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Ambacht in een nieuw jasje

Inhoud

Hollandse ambacht in een nieuw jasje
De behaaglijke, gezellige sfeer van toen naar het hier en nu halen, dát is wat we met onze
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pelletkachels willen realiseren. Daarom werken bij Duroflame de ambachtslieden van nu.

Abel					 6

Nieuwsgierige, vooruitstrevende vakmensen, die voortdurend kijken hoe het beter, mooier
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en efficiënter kan.
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Duroflame kachels worden ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in onze moderne
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pelletkachelfabriek in het Hoge noorden van Nederland. Daar zijn we trots op. Stijlvolle
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en duurzame pelletkachels ontwikkelen is waar de vooruitstrevende ambachtslieden van

Dit mag jij als klant van ons verwachten

Duroflame zich dag in, dag uit mee bezig houden. We bieden pelletkachels waar we
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volledig achter staan, ontwikkeld in een schone, moderne fabriek waar we met plezier
werken.
Spreekt ons verhaal jou aan? Kijk dan snel welke pelletkachel bij jouw interieur past!
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5.

Techniek en vakmanschap uit Groningen
Duroflame pelletkachels zijn kachels van Hollandse bodem. Door het productieproces
volledig in eigen hand te houden, zorgen we dat de maakindustrie in Nederland blijft.
Onze pelletkachels zijn schoon en duurzaam en dus is ons productieproces dat ook.
Hoe we dat doen?

•

We onderzoeken voortdurend hoe we het productieproces efficiënter en duurzamer
kunnen inrichten, zodat we het milieu zo min mogelijk belasten.

•

We streven continu naar een prettige werkomgeving voor onze mensen. We zijn er
namelijk van overtuigd dat de kwaliteit van de werkomgeving bepalend is voor de
kwaliteit van uw pelletkachel.

•

We beperken het transport zoveel mogelijk door alles in eigen fabriek te
produceren. Op die manier draagt Duroflame haar steentje bij aan de CO2 reductie.
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Abel

7.

Batavia

Wil jij altijd het nieuwste van het nieuwste? En ben je op zoek naar een

Ken je ‘m nog, die typisch Hollandse haard van vroeger? Een robuuste kachel,

stoere eyecatcher in jouw woonkamer? Dan is de Duroflame Abel dé

die zo’n aangename warmte verspreidde in huis. Een plek in huis om gezellig

blikvanger in jouw huis. De Duroflame Abel is vernoemd naar Abel Tasman,

samen te komen of juist even een momentje voor jezelf te hebben na een

een ambitieuze ontdekkingsreiziger. Deze strakke elegante pelletkachel is van

drukke dag. De Duroflame Batavia brengt de gezelligheid van vroeger naar

robuuste kwaliteit en voorzien van de nieuwste techniek. Zie jij hem al staan

het hier en nu. Kenmerkend aan de pelletkachel is die typische ‘ouderwetse’,

in je woonkamer?

Hollandse uitstraling. Het grote verschil met de traditionele houtkachel is dat
de Duroflame Batavia pelletkachel vele malen duurzamer is.

Kenmerken

Specificaties

•
•
•
•
•

Fluisterstil door continu draaiende pellettoevoer

Vermogen max.		

5 kW

Natuurlijke convectiestroom voor behaaglijke warmte

Vermogen min.		

2.7 kW

Rookgasuitgang bovenzijde of achterzijde

Rendement		

94.8%

Geschikt voor zowel oudere woningen als nieuwbouw

Max. verbruik		

1.09 kg

Hoge efficiency door vermiculieten

Min. verbruik		

0.56 kg

verbrandingskamer

Min. stroomverbruik

19 W

Concentrisch aan te sluiten

Max. stroomverbruik

58 W

Specificaties

•
•

Continu draaiende pellettoevoer

Vermogen max.		

7.9 kW

Natuurlijke convectie bij lage stand,

Vermogen min.		

2.2 kW

hoge stand met ventilator

Rendement		

94.8%

Keramische ontsteking

Max. verbruik		

1.74 kg

Externe luchtinlaat voor passieve woningen

Min. verbruik		

0.47 kg

Bediening uit het zicht

Min. stroomverbruik

18 W

Handige timerfunctie

Max. stroomverbruik

54 W

•
•
•
•

Gewicht			77 kg

Gewicht			101.5 kg

Reservoir inhoud		

Reservoir inhoud		

8.0 kg

546
546

14 kg

576
576

825
825

546
546

738
738

•

Kenmerken

476
476
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Carré

9.

Pelle

De Duroflame Carré is de ideale mix tussen die herkenbare houtkachel en

Houd je van een strak interieur zonder al te veel poespas? En

de strakke pelletkachel. Met zijn onderscheidende uiterlijk is de Duroflame

zoek je een (pellet)kachel die niet teveel opvalt of veel ruimte

Carré geschikt voor iedere ruimte; hij staat prachtig onder een schouw maar

inneemt? Dan is onze Duroflame Pelle een mooie, duurzame

komt ook zeer goed tot zijn recht in een strakke nieuwbouwwoning. Door

aanvulling op jouw interieur. De Duroflame Pelle is niet alleen

de continu draaiende pellettoevoer en warmtewisselaar met natuurlijke

bescheiden van formaat, maar ook van prijs. Het design is

convectie wordt je huis fluisterstil voorzien van een heerlijke warmte.

vergelijkbaar met dat van een moderne houtkachel. Het grote
verschil? Schone verbranding, veiliger in gebruik en volledig
automatisch te besturen. Need we say more?

