Houtkachels
Merk : Dovre
760CB – 11kW
Houtkachel met zijvuldeur.
afmetingen BxHxD: 780x800x580 mm
gewicht: 210 kg
rendement: 78 %

640GM – 9kW (zowel hout als kolen)
Multibrandstofkachel met zijvuldeur.
afmetingen BxHxD: 650x760x550 mm
gewicht: 190 kg
rendement: 77,5 %
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555GM – 8kW (zowel hout als kolen) – antraciet als email
Multibrandstofkachel met verstelbare poten en zijvuldeur.
afmetingen BxHxD: 550 x 765/845 x 445 mm
gewicht: 120 kg
rendement: 80,1 %

350CB – 6kW
Houtkachel met verstelbare poten.
afmetingen BxHxD: 430x715-775x475 mm
gewicht: 95 kg
rendement: 77 %
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600 – 6kW
Traditionele houtkachel met Noorse figuren.
afmetingen BxHxD: 595 x 680 x 340 mm
gewicht: 80 kg
rendement: 80 %

300 – 9kW
Traditionele houtkachel met Noorse figuren.
afmetingen BxHxD: 820 x 730 x 365 mm
gewicht: 115 kg
rendement: 78,5 %
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Astro 2/L – 7kW
Houtkachel op pootjes.
afmetingen BxHxD: 520 x 890 x 450 mm
gewicht: 139 kg
rendement: 79,4 %

Astro 2 op sokkel – 7kW
Houtkachel op sokkel.
afmetingen BxHxD: 520 x 1120 x 450 mm
gewicht: 157 kg
rendement: 79,4 %
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Astro 4 met houtvak – 8kW
Multibrandstofkachel met vlak zijglas. Op houtvak.
afmetingen BxHxD: 475 x 1140 x 420 mm
gewicht: 170 kg
rendement: 76,7 %

Astro 3 op sokkel ‐ 8kW
Multibrandstofkachel met prismatisch zijglas. Op sokkel.
afmetingen BxHxD: 515 x 1140 x 420 mm
gewicht: 145 kg
rendement: 76,7 %
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Vintage 50 wit ‐ 9kW
Moderne houtkachel in retro-design.
afmetingen BxHxD: 690x690x445 mm
gewicht: 155 kg
rendement: 84,2 %
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Merk : Barbas
Eco 800 speksteen – 6/10kW
• robuuste uitstraling,
• spekstenen of gietijzeren bekleding,
• optionele houtlade,
• boven -en achteraansluiting,
• buitenlucht aansluiting,
• hoog rendement,
• lage fijn stof uitstoot
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Eco 60 – 9kW
• metalen bekleding,
• beton keramisch interieur,
• boven- en achteraansluiting,
• verdiepte stookbodem,
• buitenlucht aansluiting,
• hoog rendement,
• lage fijn stof uitstoot
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Eco 55
• spekstenen of metalen bekleding,
• beton keramisch interieur,
• boven- en achteraansluiting,
• hoog rendement,
• lage fijn stof uitstoot
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Eco 90
• metalen bekleding,
• hoge verbrandingsruimte,
• beton keramisch interieur,
• bovenaansluiting,
• verdiepte stookbodem,
• buitenlucht aansluiting,
• hoog rendement,
• lage fijn stof uitstoot
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Merk : Efel
Harmony I Mix – 11kW (zowel hout als kolen)
De Efel Harmony 'Mix', volledig opgetrokken in gietijzer, biedt een ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Zijn vele voordelen verhogen
het gebruiksgemak:
- Afneembare trechter
- Glasbeschermer
- Werkt op alle types van kolen
- Schoner venster
- Continue werking van 8 tot 36 uur
- Hetzelfde rooster voor hout en kolen
- Schonere verbranding, dubbele luchtcirculatie
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Stanford 9 – 9kW
De Stanfords, die verkrijgbaar zijn met of zonder gepolijste
kookplaat, zijn uitgegroeid tot een referentie in dit
marktsegment. De Stanford serie is ook verkrijgbaar in
verschillende kleuren.
Voordelen:
- Een schoner venster (wat zorgt voor een onvoorstelbare brede
kijk op het vlammenspel)
- Verplaatsbare rooster

- Gemakkelijk te vullen langs voor- of zijkant!
- Comfort: thermostatische temperatuurregeling
- Grote aslade
- Schonere verbranding, dubbele luchtcirculatie
> Primaire lucht: thermostatische temperatuurregeling
> Secundaire lucht: luchtopname via het bovenste gedeelte voor
een schonere verbranding (verlaagde CO-uitstoot) en een
schoner venster
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Harmony II alpa – 10kW
De traditie van onze voorouders die aan de wieg stonden van
het gebruik van gietijzer is altijd al gekoppeld geweest aan een
geest die hunkert naar technologische innovatie. Elke Nestor
Martin combineert technische expertise met een integriteit die
ongeëvenaard is. Echter, de compromisloze techniek dient enkel
als middel om het doel te bereiken en dat is waarom onze
kachels zo gebruiksvriendelijk zijn.

