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Deze brochure is met de grootst mogelijke 
zorg samengesteld. Desondanks bestaat de 
mogelijkheid dat bepaalde informatie ver-
ouderd en of niet langer compleet is. RENY 
is daarom niet aansprakelijk voor eventuele 
onjuistheden, terwijl wijzigingen blijven 
voorbehouden.

RENY Kachels is opgericht in 1975 en 
specialiseerde zich in de eerste jaren 
in klassieke openhaarden. Sinds 1981 
worden er inzethaarden en vrijstaande 
kachels geproduceerd. Reny onder-
scheidt zich door haar innovatieve 
ontwikkelingen, waarbij steeds van de 
nieuwste technieken gebruik wordt ge-
maakt. Ambachtelijk en met de grootst 
mogelijke zorg worden alle onderdelen 
in de eigen fabrieken vervaardigd. 
Dit garandeert u een echt Nederlands 
product met de kwaliteit die u van RENY 
mag verwachten.

RENY 
een bewuste keuze:

•  Energiebewust 

• Milieubewust 

• Kwaliteitsbewust

De keuze is aan U………
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Oslo ‘96



Bewust milieuvriendelijk, efficiënt en sfeervol verwarmen
Het model Oslo
is de klassieke oerkachel van RENY. Deze nostal-
gische alleskunner is opgebouwd uit warmge-
walst constructiestaal, gietijzer en vuurvast 
chamottesteen. Het gietijzeren schudrooster 
maakt de kachel ook geschikt voor het stoken 
van antraciet kolen. Door de vormgeving is het 
mogelijk om de Oslo in een hoek te plaatsen. 
De Oslo wordt volledig in de eigen fabriek in 
Nederland vervaardigd. Een team van vak-
mensen met passie en liefde voor het ambacht 
garanderen u een 100% kwaliteitsproduct. 
RENY geeft daarom vijf jaar garantie op deze 
houtkachels. 

Het Schoon Glas Injectie systeem (SGI-
systeem)
werd door RENY als eerste fabrikant geïntrodu-
ceerd. De Oslo is zo ontworpen dat er een 
luchtstroom vlak langs de ruit wordt gecreëerd. 
Zo ontstaat daar een optimale verbranding, 
waardoor de ruit niet beroet, maar uitzonderlijk 
schoon blijft en u kunt blijven genieten van het 
sfeervolle vlammenspel.

De warmteoverdracht
van de Oslo bestaat uit convectie- en stralings-
warmte. De stralingswarmte wordt verspreid 
via het verwarmde glasoppervlak. De convec-
tiewarmte ontstaat door circulerende omge-

vingslucht die in het dubbelwandige gedeelte 
van de Oslo opgewarmd wordt. Dit systeem 
garandeert een gelijkmatige warmteafgifte 
aan de gehele ruimte. De Oslo kan optioneel 
voorzien worden van twee convectieventila-
toren. Dit versterkt de luchtstroom waardoor 
de verwarmde lucht over een groter oppervlak 
verspreid wordt. Het toerental van deze ventila-
toren kan traploos ingesteld worden.

Een speksteen bovenplaat
kan als optie op de bovenkap van een Oslo 
geplaatst worden. Naast het fraaie uiterlijk 
zorgt het speksteen ook voor een behaaglijke 
warmte dankzij de zeer geleidelijke warmte-
afgifte. Een speksteen bovenplaat maakt het 
ook mogelijk om met de kachel een pan soep 
of een ketel water te verwarmen zonder dat dit 
de stalen constructie aantast. 

Met het oog op het milieu
is verwarmen met hout een bewuste, goede 
keuze. Als hout op een correcte, optimale wijze 
wordt verbrand, belast dit de natuur niet meer 
dan wanneer een boom op een natuurlijke 
wijze zou afsterven. Tijdens de verbranding van 
hout komt dezelfde hoeveelheid CO₂ vrij die 
het als boom uit de lucht heeft gehaald, een 
kringloop in evenwicht met de natuur, die dus 
niet bijdraagt aan het broeikaseffect.
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Opties

• De Oslo model-
 len hebben geen 
 verwisselbare 
 rookgasafvoer. 
 U moet vooraf 
 een keuze ma-
 ken tussen een 
 boven- of een 
 achteraansluiting.
 
• De Kleine Oslo en de Mini Oslo zijn ook leverbaar 
 met één in plaats van twee deuren.

• Alle Oslo modellen kunnen voorzien worden van 
 een spekstenen bovenplaat.

• Het beslag van de Oslo modellen is standaard 
 gespoten in de kleur van de kachel. Er kan ook voor 
 bronzen of messing deurgrepen en knoppen 
 gekozen worden.

• Alle Oslo modellen kunnen voorzien worden van 
 convectieventilatoren en een toerenregelaar.

Grote Oslo Kleine Oslo Mini Oslo

Technische gegevens

Model Grote Oslo Oslo ‘96 Kleine Oslo Oslo ‘93 Mini Oslo

Constructie Warmgewalst  
constructiestaal

Warmgewalst  
constructiestaal

Warmgewalst  
constructiestaal

Warmgewalst  
constructiestaal

Warmgewalst  
constructiestaal

Interieur Gietijzer/chamotte Gietijzer/chamotte Gietijzer/chamotte Gietijzer/chamotte Gietijzer/chamotte

Beslag Staal (standaard) 
brons of messing

Staal (standaard) 
brons of messing

Staal (standaard) 
brons of messing

Staal (standaard) 
brons of messing

Staal (standaard) 
brons of messing

Kleur Antraciet 930 Antraciet 930 Antraciet 930 Antraciet 930 Antraciet 930

Vermogen 9 kW 9 kW 7,5 kW 7,5 kW 6,5 kW

Rendement 70% 70% 70% 70% 70%

Rookgasafvoer Ø 150 mm Ø 150 mm Ø 150 mm Ø 150 mm Ø 150 mm

Gewicht 110 Kg 110 Kg 100 Kg 100 Kg 90 Kg

Certificering CE, DIN 18891 CE, DIN 18891 CE, DIN 18891 CE, DIN 18891 CE, DIN 18891

Ventilator Optie Optie Optie Optie Optie

Brandstof Hout en/of kolen Hout en/of kolen Hout en/of kolen Hout en/of kolen Hout en/of kolen

Externe 
beluchting

Nee Nee Nee Nee Nee

Speksteen 
bovenplaat

Optie Optie Optie Optie Optie