Kenmerken

Specificaties

Kenmerken

Specificaties

•
•
•
•
•
•

Continu draaiende pellettoevoer

Vermogen max.		

5.8 kW

•
•
•

Bediening uit het zicht

Vermogen max.		

7.3 kW

Natuurlijke convectie zonder ventilator

Vermogen min.		

2.5 kW

Handige timerfunctie

Vermogen min.		

3.4 kW

Keramische ontsteking

Rendement		

95.4%

Eenvoud

Rendement		

85.7%

Externe luchtinlaat voor passieve woningen

Max. verbruik		

1.30 kg

Max. verbruik		

1.70 kg

Bediening uit het zicht

Min. verbruik		

0.53 kg

Min. verbruik		

0.79 kg

Handige timerfunctie

Min. stroomverbruik

19 W

Min. stroomverbruik

25 W

Max. stroomverbruik

24 W

Max. stroomverbruik

58 W

Gewicht			88 kg

Gewicht			55,5 kg

Reservoir inhoud		

Reservoir inhoud		

10 kg

457
457

488
488

735
735

705
705

588
588

11 kg

482
482
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Rembrand

11.

Rinus

Klein, stil en toch zeer behaaglijk: met zijn subtiele

De Duroflame Rinus is de ronde variant uit de pelletkachel

aanwezigheid weet de Duroflame Rembrand iedere ruimte

collectie van Duroflame. Een kachel die qua vermogen niet

probleemloos te verwarmen. Deze charmante en duurzame

onder doet voor de doorsnee pelletkachel, maar wel een stuk

warmtebron is met een hoogte van net 60 cm één van de kleinst

eleganter en smaakvoller is. Door het strakke design is de kachel

verkrijgbare pelletkachels. Dat maakt ‘m zeer geschikt voor

in nagenoeg iedere huiskamer een waar pronkstuk en doet hij

kleine ruimtes waar een kachel niet te prominent aanwezig kan

het goed op iedere plek in huis.

of mag zijn, maar waar je wel wilt profiteren van de behaaglijke
sfeer en warmte van een pelletkachel.

Kenmerken

Specificaties

Kenmerken

Specificaties

•
•
•
•
•
•

Continu draaiende pellettoevoer

Vermogen max.		

5.8 kW

•
•
•

Continu draaiende pellettoevoer

Vermogen max.		

7.3 kW

Natuurlijke convectie zonder ventilator

Vermogen min.		

2.5 kW

Bediening uit het zicht

Vermogen min.		

3.4 kW

Keramische ontsteking

Rendement		

95.4%

Handige timerfunctie

Rendement		

85.7%

Externe luchtinlaat voor passieve woningen

Max. verbruik		

1.30 kg

Max. verbruik		

1.70 kg

Bediening uit het zicht

Min. verbruik		

0.53 kg

Min. verbruik		

0.79 kg

Handige timerfunctie

Min. stroomverbruik

19 W

Min. stroomverbruik

25 W

Max. stroomverbruik

24 W

Max. stroomverbruik

58 W

Gewicht			83 kg

Gewicht			55 kg

Reservoir inhoud		

Reservoir inhoud		

11 kg

10 kg

546
546
438
438

735
735

605
605

550
550

546
546

Dit mag jij als klant van ons verwachten

12.

Onze vijf kernwaarden die we graag met je delen en waar je ons altijd aan mag houden.

•

Producten van Hollandse bodem. Duroflame houdt haar productieproces zoveel mogelijk in eigen land. Zo zorgen we
dat de Nederlandse maakindustrie blijft bestaan. Ook kunnen we de kwaliteit van onze producten op die manier beter
waarborgen. Hollandse ambacht pur sang, maar dan in een nieuw jasje.

•

We doen geen concessies. Niet op het design en niet op de kwaliteit. In onze modern uitgeruste fabriek in het Groningse
Bedum ontwerpen, ontwikkelen en schaven we net zo lang tot we het juiste gevoel te pakken hebben: de perfecte balans
tussen design en techniek.

•

We focussen op design. Traditionele pelletkachels zijn doorgaans grote, logge apparaten. Wij beloven dat iedere
Duroflame kachel een aanvulling is op het interieur. Of dat nu landelijk, industrieel of gewoon oer-Hollands is: we hebben
voor iedere interieurstijl een geschikte pelletkachel.

•

Ons productieproces is duurzaam. Onze pelletkachels zijn schoon en duurzaam en dus is ons productieproces dat ook.
Met ons gevarieerde team van vakspecialisten zijn we continu alert op hoe we ons eigen proces kunnen verbeteren.

•

We zijn innovatief. De continue focus op hoe het efficiënter, duurzamer en schoner kan, maakt van Duroflame een
innovatieve speler op de markt van pelletkachels. Die innovatiedrang zie je ook terug in onze moderne fabriek in Bedum. De
pelletkachels van Duroflame worden vervaardigd met geavanceerde machines. En bestaat de machine die we nodig hebben
om onze pelletkachels te ontwikkelen niet? Dan maken we ‘m zelf.
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15.

Ben je op zoek naar een Duroflame pelletkachel om je huis op een behaaglijke én duurzame manier te
verwarmen? Duroflame werkt samen met diverse enthousiaste verkooppartners; zij kunnen je werkelijk
alles vertellen over de voordelen en specificaties van onze Duroflame pelletkachels. Ga naar onze
website voor het volledige dealer overzicht.
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