De Harmony modellen zorgen ervoor dat u kunt genieten van
het ontspannende comfort dat een houtvuur biedt, terwijl de
warmte zich over uw volledige huis verspreidt, via de boiler van
de centrale verwarming.
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Merk : Nestor Martin
RH33 – 9kW
De RH 33 heeft een evenwichtige verhouding tussen lengte en hoogte en creëert op die manier elegante, maar toch grote en ruime
proporties.
De RH 43 is de grootste kachel van deze serie met uitgesproken afmetingen die de breedte benadrukken en de globale indruk van
de hoogte verminderen. De uitgestrekte verbrandingskamer kan grote ruimtes verwarmen en biedt een spectaculair zicht op het
vuur.
Bij beide modellen kunnen de houtblokken horizontaal of verticaal geladen worden.
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De TT20RS is een prachtige houtkachel die is bekleed met speksteen. Met de naverbrandingstechniek (tertiaire luchttoevoer) behaald de kachel een zeer hoog rendement van 83%. De
kachel onderscheidt zicht verder door zijn schitterende design, dit komt mede door het grote
gebogen ruit.
Vermogen: 3 – 7 kW
Afm : 1088x419x531 mm (hxdxb)
Met externe luchttoevoer

De TT22 heeft een 1-hendel bediening zo heeft u altijd de juiste luchtverhouding kortom
vergissen is dus niet mogelijk. Om te voorkomen dat u uw vingers brandt is het handvat
geventileerd en zo geplaatst dat het altijd koel blijft. De grote maar lichte aslade met deksel is
eenvoudig uitneembaar. De gietijzeren bodem ligt diep in de verbrandingsruimte, zodat u door
de mooi gebogen panoramaruit goed zicht heeft op het vlammenspel. Binnenframe deur en de
brandkamer bodem van gietijzer. Stevige deur met 2 puntsluiting.
Houtblokken tot 55 cm
Vermogen : 5-10kW
Afm : 929x482x708 (hxdxb)
Met externe luchttoevoer

De TT10 is het basismodel van de serie, met afgeronde stalen zijkanten. Doordacht ontwerp
met gebogen panoramische voorkant. Hierdoor heeft u vanuit verschillende hoeken een
uitstekend zicht op het vlammenspel. Het regelen van de verbranding is gemakkelijk en
eenvoudig met de 1-hendelbediening. De plaatstalen behuizing en de convectieopeningen
zorgen voor een constante warmteafgifte. Onder de verbrandingsruimte bevindt zich de aslade
en het houtvak. De binnendeur en de bodem van de brandkamer zijn van gietijzer. De deur
voor de houtopslag kan naar keuze worden verwijderd. Topkwaliteit in een strak design voor
een redelijke prijs.
Vermogen : 3-8kW
Afm : 1009x462x518 (hxdxb)
Optie externe luchttoevoer

De TT1Z is een mooie compacte Deense houtkachel. De massieve plaatstalen behuizing en de
convectieopeningen zorgen voor een snelle warmteafgifte.
Door het grote venster heeft u schitterend zicht op het vlammenspel.
Onder de verbrandingsruimte bevindt de aslade
Superkwaliteit in een strak design, degelijke afwerking, hoogwaardige techniek,
superkwaliteit voor een redelijke prijs
Vermogen : 4-8kW
Afm : 878x410x478 (hxdxb)

TT40 is een moderne open haard gemaakt van sterke materialen. Alle stalen platen zijn tussen
de 3-6 mm dik. De vuurhaard is van binnen bekleed met sterk isolerend vermiculiet en is zo
ontworpen dat bij een hoge temperatuur en een snelle verbranding het ruit schoon blijft.
De onderkant van de vuurkist en deur is gemaakt van hoogwaardig gietijzer. Dit zorgt ervoor
dat de kachel hoge temperaturen kan weerstaan.
De senior vuurkist en het grote gebogen glas geeft u een duidelijk zicht op het vuur.
TT40 is ongelooflijk eenvoudig te bedienen, met zijn eenvoudige hefboom.
Vermogen : 3-7kW
Afm : 953x414x458 (hxdxb)

