
       Voldoen aan de  

normen EN13240                                    

Thermobull houtkachels 

voor werkplaatsen, grote 

en kleine ruimtes 



 

 

Thermobull houtkachels:  

meer capaciteit en meer rendement! 

 

De kachel voor uw huis, werkplaats en schuur 
 

Thermobull houtkachels maken op een slimme manier 

gebruik van opgewarmde stijgende luchtstromen. Aan 

weerszijden, tegen de kachelwand, bevinden zich namelijk 

gebogen open luchtpijpen. Die trekken van onderen de lucht 

aan. Deze wordt verwarmd door de vlammen van de kachel 

en verlaat de pijpen aan de bovenzijde. Heel natuurlijk, 

maar ook heel efficiënt, want alle warmte wordt zo de 

ruimte in geblazen. Zonder ventilator, helemaal volgens de 

wetten van de natuur.  

 

Er treden zo twee lucht- en warmtestromen op die de ruimte 

egaal verwarmen: convectiewarmte en stralingswarmte, de 

warmte die de Thermobull zelf afgeeft.  

 

Het resultaat is een maximale benutting van de energie uit 

hout. Er blijft nagenoeg geen as over. 

 

Thermobull houtkachels staan bekend om hun grote 

capaciteit. Daarom worden ze ook vaak gebruikt om 

werkplaatsen en schuren te verwarmen. Maar niet minder 

vaak worden ook huizen op deze wijze verwarmd.  

 
Totaal zijn er vier modellen: 

 

ThermoBull Student 9 kW  150-250 m³ 

ThermoBull Engineer    15 kW  250-400 m³ 

ThermoBull Docent        25 kW  500-1250 m³ 

ThermoBull Professor    40 kW              1250-2500 m³ 

 

ThermoBull houtkachels staan voor de beste verbranding en 

een hoog rendement. 

 
De Batavia houtkachel van 7-9 kW is een zeer 

opvallende verschijning. Convectie- en 

stralingswarmte zijn  fraai samengevoegd. De 

uitvoering is staal. Verwarmt elke doorsnee kamer 

en staat chique in elke keuken. Geschikt voor 

lange stukken hout: tot wel 55 cm. Een kookplaat 

voor een fraaie ketel maakt het geheel compleet.  

De maatvoering: LBH: 680x370x760 mm 

De prijs: € 1095,= incl. btw 

 

Er zijn ook grotere en kleinere Batavia’s: 5, 7, 9 en 

11 kW. 

 



                                           

Model Student  
Model Student heeft een vermogen van 9 kw. 

Leverbaar met en zonder glas in de deur.  

Geschikt voor een ruimte van 150—250 m3.  

Rookafvoer 120 mm aan de bovenzijde. 

Afmetingen: 52 cm hoog, 37 cm breed en 65 cm 

diep.  Rendement van 85 % 

 

Adviesverkoop zonder glas € 945  

Advies verkoopprijs met glas in  

Gietijzeren deur    € 1025 

 

 

Model Engineer  
Model Engineer  heeft een vermogen van 15 kw. 

Leverbaar met en zonder glas in de deur.  

Geschikt voor een ruimte van 250—500 m3. 

Rookafvoer 120 mm aan de bovenzijde. 

Afmetingen: 62 cm hoog, 45 cm breed en 80 cm 

diep. Rendement van 85 % 

 

Advies verkoopprijs zonder glas  € 1285 

Adviesverkoopprijs met glas in  

gietijzeren deur   € 1350 

 

 

Model Docent  
Model Docent heeft een vermogen van 25 kw. 

Leverbaar met en zonder glas 

Geschikt voor een ruimte van 500—1000 m3. 

Rookafvoer 150 mm aan de bovenzijde. 

Afmetingen: 82 cm hoog, 57 cm breed en 100 

cm diep. Rendement 85 % 

 

Advies verkoopprijs zonder glas  € 1850 

Adviesverkoopprijs met glas in  

Gietijzeren deur   €  1990 

 

Model Professor  
Model Professor  heeft een vermogen van 40 kw. 

Leverbaar met een dichte en gietijzeren glasdeur. 

Geschikt voor een ruimte van 1000—2500 m3. 

Rookafvoer 200 mm aan de bovenzijde. 

Afmetingen: 93 cm hoog, 66 cm breed en 120 

cm diep. Rendement 85 % 

 

Advies verkoopprijs zonder glas  € 2500 

Adviesverkoopprijs met glas in  

gietijzeren deur *  €  2850 

 

Prijzen incl. btw. 

 

 

* Coal versie: verzwaarde uitvoering, gietijzeren 

rooster 

 

 



                     

                                                        

Jauza 2009: met ++uitstraling 

Degelijk plaatstaal: zeer solide  

Capaciteit: 7 – 8 kW 

hoogrendement 

Uniek in Nederland 

Modern design 

Speciaal rvs- staal 

Maatvoering; 

Hoogte 91 cm 

Breedte 55 cm 

Diepte:44 cm 

Inductiewarmte boven en  

achter 

Verwarmen en kookplaat 

Rookafvoer achter: 150 mm 

Externe luchttoevoer mogelijk 

Prijs: € 1195,= incl. btw 

HoutkachelDirect 

Industrieweg 2 

8263 AC  KAMPEN 

06 - 294 50 900  

info@houtkacheldirect.nl 


