
Ecodrum GD medium en large
Ecodrum HD



VAN WASMACHINETROMMEL OP DE AFVALBERG
TOT DUURZAME VUURKORF IN JE TUIN. 

De Cyclus EcoDrum is zo’n ge-upcycled product. Iedereen herkent gelijk 
de wasmachine trommel. In plaats van dat deze op de afvalberg beland, 
hebben wij dit hoogwaardig RVS onderdeel weer een tweede functie 
gegeven; een duurzame vuurkorf! Hiermee kun je heerlijke sfeervolle 
avonden in eigen tuin beleven. 

Cyclus is hét merk voor circulaire producten voor
in en rondom jouw huis en tuin! 

Wij streven naar een milieuvriendelijke wereld en blazen afgedankte 
producten (of onderdelen daarvan) een nieuw leven in. 
Zo verminderen wij de afvalberg en dragen wij een steentje bij aan een 
circulaire maatschappij. 

Een circulaire maatschappij is een maatschappij waarin afval niet 
bestaat; restproducten zijn de grondstoffen voor nieuwe producten, 
of worden weer opgenomen door de natuur. Een circulaire maatschappij 
is er ook een waarin we geen negatieve impact meer hebben op de 
ecosystemen om ons heen. Zo kunnen we oude producten herkenbaar, 
of onherkenbaar, terug laten komen in nieuwe producten. 
Upcycling noemen we dat! 

En daar is Cyclus goed in! Daar wordt iedereen gelukkig van. 
Ook onze planeet!  ’A happy Planet’



De EcoDrum is aan de bovenzijde voorzien van een grote opening 
waar het haardhout makkelijk doorheen kan. De ronde vuurkorf 
heeft daarnaast kleine gaatjes waardoor je een gezellig zicht hebt 
op de bewegende vlammen en geen last hebt van rondspringende 
vuurdeeltjes. 

Alle onderdelen van de EcoDrum zijn gemaakt van gerecyclede 
onderdelen of materialen. Ook de doos, de meegeleverde handleiding, 
tape en het verpakkingsmateriaal! 
Zo is de transportdoos van de Ecodrum FSC gecertifieerd. FSC is een 
garantie dat de bossen duurzaam worden beheerd. 
In een FSC- gecertifieerd bos wordt de natuur beschermd en worden er 
nieuwe bomen aangeplant zodra de bossen zijn gekapt. 

Cyclus Ecodrum HD

Hoogte 49 cm

Diameter 49 cm

Gewicht 7,6 kg

RVS

Cyclus Ecodrum Medium GD

Hoogte 47 cm

Diameter 49 cm

Gewicht 9 kg

RVS

Cyclus Ecodrum Large GD

Hoogte 53 cm

Diameter 49 cm

Gewicht 9,2 kg

RVS

Dit draagt bij aan een CO2-neutrale kringloop en past dus helemaal 
binnen het Cyclus concept! 

Met de Cyclus EcoDrum haal je een 100% duurzame vuurkorf in huis, die 
warmte en sfeer brengt in je tuin. Plus een vuurkorf die bijdraagt aan de 
verbetering van de circulaire maatschappij. 



WAARSCHUWING 

Bewaar deze instructies goed. Laat het brandende artikel nooit 
onbeheerd achter! Verwijder alle decoratie en verpakkingsmateriaal 
voor gebruik. Plaats het artikel op een geschikte, veilige, rechte, hitte 
bestendige oppervlakte buiten bereik van versieringen, brandbare 
materialen zoals alcohol en andere licht ontvlambare artikelen. 

LET OP! Gebruik geen alcohol, benzine of vergelijkbare vloeistoffen voor 
aansteken of opnieuw aansteken! Gebruik niet te veel hout in dit artikel. 
Zorg ervoor dat het materiaal van de ondergrond bestand is tegen 
eventueel heet hout wat er op kan vallen.

WAARSCHUWING! Uitsluitend buitenhuis te gebruiken door 
volwassenen of onder ouderlijk toezicht. Laat het brandende artikel 
nooit onbeheerd achter. Houd voldoende afstand en verplaats het 
brandende artikel nooit.

LET OP! Dit artikel zal zeer heet worden, niet bewegen/aanraken tijdens 
het gebruik. Blus het vuur indien de vlam abnormaal groot is, bedek het 
artikel met een blusdeken. Niet uitblazen en gebruik hierbij geen water.




