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“Een koud huis is een ongezellig huis”
Er is niets zo fijn als een aangenaam warme woning, zeker in de koude wintermaanden is het heerlijk
om een kachel of haard aan te hebben die uw woning van warmte en sfeer voorziet.
Kachels en haarden zijn er in verschillende uitvoeringen: gas gestookt, hout gestookt en pellets.
Al deze modellen vindt u bij Martens Keukens & Haarden. Wij kunnen de gehele montage van uw
haard en eventueel het rookgasafvoerkanaal voor u verzorgen.
Van slopen tot stoken en maximaal stookplezier gegarandeerd!
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Openhaarden:
De traditionele openhaard is nog steeds te realiseren indien het ventilatie systeem van uw woning dit
toelaat. Martens Keukens & Haarden kan een openhaard voor u samenstellen geheel naar uw wens
en passend in uw interieur.
Download de openhaarden folder en de schouwen folder op onze website: www.martenskeukens.nl
of kijk op de website: www.helex.nl voor meer informatie.
Openhaarden kunnen branden op hout en op gas d.m.v. de fraaie gasvuren van Topper.

De open gasvuren
van: Topper
Deze geven sfeer in
elk interieur.
Niet van echt te
onderscheiden
vlammenspel!
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Deze gasgestookte
openhaarden zijn
voorzien van alle
benodigde
beveiligingen op
luchttoevoer- en
rookgasafvoer.
Verder zijn alle
modellen van
Topper standaard
uitgerust met een
afstandsbediening.

Hout gestookte inbouwhaarden:
De fraaie inbouwhaarden van Helex zijn in vrijwel elke woning in te bouwen.
De SERA beschikt over een ingenieus schuifruit systeem met afneembare
greep. In tegenstelling tot de overige haarden op de markt, werken de Sera
modellen met een veersysteem in plaats van met gewichten. Voordeel hiervan
is geringere inbouwdiepte en geluidloos bewegen van de deur.
Voor reiniging van het glas kan de ruit eenvoudig worden open gekanteld.
De haarden zijn leverbaar met verschillende kaderlijst oplossingen.
Het vuur brandt achter glas. Dit heeft als voordeel dat het hout veel vollediger
verbrandt en er meer warmte van vrijkomt. De trek in het rookgasafvoerkanaal
is minder dan bij een openhaard waardoor het in de haard veel warmer wordt.
De glasplaat gaat daardoor veel warmte uitstralen, daarnaast wordt er nog
koude lucht de boezem ingetrokken die er aan de bovenzijde van de boezem
weer warm uitkomt. Zo zijn vermogens van 5 tot wel 15kW haalbaar.
Een volledigere verbranding van het hout zorgt voor minder luchtvervuiling en
een schoner rookgasafvoerkanaal. Het vuur in de inbouwhaarden kunt u gerust
onbeheerd achterlaten. Het glas zorgt ervoor dat er nooit een vonkje uit het
vuur kan spatten. Ook rook en de brandlucht van een uitgebrand vuur kunnen
uw woning niet binnenkomen. Een hoop nadelen van een open vuur zijn
hiermee van de baan.
Het verbranden van hout is CO2
neutraal. De CO2 die de boom
heeft opgenomen komt vrij bij
het verbranden of verrotten van
het hout.

Download de hout folder op onze website: www.martenskeukens.nl
of kijk op de website: www.helex.nl voor meer informatie.
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Inbouwhaarden
Inbouwhaarden zijn er
in heel veel soorten en
afmetingen. Bij het
ontwerpen van uw
haard bekijken wij
samen naar de
mogelijkheden om
voor u de meest ideale
inbouwhaard samen te
stellen, een fraai
ontwerp met het juiste
vermogen.

Hout gestookte kachels:
Voor een hout gestookte kachel geldt hetzelfde principe als van de inbouwhaarden. Het hout brandt
schoner en levert meer warmte dan bij een open vuur. Kachels hebben een andere uitstraling en
nemen minder ruimte in beslag dan de hout gestookte inbouwhaarden.
Kachels zijn leverbaar met een rookgasafvoer aansluiting aan de bovenzijde en aan de achterzijde, zo
kunt u zelf bepalen of u de kachelpijp in het zicht wilt hebben of niet.

Download de hout folder op onze website: www.martenskeukens.nl
of kijk op de website: www.helex.nl voor meer informatie.
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Gas gestookte inbouwhaarden:
Deze gesloten gashaarden worden aangesloten met een concentrische afvoersysteem. Het vuur
brandt achter glas en de zuurstof voor dit vuur komt via dezelfde buis de haard binnen als waar de
rookgassen de haard verlaten. Hiervoor is het kanaal voorzien van een dubbele buis. De binnen buis
voert de rookgassen af terwijl de buitenste mantel verse lucht de haard in brengt. Met een
concentrische kanaal zijn er meer mogelijkheden. Zo kunnen er bijvoorbeeld bochten van 90graden
gemaakt worden en mag het rookgasafvoerkanaal zelfs een stuk horizontaal aangebracht worden. De
afvoer van deze rookgassen mag vaak uit de gevel of het platte dak. Deze hoeft dus niet altijd boven
de nok van uw woning uit te komen.

