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De ontwikkelingen in de wereld van kachels en haar-
den staan niet stil. ’t Stokertje Kachelhûs Fryslân
volgt ze op de voet en presenteert op de valreep van
het oude jaar graag de nieuwste modellen van Wan-
ders in haar gezellige showroom in Joure. Verkoop-
leider Melle Hamstra vertelt enthousiast: “We vinden
het leuk om tijdens onze stookweekenden te laten
zien hoe waanzinnig mooi de nieuwste generatie ka-
chels brandt. De fabrikant Wanders is een oerdege-
lijk Nederlands bedrijf en we werken al jaren met
veel plezier samen. Wanders besteedt veel aandacht
aan techniek en design en dat valt bij veel van onze
klanten enorm in de smaak. De nieuwe vrijstaande
kachel van Wanders, de Elm, zal zeker de show gaan
stelen en is verkrijgbaar met of zonder onderstel in
verschillende formaten. Hierdoor is de Elm niet al-
leen een warmtebron, maar vormt het ook een we-
zenlijk onderdeel van de totale inrichting zoals op de
foto’s ook te zien is. ” Een specialist van Wanders zal
op vrijdag 8 januari 2016 van 10.00 tot 21.00 uur
(koopavond) een stookdemonstratie verzorgen en
graag uw vragen beantwoorden. De nieuwe Smart
inzethaard zal natuurlijk ook gepresenteerd worden.
De Smart wordt gemaakt in twee maten (Smart 60
en Smart 75) en is als fronthaard of als hoekhaard
te bestellen. De Smart hoek inzethaard is onder-
scheidend ten opzichte van de concurrentie omdat
het glas in de hoek mooi doorloopt. Geen hinderlijke
naden meer waardoor u meer dan ooit tevoren van
het vlammenspel kunt genieten. 

Tweede Kerstdag geopend
Een introductie is niet compleet zonder mooie actie.
Daarom krijgt u bij aanschaf van een Smart inzet-
haard een gratis sierlijst ter waarde van 100 of 170
euro cadeau. Bij de aanschaf van de Elm houtkachel
kunt u gratis een voet/onderstel bestellen t.w.v. 200
euro. Om ook de Danta gashaarden reeks niet te ver-
geten kunt u bij aanschaf van de Danta een gratis
spiegelwand t.w.v. 250 euro cadeau krijgen. Deze
actie is geldig van 19-12-2015 tot en met 09-01-
2016.

’t Stokertje is op eerste Kerstdag gesloten, maar op
tweede Kerstdag bent u van harte welkom om te ge-
nieten van de warmte en gezelligheid die kachels en
haarden te beiden hebben.

Voor meer informatie: www.stokertje.nl 
’t Stokertje Kachelhûs Fryslân
Slachtedyk 1 te Joure
info@stokertje.nl

Noviteiten bij ’t Stokertje Kachelhûs Fryslân

De nieuwe houtgestookte 
haarden van Wanders


