 
forbedres ikke.  Skader som oppstår av overdosering av klor erstattes ikke av 
Polhus/Hytteogbolig.  
Husk at det finnes klorfri rengjøring som gir samme effekt.  
 
ELDNINGSTIPS  
NB! Begynn aldri eldning før stampen er fylld med vann opp til 150 mm fra kanten.  

● Bygg et lite bål av tørr og pen ved i ovnen. 
● Hell på t-sprit på veden eller bruk opptenningsbriketter. Papir skal ikke brukes da det 

ofte danner mer stot.  



 
● Hvis du ikke får nok luft gjennom pipa kan du ta av storsteins røret og legge ned lite 

tre med t-sprit som er tent på. Sett på røykrøret igjen og når røyken kommer ut av 
pipa kan du fyre på veden i ovnen. (dette kan du også gjøre med Orginal modellen)  

● La luken til ovnen stå åpen eller lokket (hvis du har Orginal) i noen minutter for å få 
godt trekk til elden og steng luka (og lokk) gravdvis.  

● I Polartønna Orginal kan du fylle på med mye ved, den kommer etter forbrenning at 
minske nedåt mot ilden.  

● I Polartønna Royal må du tilføre ved successivt etterhvert som forbrenning skjer.  
NB! vær forsiktig når du åpner ovnen. Ha aldri ansiktet foran åpningen, bennbargass kan 
flamme opp. 
Var ekstra forsiktig hvis dere bruker tennvæske og bruk ALDRI eksplosive væsker eller 
bensin.  
Husk at ild og gnister kan fly ut av pipa, plassere derfor ikke stampen nære hus eller 
nærtliggende lett antenneligt materiale.  
Bruk løvtre som ved. Ved av for eksempel gran er gnist bildende og gnister kan antenne 
nærliggende brannfarlig materiale. Plassere alltid stampen så at det ikke medfører risiko ved 
forbrenning.  
 
RUSTFRI STÅL  
Metalldelene i Polartønna er laget av rustfri stål i følge følgende kvalitetsskala:  

● Pipa og frontplate er laget i Stainless steel 430 
● Ovn og skorstein bend 90° er laget av Stainless steel 304 

 
 
 


