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ECLIPS BASIS

De Altech Eclips Basis is een unieke vrijstaande

speksteenhoutkachel en is het basismodel uit de

Eclips-serie van Altech. Mede door zijn ovale vorm

oogt het stijlvol en speels. En de gebogen ruit geeft

garantie voor een mooi zicht op het vuur. Wat betreft

het vermogen is de Eclips is zeer geschikt voor iedere

ruimte en kan zowel van boven als achteren worden

aangesloten op het rookkanaal.

De afwezigheid van het bedieningspaneel en de

geïntegreerde hendels scheppen rust en het geeft

aan dat deze serie is ontworpen met oog voor detail.

Aansluiting Pijp / Raccordement conduit: Boven-

en achterkant

Breedte / Largeur: 62

Diepte / Profondeur: 42

Gewicht / Poids: 190

Hoogte / Hauteur: 80

Pijp Diameter / Diamètre conduit: 150

Rendement : 86

Vermogen / Puissance: 4-9

Warmte afgifte / Volume chauffé: 50-180
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PRODUCT BESCHRIJVING

Efficiënt hout stoken met de Eclips

Om de tijdens het stoken de geproduceerde warmte maximaal te benutten, heeft Altech voor de Eclips-serie een uniek

rookgeleidingssysteem ontwikkeld.

Tijdens het stoken van de kachel worden de rookgassen opgevangen en door een 2 meter lang rookgaskanaal geleid.

Hierdoor krijgen de rookgassen meer tijd om hun warmte af te geven aan het speksteen. Dit is één van de redenen

waarom de Eclips een zeer hoog rendement behaalt. En door deze techniek verbruikt de Eclips in praktijk dus ook minder

hout.

Meerdere uitvoeringen van de Eclips mogelijk

De Eclips-serie bestaat uit 4 verschillende modellen. Alle modellen zijn in de basis hetzelfde, maar op detailniveau

verschillen ze qua uiterlijk van elkaar. Zo kan de Eclips uitgevoerd worden met pootjes of een houtdepot en kan de kachel

uitgevoerd worden met een oven aan de bovenzijde.

De Altech Eclips Basis staat op gietijzeren poten. En is daarbij verkrijgbaar in naturel speksteen met antraciet gietijzer of

in uni zwart speksteen met zwart gietijzer.

Benieuwd naar de Altech Eclips Basis speksteen houtkachel?

Ervaar de heerlijke warmte en bewonder deze kachel in de showroom bij één van onze dealers.


