Pelletkachels

WAAROM KIEZEN VOOR EEN PELLETKACHEL Ecobenelux is gespecialiseerd in duurzame energie syste-

Milieuvriendelijk (CO2 neutraal)



Automatisch regelbaar



40% tot 50% goedkoper dan gas, stookolie



Minimale asresten



Eenvoudig programmeerbaar (dag, weekend,
week)



Kan aangesloten worden op bestaande schouw
of buitengevel



Gezellige warmte



Snelle terugverdientijd



Weinig onderhoud



Weinig opslagruimte nodig voor brandstof



Ook in cv uitvoering mogelijk

Naast de enorme besparingskosten op uw energieverbruik, wordt ons milieu niet extra belast met hoge CO2
uitstoot, het verbranden van houtpellets is namelijk
CO2 neutraal.
Onze pelletkachels hebben een zeer goede prijskwaliteitsverhouding en zijn er in veel verschillende
vermogens en designs, van klassiek tot modern
dus voor jong en oud.
In onze showroom zijn meerdere modellen van verschillende merken opgesteld. Voor het kiezen van het model,
het juiste vermogen en een installatie die voldoet aan de
regelgeving voor uw situatie, geven wij u een goed advies, en kunnen wij u begeleiden met de installatie, denk
hierbij aan rookgasafvoer en elektrische aansluiting.
Kiest u ervoor om de installatie te laten uitvoeren, dan
kunnen onze gecertificeerde monteurs dit voor u doen.
Wij garanderen onze klanten een volledige service en
dienst na verkoop.

Ecobenelux
Dr. Huub van Doorneweg 40b
5753 PM Deurne

Comfortabel en sfeervol

Ecobenelux energy systems



men, zoals het duurzaam verwarmen van uw woning
doormiddel van een hout pelletkachel.
Deze kachels kenmerken zich door het zeer lage brandstofverbruik t.o.v. traditionele fossiele verbrandingstoestellen.

Web: www.ecobenelux.com
Mail: info@ecobenelux.com
Tel: +31 ( 0 ) 85-7 82 14 14

Onze showroom is op
afspraak te bezoeken

www.ecobenelux.com

CASTILE 8 KW

CASTILE INSERT 8 KW

De échte passie bij
Quadra Fire
is het creëren en
perfectioneren
van pelletkachels
SANTA FE 8 KW
op de meest
efficiënte manier.
Je proeft de passie in ieder detail
van deze pelletkachels :
de gebruikte materialen en design,
de prestaties,Veiligheid, betrouwbaarheid en
gebruiksvriendelijkheid.
Een milieu-vriendelijke Quadra
Fire is uw slimme keuze om met
alternatieve energie te verwarmen.

Kiezen voor een
pelletkachel is
kiezen voor tal van
voordelen. De pellet is een bijzonder praktische brandstof en biedt tal
van voordelen op de traditionele hout-kachel. ze zijn gemakkelijk te verkrijgen (in
zakken van 15kg), te stockeren en te gebruiken; het pelletreservoir garandeert een
lange stooktijd.

Kiezen voor CADEL is…..

DALIA 6 KW
Kleur; Zwart, Bor-

De kachels kunnen daarnaast
geprogrammeerd worden, uw
RED pelletkachel start en
stopt wanneer u dat wenst.
Met behulp van pellets bekomt men een natuurlijke verbranding met een hoog rendement die bovendien weinig vervuilend is.

PRIMULA 9,5 KW
Kleur: Zwart, Bordeaux, Ivoorwit, Grijs

De gecreëerde warmte is, intenser, aangenamer én duurzamer, voor een beter huiselijk comfort.
Bovendien is stoken met
pellets 40% tot 50 % goedkoper ten opzichte van traditionele brandstoffen.
Al deze voordelen garanderen dat RED pellet-kachels
comfortabel, economisch en
duurzaam verwarmen.

GARDENIA 8 KW
Kleur: Zwart, Bordeaux, Ivoorwit, Grijs

Vereenvoudigde bediening : eenvoudig
en direct via 3 draaiknoppen
(temperatuurinstelling,
snelheid convectieventilator en vermogen)

kiezen voor een groenere planeet:
Wie verwarmt met een CADEL
pelletkachel respecteert het
milieu. Pellets zijn een 100%
natuurlijke brandstof, ook aan de
productie komen geen chemische
behandelingen te pas. Kiezen voor
een CADEL pelletkachel is kiezen
voor een milieubewuste verwarmingsbron.

RONDO 5,5 KW
Kleur: wit, zwart, rood

kiezen voor gebruiksvriendelijkheid:
Warmte met 1 druk op de knop, met
een CADEL pelletkachel is
het mogelijk! De CADEL pelletkachels zitten eenvoudig in
elkaar en zijn efficiënt te bedienen.
kiezen voor een CADEL pelletkachel
is kiezen voor een besparing op uw
energieverbruik.
0mdat pellets een vernieuwbare vorm
van energie zijn, ligt de kostprijs een
stuk lager.
De pellets zijn daarnaast ook
makkelijk te verkrijgen en op te
slaan.
kiezen voor kwaliteit:
CADEL kiest voor hoogwaardige
grondstoffen om zijn
producten mee te vervaardigen.
Om de hoogste kwaliteit te
garanderen, gebruikt CADEL voor
zijn kachels en haarden
enkel hoogwaardig gietijzer en
roestvrij staal (resistent
tegen hoge temperaturen), de zuiverste messing afwerking
en met de hand gegoten keramische
tegels, afgewerkt met
een traditionele kristalglazuurlaag.
kiezen voor veiligheid:
CADEL garandeert de veiligheid van
zijn elektrische systeem, het verbruik
en de uitlaatstoffen. De kachels voldoen aan alle strenge Europese
normen.

NICE 7 KW
Kleur: wit, zwart, grijs,
rood, Speksteen

MARTINA 10,4 KW
Kleur: wit, zwart, grijs,
rood, Speksteen.

