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Algemene informatie 
 
Een vintage aromabrander is geschikt voor 
subtiele verdamping van hydrolaten, 
essentiële oliën of zeezout in bijvoorbeeld 
de woonkamer, op kantoor en salon
praktijkruimtes.  
De aromabrander bestaat uit twee delen: 
het onderste gedeelte is de behuizing 
een theelicht, het bovenste gedeelte is een 
schaalreservoir alwaar het voorzien kan 
worden met geurwater of geurolie.
 
 
 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
Vul het reservoir met bloesemwater, zeezout of essentiële oliën.
Steek een theelichtje aan en plaats deze in 
zal deze verdampen en een heerlijke geur in uw kamer verspreiden.
Het water in het reservoir zal blijven verdampen totdat het op raakt. Het is daarom aan te raden 
dat er aromawater in de nabijheid is 
 
 

 
Waarschuwing !!! 
 
Nooit een theelichtje gebruiken zonder aluminium cup.
Een in gebruik genomen aromabrander altijd plaatsen op een veilige ondergrond en
in de buurt van brandbare stoffen
Laat een brandende verdamper nooit onbeheerd achter.
Plaats de brandende verdamper altijd buiten het bereik van kinderen.
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Een vintage aromabrander is geschikt voor 
subtiele verdamping van hydrolaten, 
essentiële oliën of zeezout in bijvoorbeeld 
de woonkamer, op kantoor en salon- of 

De aromabrander bestaat uit twee delen: 
het onderste gedeelte is de behuizing voor 
een theelicht, het bovenste gedeelte is een 
schaalreservoir alwaar het voorzien kan 
worden met geurwater of geurolie. 

Vul het reservoir met bloesemwater, zeezout of essentiële oliën. 
Steek een theelichtje aan en plaats deze in de behuizing onder het reservoir. Als het water warm is 
zal deze verdampen en een heerlijke geur in uw kamer verspreiden. 
Het water in het reservoir zal blijven verdampen totdat het op raakt. Het is daarom aan te raden 
dat er aromawater in de nabijheid is om het aan te vullen! 

 
 
 
 
 
Schoonmaak instructies
 
De brander is breekbaar en moet met 
zorg behandeld worden.
Gebruik voor reinigen alleen water en 
zeep (niet in de vaatwasser).
Gebruik geen schuur
schoonmaakmiddelen.
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Het water in het reservoir zal blijven verdampen totdat het op raakt. Het is daarom aan te raden 

Schoonmaak instructies 

De brander is breekbaar en moet met 
zorg behandeld worden. 
Gebruik voor reinigen alleen water en 
zeep (niet in de vaatwasser). 
Gebruik geen schuur– of harde 
schoonmaakmiddelen. 

Een in gebruik genomen aromabrander altijd plaatsen op een veilige ondergrond en nooit 

Plaats de brandende verdamper altijd buiten het bereik van kinderen. 
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