
                                                                                                   

                                            
 

                                                   
ALL SEASON KOOKKACHEL voor Glamping, Caravan, Zomerhuis, Patio, Buitenverblijf, Scheepskachel etc.    

 

Verrijk het vakantiegevoel op de vaste seizoenplaats van uw caravan, tent of zomerhuis, op uw schip of 

gewoon thuis in uw patio, serre of tuinhuis met onze Ecodesign 2022 gecertificeerde milieuvriendelijke 

houtkookkachel.   

Met onze GO ECO kookkachel kunt u niet alleen genieten van het knapperende houtvuur, maar tevens op de 

RVS kookplaat een eitje, visje of zelfs een steak bakken, een pan of ketel water opzetten om uw warme drank 

te maken en in de optionele oven een maaltijd of snack warm maken.  

 

Door de bescheiden afmetingen van deze allesdoener, de optionele hitteschilden en het lichtgewicht van 45kg 

is hij bijzonder geschikt voor gebruik in de beperkte ruimte van een schip, tent of caravan en eventueel ook 

gemakkelijk naar de seizoenbestemming te vervoeren.  

 

Veilig en schoon (gecertificeerd) stoken, hoog rendement van 85,9% en een nominale output van 4,5 kW staan 

garant voor minimale milieubelasting bij een behaaglijke warmte en optimale kook- en bak temperaturen.   

  

De basiskachel zelf meet B30 x D20 x H50,6 cm hetgeen handig is voor gebruik in een beperkte ruimte. De 

kookplaat heeft een oppervlak van B32,4 x D27,9 cm en door de optionele twee warmhoudplaten B22 x D25 cm 

te gebruiken, wordt de kookplaat werkbreedte dus vergroot naar maar liefst 76,4 cm. Door de kachel op een 

optioneel houtvak te plaatsen krijgt de combinatie een gangbare fornuis-werkhoogte van 77,7 cm.    

 

UNIEK in zijn soort, voldoet aan alle Europese keurmerken, is milieuvriendelijk en dus laat u zonder enig 

bezwaar optimaal gebruik maken van onze natuurlijke brandstoffen en genieten van een oergezellig houtvuur!   

 
                                                                                                                                                                                              draai om                                                    

http://www.charltonandjenrick.co.uk/brands/infinity


                                                                                                                   

                                                                                                                                                                       
        

                                                                                                                                 
                  8362 Basiskachel                                                                          8365 Houtvak    

             B30 x D20 x H50,6 cm                                                                             B32,4 x D21,1 x H27,1 cm 

 

                                                                                             
           Werk/warmhoudsteunen                                                                                    8366 RVS Reling 

         8363 Links           8364 Rechts                                            

 

      

                                                                                               
8367 Opvangbak voor sintels of as.                                                                        8372 Startpijpdeel Ø100mm voor                        

                                                                                                                                 aansluiting op een rookkanaal.      

                                                                                                                                  

 

                                                                                  
                              Opzetoven 

8368 Dichte deur       8378 Glazen deur                                  8373 Optionele glazen ovendeur     

                                                                                                                                                

                                             

                                                                                                     
8370 Vrijstaand beschermend hitte- en spatschild                              8371 Compact vast beschermend      

(indien op houtvak geeft hitteschild beperkte bescherming)                             hitte- en spatschild 

 

 

Bezoek www.charltonandjenrick.co.uk voor een totaalbeeld van onze onderneming of vraag in Nederland bij 

swenger@planet.nl mobile 06 29260945. Onze volledige Benelux collectie vind je bij onze distributeur: 

     Hullerpad 34, 6741PA Lunteren. Tel: 0318-488600 www.haveverwarming.nl                                                                                                                                                             
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