
 
Aanpassingen Altech  

Eclips 
Consol Eclips: 

- De Eclips versie met consol is vanaf 1 maart niet meer leverbaar. Deze wordt ook uit 
de prijslijst en brochure gehaald en is ook niet meer op speciaal verzoek leverbaar. 
 

Aansluiting gourmet / complet: 
- Bij de eclips gourmet en complet versie was het mogelijk om deze met boven of 

achter aansluiting te bestellen. Hier waren nog wel eens onduidelijkheden over en het 
ombouwen was niet duidelijk voor alle dealers. 
 

- De kachel wordt vanaf heden standaard gebouwd met een boven aansluiting, een 
stalen afsluitdop op de achterkant en een stenen afsluitdop in de aslade (i.v.m. 
ombouwen naar achter aansluiting). Er komt ook een handleiding hoe de aansluiting 
om te bouwen.  

 
Pootjes onder eclips depot: 

- Dit wordt uit de prijslijst gehaald en is niet meer mogelijk vanaf 1 maart. 
 
 

Torus 
Pootjes Torus: 

- De torus werd standaard geleverd zonder pootjes en de pootjes konden als optie 
eronder. 

- Vanaf nu wordt de Torus standaard geleverd met pootjes, de installateur moet zelf de 
pootjes eraf halen en de boutjes afflexen. 

- Er wordt een handleiding gemaakt zodat de installateur precies weet hoe dit moet. 
 
Houtvakdeur 

- Deze optie wordt vanaf 1 maart ook als los artikel geleverd, de klant/dealer moet 
deze zelf monteren. Uiteraard komt hier ook een handleiding voor. 

 
 
Massiv 
Kleuren: 

- De Altech Massiv komt ook in UNI zwart op de prijslijst te staan.  
- Er is geen meerprijs voor uni Zwart. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Vision 
Gastronom / gourmet 

- Deze twee modellen worden samengevoegd naar 1 versie, namelijk de Vision 
Gourmet Gastronom, met een stalen bovenplaat, met een verwisselbare aansluiting 
en standaard met buitenluchtaansluiting. De optie zijdeur rechts komt te vervallen. 

- De prijs van dit aangepaste model wordt later bekend gemaakt. 
 

- Bij de Vision basis vervallen de opties; vlakke bovensteen en zijdeur rechts verdwijnen 
per heden van het toneel. Ook de Vision basis wordt vanaf maart altijd met 
buitenluchtaansluiting geleverd. 

 
- De kleur zijdeglans is bij de Vision niet meer mogelijk vanaf 1 maart! 

 
 
Nobles / Grande Nobles 
Aslip: 

- We gaan de aslip van zowel Nobles als Grande Nobles ingepakt klaarleggen zodat 
deze los verkocht kunnen worden en de klant/installateur deze zelf kan monteren. De 
aslip is eigenlijk geen optie maar een accessoire. 

- Er komt een handleiding; hoe de aslip te  monteren.  
- Een aslip wordt dus niet meer bij de kachel geleverd maar als een los onderdeel. 

 
Verhoogde pootjes: 

- De verhoogde pootjes van zowel de Nobles als Grande Nobles gaan we verpakken per 
setje en  op voorraad leggen. Deze wordt meegeleverd met de kachel zodra deze 
wordt besteld.  

- De installateur kan deze zelf monteren onder de kachel. 
- Er komt een handleiding hoe deze te monteren. 
- Verhoogde pootjes worden dus vanaf 1 maart niet meer onder de kachel gemaakt 

door Altech. 
 
Vlakke bovenstenen:  

- De vlakke bovensteen heeft nooit in de prijslijst gestaan en is nooit een officiële optie 
geweest.  

- Er zijn nu nog wat vlakke bovenstenen op voorraad van de Nobles en Grande Nobles, 
deze worden allemaal verkocht. Zodra deze op zijn worden er geen nieuwe meer 
besteld….  OP=OP!  
 

 
Zijdeur Grande Nobles: 

- De zijdeur blijft gewoon leverbaar als optie, zowel links als rechts.  
- De verkoopprijs van de zijdeur gaat van €359,- naar €390,- 

 
 


