Pelletkachel Duroflame Batavia
Ken je ‘m nog, die typisch Hollandse haard van vroeger? Een robuuste kachel, die zo’n
aangename warmte verspreidde in huis. Een plek in huis om gezellig samen te komen of
juist even een momentje voor jezelf te hebben na een drukke dag. De Duroflame Batavia
brengt de gezelligheid van vroeger naar het hier en nu. Kenmerkend aan de pelletkachel is
die typische ‘ouderwetse’, Hollandse uitstraling. Het grote verschil met de traditionele
houtkachel is dat de Duroflame Batavia pelletkachel vele malen duurzamer is. Bovendien
ontvang je, bij aanschaf van de kachel, een leuk subsidiebedrag.
Hollandse kwaliteit van Hollandse bodem
De Duroflame Batavia is een kwalitatief hoogwaardige kachel van Hollandse bodem.
Duroflame onderscheidt zich op de markt door veel aandacht te besteden aan het design
van de kachel. Alle kachels worden bedacht, ontwikkeld en vervaardigd vanuit het idee dat
de kachel een aanvulling moet zijn op het interieur. In onze moderne fabriek in het
Groningse Bedum doen we geen concessies op ontwerp of kwaliteit; we ontwikkelen net zo
lang door tot we de perfecte combinatie van design en techniek hebben gevonden.
Aangenaam warm in een mum van tijd
Doordat de Duroflame Batavia zowel boven- als onderwarmte verspreid, creëert de kachel in
een mum van tijd een aangenaam klimaat in huis. Tel daar de klassieke, nostalgische
uistraling bij op en je weet: de Duroflame Batavia staat garant voor dat heerlijke, behaaglijke
thuisgevoel.

Kenmerken
• Continu draaiende pellettoevoer
• Natuurlijke convectie bij lage stand, hoge stand met ventilator
• Keramische ontsteking
• Externe luchtinlaat voor passieve woningen
• Bediening uit het zicht
• Handige timerfunctie
Specificaties
Vermogen max.
Vermogen min.
Rendement
Max. verbruik
Min. verbruik
Min. stroomverbruik
Max. stroomverbruik
Gewicht
Reservoir inhoud

7.9 kW
2.2 kW
94.8%
1.74 kg
0.47 kg
18 W
54 W
101.5 kg
14 kg

Pelletkachel Duroflame Pelle
Houd je van een strak interieur zonder al te veel poespas? En zoek je een (pellet)kachel die
niet teveel opvalt of veel ruimte inneemt? Dan is onze Duroflame Pelle een mooie,
duurzame aanvulling op jouw interieur. De Duroflame Pelle is niet alleen bescheiden van
formaat, maar ook van prijs. Het design is vergelijkbaar met dat van een moderne
houtkachel. Het grote verschil? Schone verbranding, veiliger in gebruik en volledig
automatisch te besturen. Need we say more?
Subtiel en smaakvol
De pelletkachel staat doorgaans bekend als een groot en log apparaat. Duroflame brengt
daar verandering in. Zo zoekt onze ontwerper continu naar de perfecte balans tussen een
aangename warmte, duurzame verbranding en aantrekkelijk design. Geen concessies, geen
compromissen. Onze kachels gaan naadloos op in hun omgeving of zijn juist een welkome
aanvulling op het interieur. De gezelligheid van vroeger in een modern jasje. Dat geldt ook
voor de Duroflame Pelle. Met zijn smaakvolle uiterlijk past deze kachel in nagenoeg ieder
interieur.
Warm en modern
De Pelle kachel is, net als alle pelletkachels van Duroflame, volledig instelbaar, met dank
aan de timerfunctie en weekinstelling. De kachel is van een robuuste kwaliteit, heeft een
strak design en een hoge verbranding. Het display is bovendien op een subtiele manier
verborgen in het pelletsreservoir, waardoor niets de aangename, nostalgische sfeer nog in
de weg staat. Daar word je toch warm van?
Kenmerken
• Bediening uit het zicht
• Handige timerfunctie
• Eenvoud
Specificaties
Vermogen max.
Vermogen min.
Rendement
Max. verbruik
Min. verbruik
Min. stroomverbruik
Max. stroomverbruik
Gewicht
Reservoir inhoud

