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Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haververwarming.nl

Charlton & Jenrick
(BPV5W-Slim) Purevision

€ 1.611
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Omschrijving

Charlton & Jenrick Purevision (BPV5W-Slim)
De sterk Stedelijke Gemeenten zijn goed voor tweederde deel van de woningvoorraad in het woonmilieu
“oude
compacte bouw” en “oude landelijke kernen” van vóór 1960. De leefruimte in deze woningen wordt
gekenmerkt door
een voor- en achterkamer of “kamer en suite”, die gescheiden worden door schuifdeuren. Vaak zijn in de
hoeken van de
schuifdeuren, of langs de wand in beide kamers kleine ondiepe nissen of schouwtjes gebouwd, waar een
inzet- of
vrijstaande kachel geplaatst kan worden. Een hiervoor passende kachel vinden is niet eenvoudig, maar
Charlton &
Jenrick heeft in haar Purevision collectie Standaard en Classic twee ondiepe vrijstaande houtkachels die
specifiek voor dit type nissen of schouwen geschikt zijn. In de Fireline collectie zijn de inzet-hoekhaarden FP
en de Woodtec
houtkachel bij uitstek geschikt door hun kleine dieptemaat.

De houtkachels Charlton & Jenrick 
Het merk Charlton & Jenrick is opgericht in 1986 door twee de Engelsmannen Barry Charlton & Bill Jenrick. De
(hout)kachels van dit merk vinden hun oorsprong in de Engelse stad Telford. Charlton & Jenrick ontwikkelt
zeer efficiënte, innovatieve, milieuvriendelijke en aantrekkelijke houtkachels. De populairste modellen komen
uit serie genaamd PureVision. Deze reeks bestaat uit een aantal vrijstaande kachels met als opties diverse
sokkels en houtvakken. Onlangs hebben zij een serie met ronde houtkachels aan het assortiment
toegevoegd.

Charlton & Jenrick houtkachels zien branden
Bent u benieuwd hoe de houtkachels van Charlton & Jenrick branden? Breng dan een bezoek aan
ons Experience Center. Daar staan adviseurs van HAVÉ Verwarming klaar om u alles te leren over
houtkachels en Charlton & Jenrick.

https://www.haveverwarming.nl/charlton-and-jenrick
https://www.haveverwarming.nl/houtkachel
https://www.haveverwarming.nl/experiencecenter
https://www.haveverwarming.nl/charlton-jenrick-bpv5w-slim-purevision
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Extra informatie

Merk Charlton & Jenrick

Model (BPV5W-Slim) Puevision

Serie Purevision

Prijs 1.611

Brandstof Hout

Vuurzicht Front

Type kachel Vrijstaand

Wel of geen afvoer Afvoer

Materiaal Gietijzer

Kleur Zwart

Kleur 2 Grijs

Showroomstatus Vergelijkbaar product in showroom

Gewicht 105 kg

Nominaal vermogen 1 - 5 kW

Minimaal vermogen 3.8 kW

Maximaal vermogen 6.5 kW

Rendement 77.1 %

Rookgasafvoer (diameter) 130 millimeter

Bovenaansluiting Ja

Externe luchttoevoer Ja

Energielabel A

https://www.haveverwarming.nl/kachels/charlton-&-jenrick
https://www.haveverwarming.nl/kachels/hout
https://www.haveverwarming.nl/kachels/front
https://www.haveverwarming.nl/kachels/vrijstaand-hout
https://www.haveverwarming.nl/charlton-jenrick-bpv5w-slim-purevision
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Extra

Sokkel Laag € 198

Houtvak Laag 20cm € 333

Haardstel € 139

Purevision complete luchttoevoerset inclusief 2
meter flex slang standaard € 104
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