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За да ви улесним при продажбата на нашите продукти, предлагаме на вашето внимание 

кратка схематична информация. Барбекюто е красиво и полезно изделие, с него се работи лесно 
и е повод за празнични срещи с приятелите. При правилното му сглобяване и употреба изделието 
издържа дълго време на огъня и неблагоприятните външни условия. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
 

• На клиентите препоръчваме преди всичко да бъдат внимателни при отварянето на 
опаковката и да проверяват старателно отделните елементи, преди да започнат 
сглобяването. Повредените елементи не трябва да се използват, а да се изиска 
гаранционната им подмяна.  

• Барбекюто трябва да се използва единствено на открито и да не се монтира в 
затворени помещения. 

• Използва се за печене на хранителни продукти, а не за претопляне, нито за 
изгаряне на каквито и да е отпадъци. 

 

МОНТАЖ – ОБЩИ УКАЗАНИЯ  
 

• От основно значение е да се подготви бетонна основа, която може да издържи тежестта на 
барбекюто (около 8 cm дебелина за барбекю с тегло до 5-600 kg; 10 cm до 1000 kg и около 18 
cm за по-тежки изделия). За стабилна опора на по-тежките модели основата трябва да се 
армира с електрозаварена мрежа. 

• Барбекюто не трябва да се циментира/залепя за земята, а ако се поставя до постройки – не 
трябва дори да се опира или залепя към стените, тъй като няма да може да се разширява под 
действието на топлината. 

• Изпълнете монтажа, като следвате реда на номерата на елементите (вж. инструкциите). 
• Преди да закрепите купола, проверете разстоянията между страничните стени и вкарайте 
грила. 

• Съставните елементи на огнището (Easy Fire и огнеупорни плочи) само се поставят един до 
друг, без никакво свързващо вещество. 

• След приключване на монтажа изчакайте най-малко 24 часа, преди да запалите и използвате 
барбекюто. 

 

МОНТАЖ – БАРБЕКЮ ОТ ЦИМЕНТ И ГЛИНА: 
 
• За барбекюта от цимент и глина са необходими следните материали: хоросан (80% фин пясък 
и 20% цимент с ниска якост), пластмасов валяк, мистрия, четка, найлоново платно, кварцова 
боя, маламашка. 

 

 

 
• Сглобете елементите помежду им с лек слой хоросан, най-вече в зоната на огнището. 
• Допустимо е поставянето едно върху друго само на две коминни тела, за да се избегне 
прекаленото натоварване върху купола. 

• Стойката и работният плот трябва да са залепени само в двете странични точки (вж. фиг. 1). 
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МОНТАЖ – БАРБЕКЮ ОТ МРАМОРНИ ГРАНУЛИ: 
 
• За барбекюта от мраморни гранули (тип Assuan или Casablanca LX) да се използва Betonfast на 

MCZ, полиуретаново водно-втвърдяващо се лепило, устойчиво на най-малко 200°C. Нанесете 
малко Betonfast, най-вече в областта на огнището. Новата версия на Betonfast (2011) при 
необходимост позволява по-лесното демонтиране на отделните части. 

• Тези барбекюта са подходящи и за употреба с дърва: макс. 3 kg на зареждане (вж. примерите). 
• Барбекютата от мраморни гранули не трябва да се боядисват. 
 

 
    

  
   

 
ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ – БАРБЕКЮ ОТ ЦИМЕНТ И МРАМОР  
 
• Преди да използвате барбекюто за печене, запалете го и оставете жарта да се нажежи поне 30 
минути. 

• Почиствайте плочата за огъня и евентуално тавата за пепелта след всяка употреба. 
• Предпазвайте барбекюто от атмосферните въздействия, особено преди зимния период или 
преди дълги престои, като го покриете с покривало или найлоново платно. 

• Разнотонието между компонентите от един същ материал не е основание за рекламация. 
• Белите петна (ефлоресценция) са естествено явление и не са основание за оплакване. За да 
ги отстраните, почистете повърхностите с четка и ги измийте няколко пъти с вода.  

РАБОТНИ ПЛОТОВЕ CRYSTAL И ANTIQUE 
 

  

  

  

• За да се предпази барбекюто от цимент и глина (с огнище най-малко 60 cm) от вероятни 
повреди от пламъците, препоръчваме между огнището и купола да се монтира стоманен 
„вътрешен купол“ (вж. снимка 7).  

• Да се зарежда само с дървени въглища, максимално количество 2 kg на зареждане (вж. 
примерите). Монтирането на вътрешен купол позволява употребата и на малки количества 
дърва (макс. 2 kg) на зареждане, така че да не се повреди огнището. 

• Циментовите барбекюта трябва да се предпазват от атмосферни въздействия чрез използване 
на пластична боя на кварцова основа (напр. боя MCZ). Препоръчваме да се боядиса повторно 
преди настъпване на зимата.  

От 2011 година SUNDAY предлага нови декоративни покрития 
от мраморни гранули за повърхностите на работните плотове. 
Тези полирани (CRYSTAL) или грапави (ANTIQUE) повърхности 
могат да се третират със стандартни препарати за защита и 
почистване на мраморни или гранитни повърхности. 
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ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНО ЗАПАЛВАНЕ НА БАРБЕКЮТО 
 
• Всяко запалване трябва да става бавно и постепенно при избягване разпалването на пламъци, 
като по този начин се улеснява отделянето на водата и влагата, абсорбирана през нощта.  

• Не използвайте спирт, нафта или течни горива за първоначално или повторно запалване! Да 
се използват само подпалки, съответстващи на EN 1860-3. 

• Барбекютата да се използват само с дървени въглища. Употребата на дърва е разрешена 
само при барбекюта от мраморни гранули. Да не се добавя ново гориво, докато зареденото 
преди това не изгори. 

• Материалите, от които е изработена зоната на огнището, се разширяват от огъня; 
образуването на пукнатини се дължи на резките температурни разлики; Тези микропукнатини 
не са дефект на изделието. 

 
 

ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА: КОЛИЧЕСТВО, ЗАПАЛВАНЕ И ГОРЕНЕ  
 

  
 

 

2,0 kg  2,0 kg  6 kg  6 kg  
 

 
ДЪРВА – КОЛИЧЕСТВО  

 

   
ДЪРВА – 3 kg ДЪРВА – 6 kg ДЪРВА – 15 kg 

 
ДЪРВА ЗАПАЛВАНЕ И ГОРЕНЕ 

 

    

ДЪРВА – 3 kg  ДЪРВА – 6 kg ДЪРВА – 15 kg 
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ДЕМОНТИРАНЕ – ПРИМЕРИ ЗА ПОДМЯНА НА ПОВРЕДЕН ЕЛЕМЕНТ 
 
Благодарение на новия продукт Betonfast на SUNDAY могат много по-лесно да се подменят 
повредените елементи, като се отделят един от друг.  
Необходими материали: Гумен чук, длето, лост „кози крак“, ръкавици. 
 
 
 
 
 СТЪПКА 1: ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
СТЪПКА 2: ДЕМОНТАЖ НА НОСЕЩИТЕ ОПОРИ 
 
 

 
  

 
 
СТЪПКА 3: ДЕМОНТАЖ НА ОГНИЩЕТО 
 
 

  

 
 
 
 

   




