Het gepatenteerde i-control-systeem zorgt voor tot 60% minder uitstoten dan
opgelegd door de strengste wettelijke bepalingen, alsook een maximale
beperking van stookkosten.
Een groot werkingscomfort dankzij automatische temperatuurcontrole en
volautomatische luchtcontrole, dus minder corpusculaire luchtvervuiling
(fijnstof), minder roet en minder reinigingsuren en -kosten. Gemakkelijk,
comfortabel en veilig in gebruik.

24 uur gegarandeerde continue werking.
Deze verwarmingsmogelijkheid onderlijnt de hoge kwaliteit van de
houtkachels.

Gepatenteerd Dual Control, uitstekend besturingscomfort, economisch en schoon.
Aanpasbare oventemperatuur met automatische besturing wanneer verwarmd
wordt met kolen, zorgend voor een gelijkmatige warmteafgifte voor een uniforme
kamertemperatuur. De innovatieve automatische luchtcontrole regelt de benodigde
hoeveelheid lucht naargelang de gebruikte brandstof (hout of kolen) en verzekert
een betrouwbare hoog rendement. Hoog besturingscomfort, beperking van stookkosten en minder schoonmaakwerk dankzij een schone verbranding.

Kachel met langzame kolenverbranding, langblijvende warmte.
Sintels van bruine kool blijven gloeiend tot 12 uur nadien; minder brandstofverbranding, hoog besturingscomfort.

Gepatenteerde automatische luchtcontrole, bespaart tijd en geld.
Volautomatische besturing van de verbrandingslucht zorgt voor een maximaal
besturingscomfort. Geen stroomtoevoer nodig, een constant hoog rendement,
beperking van stookkosten en dankzij een schone verbranding minder schoonmaakwerk.

Warmteaccumulator, 10 uur zonder brandstofhervulling.
Meer comfort, minder moeite dankzij langdurige warmtestraling tot 10 uur lang.

Warmtewisselaar, in perfecte harmonie met de centrale verwarming.
Gebruikt een deel van de geproduceerde warmte voor directe verwarming en
steekt de rest in een bestaand extern verwarmingssysteem. Het perfecte verwarmingsalternatief voor de reeds frissere dagen in de herfst, onafhankelijk, brandstofen energiebesparend.

Met kamerluchtonafhankelijke luchttoevoer; gebruikt de buitenlucht voor verbranding
en niet de waardevolle binnenlucht van de leefruimte, veilige en feilloze werking,
ideaal voor energiezuinige huizen of thermisch gerenoveerde gebouwen; vermindert stookkosten. Kan gebruikt worden voor een werking onafhankelijk van de omgevingslucht onder bepaalde voorwaarden.

Houtblokken van 33 resp. 45 cm, grote verbrandingsruimte.
Tijds- en kostenbesparing dankzij de grote capaciteit van de verbrandingskamer,
met ruimte voor houtblokken tot 33 resp. 45 cm.

Oostenrijks milieulabel UZ 37.
Duidt op milieurvriendelijke producten met zeer lage uitstootwaarden (<20mg/m³)
en staat garant voor een milieuvriendelijke productie ervan.

