De kachel die energiebesparing
gezellig maakt!
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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. Tevens wordt er standaard
een asschep meegeleverd.
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
woodstacker! 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.

ultiem gebruikersgemak

Beaufort
Classic
Beaufort Classic 8kW met bakoven en woodstacker

Speksteen

BBQ-rooster

RVS-kookplaat

Asschep

Type (basis)
Aantal kW
HxBxD (mm)

Beaufort 6

Beaufort 8

Beaufort 11

6 kW

8 kW

11 kW

776 x 512 x 387 776 x 612 x 387 776 x 712 x 387

Hoogte woodstacker 320 x 512 x 387 320 x 612 x 387 320 x 712 x 387
Hoogte bakoven

310 x 512 x 387 310 x 612 x 387 360 x 712 x 387

Gewicht (basis) in Kg
Aantal m3
Hoogte tot
Beaufort Classic basis met bakoven

kW

Beaufort Classic met speksteen bovenplaat

kW

pijp

Achterkant tot

pijp

85

100

115

tot 120 m3

tot 160 m3

tot 200 m3

626 mm

626 mm

626 mm

139 mm

139 mm

139 mm

Nieuw, de Beaufort Advanced
We hebben onszelf het vuur aan de schenen gelegd en de succesvolle Beaufort Classic nóg verder geperfectioneerd en doorontwikkeld. Met ons groene vizier gericht op de milieu eisen die vanaf 2022 in
de EU gaan gelden voor nieuwe houtkachels. Dit bood meteen de kans het design en de functionaliteit
te optimaliseren. Het resultaat is verbluffend: de Beaufort Advanced.
Met de Beaufort Advanced wordt nu al ruimschoots aan de strenge milieu eisen van 2022 voldaan.
De Advanced garandeert een maximaal rendement met tegelijkertijd een minimale uitstoot van
fijnstof (conform Ecodesign, EN13240 en BlmSchV stufe 2). Deze uitstekende prestaties worden o.a.
behaald door plaatsing van een tweede remplaat en een verfijning van de Triple Pilot bediening. Om
in te spelen op de steeds beter geïsoleerde woningen met weinig natuurlijke ventilatie is de Advanced
voorzien van de mogelijkheid tot externe beluchting; dit betekent dat de zuurstof direct van buiten
wordt gehaald. De aansluiting voor de externe beluchting zit standaard aan de onderzijde (achterkant
is optioneel). Tevens is het mogelijk om net als bij de Beaufort Classic, de Beaufort Advanced uit te breiden met accessoires zoals een woodstacker, bakoven, rvs kookplaat, of een bbq-rooster.
Qua design en functionaliteit is de Beaufort Classic of Advanced een stukje ‘strakker’ dan de Beaufort
Classic; een strakke handgreep, logo in de ruit en de bedieningsknoppen aan de zijkant. Liefhebbers
van een knus en nostalgisch interieur zullen zich daarom meer thuis voelen bij de Classic. Smaken
verschillen en gelukkig hebben we voor ieder wat wils. Maar of u nu voor de Beaufort Classic of de
Advanced kiest, één ding is zeker…stookplezier gegarandeerd!

Beaufort
Advanced

Beaufort Advanced 8 kW met speksteen bovenplaat

De Beaufort;
zeer zuinig en veel stookgemak!
Dankzij het Triple Pilot systeem heeft de
Beaufort een zeer hoog rendement waardoor hij ruimschoots voldoet aan de huidige
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 situaties perfect af te stemmen op uw wensen.
Betere prestaties door vermiculiet
binnenwerk.
Om aan de hoge eisen te kunnen voldoen is de
Beaufort houtkachel aan de binnenkant voorzien van een vermiculiet binnenwerk. Dit zorgt
voor een optimale isolatie van de verbrandingskamer waardoor er een hoge temperatuur in
de kachel ontstaat. Dit heeft als gevolg dat de
kachel betere prestaties levert ten opzichte van
een stenen of gietijzeren binnenwerk, ofwel lagere emissiewaarden en een hoger rendement.
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Beaufort
Classic

Beaufort Classic 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 verrotting van hout in het bos. Met een efficiente kachel zoals de Beaufort
stookt u dus helemaal lean & green!

De Beaufort Ease
Bent u gecharmeerd van de uitstraling van de Beaufort houtkachel, maar heeft u geen tijd of zin om met haardhout aan de slag te gaan? Dan is de Beaufort Ease een ideale oplossing voor u. Met een prachtig , vol vlambeeld
weet de Beaufort op gas uw hart zeker te veroveren. Standaard geleverd inclusief afstandsbediening voor een
regelbaar vermogen van 3 tot 6 kW. Veel comfort en een prachtige sfeervolle, stoere uitstraling in uw woning.
Optioneel leverbaar met I-Mode afstandsbediening. Hiermee kunt u het gasvuur laten moduleren, waardoor er
gasbesparing tot wel 40% mogelijk is.

Gesloten systeem voor installatiegemak en veiligheid
De Beaufort Ease werkt met een gesloten systeem. Dat wil zeggen dat de zuurstof die nodig is voor de verbranding, door de rookgasafvoerpijp van buitenaf gehaald wordt. De afvoerpijp regelt dus zowel de zuurstofaanvoer
als de rookgasafvoer. Dit systeem past prima in de goed geïsoleerde woningen van tegenwoordig en geeft een
extra veilig gevoel. Bovendien hoeft het rookkanaal niet per se boven de nok van uw huis uit te
komen. Een set van een meter pijp, een bocht en muurdoorvoer volstaat. Natuurlijk kunt u ook bij een plat dak
meteen omhoog zonder een bocht te gebruiken. Er zijn diverse aansluitmogelijkheden en de installatie is
vrij eenvoudig. Eén en al comfort dus!

Beaufort
Ease

Technische gegevens Beaufort Ease
Afmetingen: 		
770x610x440mm (HxBxD)
Achterkant tot midden pijp:
115mm
Vermogen:		
3 tot 6 kW
Diameter rookkanaal:
100/150
Gewicht:			
95Kg
Voldoet aan norm:		
NEN-EN 613 / CE
Optioneel:		
I-Mode*
* Afstandsbediening voor economisch modulerende vlamregeling

De Beaufort Ease wordt geleverd inclusief demontabele houtvakdeur onder de kachel. Voor een gezellig
houtkacheleffect kunt u het frontje weglaten en wat houtblokjes plaatsen (zie foto).
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