Uitvoering
•

3 zijden glas. De stookbodem en achterwand zijn bekleed met beton.
De oven is voorzien van een pizzasteen.

Opties
•
•
•
•
•
•
•

Rookkanaal bocht 45°
Rookkanaal bocht 90°
Rookkanaal 500mm lang
Rookkanaal muurbeugel
Vonkenvanger in de regenkap
Hitteschild achterkant brandkamer
Cor-Ten stalen vloerplaat

Afmetingen

RENY BV
Meer informatie over RENY en onze kachels en haarden vindt u op WWW.RENY.NL
Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd
en of niet langer compleet is. RENY is daarom niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, terwijl wijzigingen blijven voorbehouden.

QUERCUS
TERRASKACHEL

QUERCUS

Sca
met augnmeenntpedreview
reality!

De bovenplaat is ideaal voor het bakken van een eitje
of het verwarmen van bijvoorbeeld chocolademelk
of glühwein. De QUERCUS is het middelpunt van uw
gezellige avond in de tuin of op uw terras. Zo kunt u
ook ’s avonds laat als het wat kouder wordt én in het
voor- en najaar genieten van het leven buiten.

UITVOERING

Het model QUERCUS is een oerdegelijke robuuste
houtkachel van Cor-Ten staal met een industriële
uitstraling voor gebruik buiten. Al sinds de
eerste dagen van de mensheid biedt een mooi
brandend vuur ons veiligheid, troost, warmte en
gezelligheid. Bij vuur worden mooie herinneringen
opgehaald of sterke verhalen verteld. Met deze
unieke kachel creëert u buiten een gezellige plek
door de behaaglijke warmte en het sfeervolle
vuur. In de geïntegreerde oven kunnen eenvoudig
diverse maaltijden bereidt worden. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan pizza’s of broodjes.

Houtkachel is comfortabel, sfeervol én
milieuvriendelijk
Steeds meer mensen ontdekken hoe comfortabel
en sfeervol een echt houtvuur is. Met het oog op het
milieu is een houtkachel met gesloten verbranding
een goede keuze. Als schoon hout op een goede
en optimale manier wordt verbrand, belast dit de
natuur namelijk niet. Tijdens de verbranding van het
hout komt dezelfde hoeveelheid CO2 vrij die het als
boom uit de lucht heeft gehaald. Een kringloop in
evenwicht met de natuur, die niet bijdraagt aan het
broeikaseffect.

Uitgevoerd in veelzijdig Cor-Ten-staal
Het gebruik van Cor-Ten staal zorgt voor een
bijzonder en continu veranderende uitstraling van de
terraskachel. Deze staalsoort reageert bij blootstelling
aan de buitenlucht, die afwisselend droog en nat is.
Hierdoor vormt zich de zogenaamde ‘patina laag’
(edelroest), een dichte oppervlaktelaag met een
opvallende warme roestbruine kleur. Hierdoor is CorTen staal zonder verdere corrosiebescherming buiten
te gebruiken en roest niet door. Het is weerbestendig
en heeft een lange levensduur.

Voordelen van een gesloten verbranding
In tegenstelling tot de meeste terraskachels
die ‘open’ zijn heeft RENY gekozen voor een
gesloten verbrandingssysteem. Met als resultaat
een hoger rendement en lagere emissiewaarden
dan de terraskachels met een open vuur. Het
verbrandingsproces is eenvoudig te regelen met
de klep in het rookkanaal. Een gesloten kachel is
veiliger geeft geen overlast van geur en rook voor u
zelf en uw buren. Bovendien heeft u geen last van
rondvliegende asresten.

Uitgevoerd met 3 zijden glas. De stookbodem en
achterwand zijn bekleed met beton.
De oven is voorzien van een pizzasteen.

Geen roet op glas door ‘Schoon Glas
Injectie’ (SGI)
RENY heeft jaren geleden als eerste fabrikant
het SGI-systeem in kachels toegepast. Een
luchtstroom langs de ruit zorgt voor een
optimale verbranding en voorkomt afzetting van
roet. De ruit blijft schoon en de zicht op vuur is
optimaal.

Hoog rendement
Gesloten verbranding
Geen overlast voor omgeving
Weersbestendig Cor-Ten staal
Warme roestbruine kleur
100% CO2 neutraal
Maximaal zicht op vuur

Specialist in houtkachels en houthaarden
Sinds de oprichting in 1975 heeft RENY zich
gespecialiseerd in houthaarden en later zijn daar
houtkachels aan toegevoegd. Het assortiment
bestaat uit inzethaarden en vrijstaande kachels in
verschillende stijlen, van modern tot klassiek. In 2014
heeft RENY de eerste modellen terraskachels (met
gesloten verbranding) geïntroduceerd.
Als één van de pioniers in de branche heeft RENY
een ruime ervaring met het ontwikkelen en maken
van houtgestookte kachels en haarden. Dat ziet
u terug in de modellen die we leveren, onder
meer in het hoge afwerkingsniveau. De moderne
verbrandingssystemen van RENY hebben een
gesloten en CO2-neutrale verbranding met een hoog
rendement.
Als specialist innoveren we voortdurend en zijn we
op zoek naar nieuwe en verbeterde technieken en
materialen. Pas na uitgebreid testen worden deze in
de diverse modellen toegepast.

Brabants familiebedrijf
RENY is een Nederlands familiebedrijf, gevestigd
in het Brabantse Duizel. Alle modellen worden
volledig in eigen beheer ontworpen, ontwikkeld
en geproduceerd. Een team van vakmensen
met een passie voor houtkachels heeft daarvoor
de modernste systemen en machines tot haar
beschikking. Zo kunnen we de kwaliteit, service en
garantie, die we willen leveren, garanderen.

Deskundig advies van uw RENY dealer
Een goed en persoonlijk advies vinden wij belangrijk.
Een kachel koopt u tenslotte voor meerdere jaren.
Dan is het van belang dat u weet welk type en model
kachel het beste voldoet aan uw wensen en past in
uw situatie.
Daarom werkt RENY, verspreid over het land,
nauw samen met deskundige dealers. Zij hebben
een jarenlange ervaring in houtgestookte kachels
en weten waarmee u bij het maken van een keuze
rekening moet houden. U moet daarbij denken aan
de keuze van het juiste vermogen (kW), een goed
functionerende schoorsteen, voldoende ventilatie
en een veilige installatie. Ook na de installatie is
de dealer uw eerste aanspreekpunt voor vragen en
ondersteuning.

Meer informatie over RENY en onze kachels
en haarden vindt u op WWW.RENY.NL