7.3 kW
3.4 kW
85.7%
1.70 kg
0.79 kg
25 W
58 W
55,5 kg
10 kg

Pelletkachel Duroflame Rembrand
Klein, stil en toch zeer behaaglijk: met zijn subtiele aanwezigheid weet de Duroflame
Rembrand iedere ruimte probleemloos te verwarmen. Deze charmante en duurzame
warmtebron is met een hoogte van nog geen 60 cm één van de kleinst verkrijgbare
pelletkachels. Dat maakt ‘m zeer geschikt voor kleine ruimtes waar een kachel niet te
prominent aanwezig kan of mag zijn, maar waar je wel wilt profiteren van de behaaglijke
sfeer en warmte van een pelletkachel.
Subtiel en smaakvol
Duroflame is de eerste speler die de duurzame verwarmingstechniek weet te combineren
met design en ambacht. Zo ook de Rembrand: een pelletkachel die je uit duizenden herkent.
Met zijn bescheiden formaat past hij in nagenoeg iedere (woon)kamer. En hoewel zijn
subtiele voorkomen wellicht anders doet vermoeden, maakt deze pelletkachel het in
nagenoeg iedere ruimte behaaglijk warm. Bovendien verwarmt de Duroflame Rembrand met
natuurlijke convectie, waardoor de kachel zeer stil is. Wel zo prettig!
Modern en innovatief
Bij de Duroflame Rembrand pelletkachel zijn design en innovatie in perfecte harmonie. Zo is
de kachel bijvoorbeeld volledig instelbaar, met dank aan de timerfunctie en weekinstelling.
Het display is op een subtiele manier verborgen in het pelletsreservoir. Bovendien
produceert de kachel maar weinig as, door de hoge verbrandingsgraad. De Duroflame
Rembrand is van een robuuste kwaliteit, heeft een strak design en verwarmt bovendien aan
de hand van natuurlijke convectie. Daarmee is de confectieventilator overbodig geworden en
die techniek maakt de Rembrand tot één van de stilste pelletkachels in zijn soort.
Kenmerken
• Continu draaiende pellettoevoer
• Natuurlijke convectie zonder ventilator
• Keramische ontsteking
• Externe luchtinlaat voor passieve woningen
• Bediening uit het zicht
• Handige timerfunctie
Specificaties
Vermogen max.
Vermogen min.
Rendement
Max. verbruik
Min. verbruik
Min. stroomverbruik
Max. stroomverbruik
Gewicht
Reservoir inhoud

5.8 kW
2.5 kW
95.4%
1.30 kg
0.53 kg
19 W
24 W
83 kg
11 kg

Pelletkachel Duroflame Rinus
De Duroflame Rinus is de ronde variant uit de pelletkachel collectie van Duroflame. Een
kachel die qua vermogen niet onder doet voor de doorsnee pelletkachel, maar wel een stuk
eleganter en smaakvoller is. Door het strakke design is de kachel in nagenoeg iedere
huiskamer een waar pronkstuk en doet hij het goed op iedere plek in huis.
Het perfecte design
Bij Duroflame doen we er werkelijk álles aan om het perfecte design te creëren - en dat te
combineren met een hoge kwaliteit en schone verbranding. We ontwerpen, ontwikkelen
prototypes en innoveren net zo lang tot het resultaat ons tevreden stemt. Nijverheid anno nu.
Daarbij doen we geen concessies en leveren we niet in op de aantrekkelijkheid noch het
innovatieve karakter van de kachel. Rinus is het resultaat van zuivere ambacht in een nieuw
jasje! Een kachel die qua formaat geschikt is voor kleine ruimtes, maar qua vermogen ook
prima in een grotere ruimte geplaatst kan worden.
Rond & strak
Doordat de mantel uit één stuk is gewalst, heeft de Duroflame Rinus een strakke uitstraling.
Kenmerken
• Continu draaiende pellettoevoer
• Bediening uit het zicht
• Handige timerfunctie
Specificaties
Vermogen max.
Vermogen min.
Rendement
Max. verbruik
Min. verbruik
Min. stroomverbruik
Max. stroomverbruik
Gewicht
Reservoir inhoud

7.3 kW
3.4 kW
85.7%
1.70 kg
0.79 kg
25 W
58 W
55 kg
10 kg