De gesloten gashaarden zijn er in veel verschillende modellen zoals: front,
hoek, panorama en doorkijk modellen en zijn in vele maten mogelijk.
Martens Keukens en Haarden helpt u graag bij het bepalen de juiste
uitvoering.
Download de gasfolder op onze website: www.martenskeukens.nl
of kijk op de website: www.helex.nl voor meer informatie.
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Pelletkachels:
Een kachel die brandt op pellet korrels, geperst houtafval uit de industrie. De pellets worden in een
voorraadbak gedaan in de kachel. De pelletkachel zal zichzelf voeden met deze pellets. Kleine
pelletkachels verbruiken ongeveer 0,5KG per uur en de grotere pelletkachels ongeveer 2,5KG per
uur. Deze kachels zijn eenvoudig te bedienen en voorzien van thermostaat. De pelletkachel zal zelf de
hoeveelheid te verbranden pellets afstemmen op de warmte van de ruimte waarin de palletkachel
staat opgesteld.
Met pelletkachel kunt u veel voordeliger stoken dan
met uw traditionele gas gestookte CV-installatie. Met
andere woorden, u kunt al snel honderden euro’s per
jaar besparen op uw energiekosten.
Het verbranden van pellets is milieuvriendelijk omdat
de korrels worden gemaakt van restafval. De
pelletkachels hebben een schone verbranding, soms
zelfs wel meer dan 90%. Hierbij is de uitstoot van
fijnstof nihil. Uiteraard kunt u bij ons de beste pellets
voor uw pelletkachel bestellen.

Showroom:
Wij hebben deze pelletkachel brandend
opgesteld staan in onze showroom.
De pelletkachels hebben een natuurlijke verspreiding van de warmte, doordat een
convectieventilator tot de standaard uitrusting behoort. Alle pelletkachels van Helex zijn met een
directe beluchting aan te sluiten, dus zonder dat ze de verbrandingslucht uit de kamer halen. Extra
accessoires als telefoonbesturing en ruimtesensor zijn toe te voegen.

Zie de website van Helex: www.helex.nl voor meer informatie.
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Rookgasafvoer systemen:
Er bestaan veel soorten rookgasafvoerkanalen, het bepalen van het juiste kanaal en de juiste
montage ervan verdiend veel aandacht. Tenslotte is het van groot belang dat u veilig en gezond kan
genieten van uw vuur. Elke situatie, kachel en/of haard is anders. Martens Keukens & Haarden
adviseert en monteert voor u het juiste rookgasafvoerkanaal.
Meer informatie over de rookgasafvoerkanalen vindt u op: www.helex.nl
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Energie besparen:
Martens Keukens & Haarden biedt u vele mogelijkheden om uw energieverbruik te verlagen. Dit kan
u dus ook jaarlijks honderden euro voordeel opleveren. Het is nu zelfs al mogelijk om uw woning
energie neutraal te maken.

Pelletkachels:
Met een pelletkachel kunt u uw woning sfeervol en prettig verwarmen. Deze kachels voorzien van
thermostaat verwarmen u woning zoals u dat prettig vindt zonder dat u er steeds hout in hoeft te
doen. U heeft er dus geen omkijken naar. Pellets zijn milieuvriendelijk en vallen niet onder de fossiele
brandstoffen.

Hout gestookte inbouwhaarden:
De hout gestookte inbouwhaarden kunnen worden voorzien
van een systeem om uw water te verwarmen, zo is het
mogelijk om zelf uw warme water te maken tijdens het
branden van de inbouwhaard. Ook kunnen deze haarden
worden voorzien van extra toebehoren om de warme
convectielucht beter door uw gehele woning te
transporteren. Zo kan het op de
verdiepingen ook warmer worden
wanneer de haard beneden brandt.

Meer informatie:
Indien u interesse heeft in het verlagen van uw maandelijkse energiekosten maakt Martens Keukens
& Haarden graag een persoonlijk advies voor u. Het besparen van energie is voor iedereen anders, en
heel persoonlijk. Daarom helpen wij u graag met het juiste advies en de bijpassende oplossingen.
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Welkom bij
Martens Keukens & Haarden…….
Oosterwerf 6
1911 JB Uitgeest
Tel: 0251-312106
E-mail: leon@martenskeukens.nl
Website: www.martenskeukens.nl
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