PELLETKACHEL MODERN DESIGN PELLET KACHEL 13KW
Art.nr. Pellet kachel pelletkachel
De PLK-13 is een pelletkachel met een unieke uitstraling. Door de grote glazendeur onderscheidt hij zich van alle
andere modellen. Mede door het mooie vuur is deze pelletkachel bijna niet meer van een echte houtkachel te
onderscheiden. Deze moderne pelletkachel is te bezichtigen bij ons in de showroom.

Pellka Pelletkachel - Krachtig en economisch
Volledig automatisch met afstandsbediening.
Met GIETIJZER brandingsbakje kan dus nooit doorbranden !
Heel gemakkelijk te onderhouden dankzij de ECC Functie , staat voor " Easy Chimney Cleaning "
– ENKEL BIJ PELKA PELLETKACHELS Wat is dit ?
Bij deze modellen bevinden bovenaan de kachels 6 schouwkloppers. ( zie foto’s)
- In elke kachels zelf zijn er kleine rookkanalen waar de rook deels blijft plakken.
Dit veroorzaak dat ook slechte branding waarbij de rendement daalt en de ruit snel zwart word.
Dankzij deze ECC functie kun je de rookkanalen zeer eenvoudig uitkloppen en onderaan met een aszuiger poetsen.
Resultaat is :
-Kachel is terug op maximaal rendement zoals de eerste dag.
-Branding is heel schoon
-Glas blijft veel langer zuiver
-Optimaal verbruik.

Tevredenheid en plezier gegarandeerd !
*** Voordelen van onze Pellka – Pelletkachel ***
++ afzonderlijk zijn de temperatuur, de ventilatie en de pellet toevoer hoeveelheid te regelen ++
::> Dankzij deze functie is de verbruik en de branding van de korrels persoonlijk instelbaar.
Dubbel deur – Prachtig uitzicht
- Voordeur : Groote glazen keramisch voordeur zorgt voor een moderne design.
- Binnendeur : Keramische glazendeur tegen hitte.
- Menu taal : Nederlands ,Frans, Italiaans,Engels, Duits
- Overzichtelijke display waar men de instellingen gemakkelijk kan aflezen.
- Heel gemakkelijk te onderhouden
- Thermostaat voor het stabiel houden van de kamer temperatuur
- Stil werking
- Volledig Gietijzeren brandhuis
- Wekelijks en dagelijks programma
Timer : 24u op 7 dagen instelbaar
( als u s ’Morgens opstaat of u komt thuis van ergens = is de ruimte al warm !! )
- Deze kachel heeft 5 verwarmingstanden (incl. Eco stand ) .
Electro Discount - Pauwengraaf 35 - 3630 / Maasmechelen :: 0496 - 92 84 19 :: info@electrodiscount.be - www.electrodiscount.be

U kunt elk programma zeer eenvoudig persoonlijk instellen
Van ons krijgen jullie een Nederlandse uitleg hoe de kachel ingesteld kan worden.
- Eco Functie – Gebruik minimaal pellet dankzij de Eco functie
Eco 1 : Kachel valt in Stand by wanneer de ingestelde temperatuur bereikt word.
Eco 2 : Als de ingestelde temperatuur bereik word minimaliseert de pellet verbuik.
- verwijderbare aslade: verzamelt de as van de verbrande pellets.
- Keramisch hittebestendig glas
- Afstandsbediening - Word er gratis bijgeleverd
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.
-…
Technische Specificaties :
- Vermogen: 13 Kw
- Rendement: Minstens 95%
- Gewicht : 95kg
- Verwarmt ruimtes tot 120m²
- Moderne Europese stijl met een nette afwerking
- grote verwarming capaciteit
- betrouwbaar karakter schoon en hoog rendement
- inhoud voorraad houder : 20Kg
- Aansluiting:230V/ 50HZ/115V/ 60HZ
- rook afvoer: dia 80 mm, Lucht toevoer inlaat 50
- Elektrische voeding: 230V-50Hz-1-fase. 115V-60Hz,100V-50Hz.
- Afmeting van toestel : (B*H*D) in mm : 620*970*34
- Multifunctioneel display
- Afstandsbediening
Te bezichtigen bij onze showroom vanaf 21/12/13
PELLKA - Pellets en pelletkachels
Adviesprijs:
ONZE PRIJS:

Bezoek website:

€ 1.999,00

€ 1.099,00

(incl. B.T.W.)

http://www.electrodiscount.be/shop/Pelletkachel_modern_Design_Pellet_Kachel_13kw_27080.html

HEEFT U NOG VRAGEN?
Electro Discount
Pauwengraaf 35
3630 / Maasmechelen
Klik hier voor een routebeschrijving
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Telefoon: 089 / 38.34.58
E-mail: order@electrodiscount.be
Bekijk product: http://www.electrodiscount.be/shop/Pelletkachel_modern_Design_Pellet_Kachel_13kw_27080.html
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