
De houtkachel die 
energiebesparing gezellig maakt!

www.beaufortkachels.nl



De Beaufort; variatie, variatie en nog eens ….variatie

De Beaufort is uit te breiden met allerlei handige en leuke accessoires. Voor 
liefhebbers van koken, grillen en bakken is er een (demontabele) bakoven, een 
barbecuerooster  én een RVS-kookplaat verkrijgbaar. 

Indien u wilt genieten van het echte “open haard” gevoel dan kunt u kiezen 
voor de vonkengaasdeur. Deze deur is zeer eenvoudig te monteren en weer te 
verwijderen. Met deze deur haalt u de romantiek van een open haard in huis 
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de veiligheid.

Stoken op niveau én extra ruimte voor uw brandhout? Dat kan met de wood-
stacker! De woodstacker plaatst u onder de Beaufort waardoor de kachel met 
39 cm verhoogd wordt. Ideaal op koude winterdagen wanneer u de kou niet 
hoeft te trotseren om bij uw houtvoorraad te komen.

Speksteen BBQ-rooster Asschep
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RVS-kookplaat
Beaufort 8kW met bakoven en woodstacker



De Beaufort; 
zeer zuinig en veel stookgemak!

Dankzij het Triple Pilot systeem heeft de 
Beaufort een zeer hoog rendement waardoor 
hij voldoet aan de strengste Europese normen.  
Triple Pilot staat voor de drie onafhankelijk van 
elkaar te bedienen luchttoevoeren (primaire, 
secundaire en tertiaire verbrandingslucht). 
Hiermee bereikt u een zeer hoog rendement, 
maar is de kachel tevens binnen een mum van 
tijd op temperatuur.  De Beaufort is in alle situa-
ties perfect af te stemmen op uw wensen. 

Betere prestaties door vermiculieten 
binnenwerk.

Om aan de hoge eisen te kunnen voldoen is 
de Beaufort houtkachel aan de binnenkant 
voorzien van een vermiculiet binnenwerk ter 
bescherming van het casco van de kachel. Ten 
opzichte van een stenen of gietijzeren bin-
nenwerk, kan een houtkachel met vermiculiet 
tot betere prestaties komen. Lagere emis-
siewaarden en een hoger rendement waren 
daarom doorslaggevend bij deze keuze. 
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Beaufort 6kW basis

De Beaufort; groener stoken kan niet!

Dankzij het uitgekiende verbrandingssysteem van de Beaufort kunt u 
naar hartelust milieubewust stoken. Met de Beaufort haalt u namelijk 
het maximale rendement uit elk blok hout. Bij de verbranding van 
hout in een houtkachel komt even veel CO2 vrij als bij natuurlijke ver-
rotting van hout in het bos. Met een efficiente kachel zoals de Beaufort 
stookt u dus helemaal lean & green!
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NIEUW, DE BEAUFORT GAS!

Wilt u exact dezelfde looks als de Beaufort 
houtkachel maar het comfort van warmte 
met slechts één druk op de knop? Dat kan 
met de Beaufort gas! Deze gashaard met 
gesloten systeem heeft een vermogen 
van 5,1kW. informeer naar de Beaufort 
gaskachel bij uw haardenspeciaalzaak.
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