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l Constructie uit Cor-Ten staal
 n Weerbestendig
 n Roest niet door
 n Zeer lange levensduur

l Eenvoudige bediening
 n Het verbrandingsproces
  regelt zichzelf

l Gesloten verbranding
 n Hoger rendement 
 n Geen overlast (geur en rook) voor 
  de omgeving
 n Geen rondvliegende asresten

l SGI-systeem
 n Een optimale verbranding, waar-

  door de ruit niet wordt beroet 
  maar uitzonderlijk schoon blijft 
  en u maximaal kunt blijven genieten 
  van het sfeervolle vlammenspel

l Solide deursluiting
 n Optimaal bedieningsgemak

l Twee uitvoeringen
 De brandkamer blijft hierbij hetzelfde 
 n 3-poot RVS TKA1
 n 4-poot Cor-Ten TKA2

l 100% kwaliteitsproduct
 n Productie volledig in eigen 
  fabriek in het Brabantse Duizel
 n Team van vakmensen met 
  passie voor het ambacht
 n Twee jaar volledige 
  garantie op de 
  constructie van de 
  tuinkachel
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Afmetingen TKA2  4-poot

Afmetingen TKA1  3-poot

RENY KACHELS
Ganzestaartsedijk 14   

5525 KC Duizel 

Tel.:  +31497513125 E-mail: info@reny.nl

Fax:  +31497518111 Internet: www.reny.nl

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

Uw RENY dealer:

Ø60,3x1,5

19
25

 / 
22

00
*

80
0

20
10

 / 
22

85
*

Ø101,6
x2,0

400

* Optioneel kan de tuinkachel voorzien 
    worden van een extra lang rookkanaal.
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* Optioneel kan de tuinkachel voorzien 
    worden van een extra lang rookkanaal.

RENY is opgericht in 1975
door Ben Geerts. Het familiebedrijf heeft 
sindsdien een fl inke groei doorgemaakt 
en is inmiddels in handen van de tweede 
generatie. RENY produceerde in de eerste 
jaren klassieke openhaarden en speciali-
seerde zich daarna in de ontwikkeling en
 productie van houthaarden en hout-
kachels. RENY onderscheidt zich door 
haar innovatieve ontwikkelingen, waarbij 
steeds van de modernste technieken en 
materialen gebruik wordt gemaakt. Alle 
haarden en kachels worden volledig in de 
eigen fabriek in Duizel vervaardigd. Een 
team van vakmensen met passie en liefde 
voor het ambacht garanderen u een 100% 

kwaliteitsproduct.

De RENY TKA
is speciaal ontwikkeld voor buitengebruik. 
De tuinkachel is oerdegelijk en veilig. 
Het Cor-Ten staal waarvan de tuinkachel 
gemaakt is, roest niet door. Zelfs met het 
Nederlandse klimaat kunt u deze kachel 
zonder problemen buiten laten staan. 
Het vuur brengt sfeer en warmte tege-
lijk, zonder dat uw buren er hinder van 
hebben. De glazen deur zorgt voor een 
gesloten verbranding en daardoor een 
hoger rendement. Zo heeft u geen last 
van rook en geurtjes, terwijl u dankzij het 
RENY verbrandingssysteem mooi zicht 
blijft behouden op het vlammenspel. 
Zodra de tuinkachel brandt, is het tijd om 

te ontspannen.

Twee jaar garantie
op de constructie van de gehele tuink-
achel. De RENY tuinkachels zijn alleen 
geschikt voor het gebruik van zuiver 
winddroog hout (vochtgehalte max. 15%). 
Deze garantie is alleen geldig bij correct 
gebruik van de kachel. Op de kachelruit 
wordt geen garantie verleend.


