
FLORES ECO serie

JULIUS ECO serie



Vanaf deze plek neem ik u graag ‘even’ mee naar houtstook 2019. Tussen 1980 - 2000  werden houtkachels 

gebouwd op basis van een gesloten kast met een glasdeur.  Vanaf 2000 - tót  vandaag de dag - is er ‘n 

enorme verbeterslag gemaakt. Zo werden toestellen gekeurd  conform Europese richtlijnen en moeten 

voldoen aan bepaalde uitstoot-prestaties. Een  goede ontwikkeling! 

De laatste jaren is er veel te doen geweest over de uitstoot van de houtkachels. De Europese gemeen-

schap heeft dan ook besloten dat je vanaf 2022 uitsluitend toestellen mag  verkopen  gekeurd conform 

‘Ecodesign’. Tel daarbij op dat de Nederlandse overheid heeft besloten dat woningen energiezuiniger 

moeten worden door onder meer hoogwaardige isolatie. Wat houdt dit in voor de houtkachel? In de 

goed geïsoleerde woningen is in veel gevallen slechts nog ruimte voor +/- 3 tot 6 kW-afgifte om een 

behaaglijke warmte te creëren…

De basistemperatuur realiseer je bijvoorbeeld door vloerverwarming, maar de échte  warmtebron - om 

een heerlijk aangename warmte te creëren - blijft toch gegarandeerd die houtkachel. Dit wisten we toen 

al en nu nog steeds. Buntfires produceert namelijk al sinds 2008 een breed scala aan houthaarden en al 

die opgebouwde kennis is meegenomen in de ontwikkeling van onze ‘Flores’ en ‘Julius’ Eco-serie.

De Buntfires Eco-toestellen zijn uitgerust met een technisch hoogwaardige cortenstalen  stookkamer, 

die vervolgens fraai, decoratief zwart is afgewerkt. Door het slim én gericht  inbrengen van de 

 verbrandingslucht (op vele plaatsen) is Buntfires erin geslaagd om voor haar Eco-toestellen het  predikaat 

‘Ecodesign’ te krijgen! En ze zijn stuk voor stuk uitermate geschikt voor goed geïsoleerde woningen. 

Deze Eco- toestellen zijn namelijk traploos regelbaar en in staat om op basis van 1 kilogram hout één uur 

 warmte af te geven. Dus perfect regelbaar voor de lange duur tussen 3 tot 6 kW. 

Met andere woorden: voelt uw woning onbehagelijk en de warmte ont-

breekt, weet dat de oplossing dichtbij is met onze Buntfires Eco-serie; dé 

verantwoorde houtkachel van nu. En er is altijd wel ’n kwalitatieve dea-

ler van Buntfires in uw buurt, simpelweg door ons grote dealernetwerk 

verspreid over Nederland.
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Buntfires Flores 3

Flores 3 
´Stoere houtkachel´

De kleinste van onze Flores Eco-serie. Ideaal als bijverwarming én natuurlijk om die 

gezellige sfeer en warmte in uw huis te brengen.
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Buntfires Flores 5

Flores 5 
´Krachtige houtkachel met 
compacte stookkamer´
De grootste van de Flores Eco-serie. Onderschat deze compacte stookkamer niet! 

Krachtig genoeg om warmte te brengen, maar omdat Flores 5 traploos regelbaar is, 

is dit toestel tegelijkertijd in staat om hele avonden voor optimale sfeer & beleving 

te zorgen.

Flores 6
´Klein maar fijn´

De kleinste in de lijn vrijstaande kachels van Buntfi res. Een kleine en stoere kachel, 

maar onderschat deze niet! Flores 6 heeft voldoende verwarmingscapaciteit voor de 

kleinere woning.

Technische gegevens 

Vermogen 4-6 Kw

Pijp diameter ø 130 mm boven of achter

Hoogte achteraansluiting: 825 mm

DxBxH: 410x460x930 mm

Voorzien van convectiemantel

Maximale lading per uur 2 kg hout
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Buntfires Julius 3

Julius 3 
´Genieten over de volle 
breedte´
De kleinste van de Julius Eco-serie. Klein in opzet, maar groots in het creëren van 

 optimale sfeer & beleving. Dit komt door de compacte brede stookkamer. Ervaar het 

zelf maar eens. 
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Buntfires Julius 5

Julius 5 
´Maximale vuurbeleving´

De grootste van onze Julius Eco-serie. De grote, brede ruit laat u optimaal en VOLOP 

genieten van het aantrekkelijke, boeiende vlammenspel. 



Technische specificaties:

Deze haarden zijn traploos regelbaar, voorzien van een convectiemantel en gekeurd conform EN 13240. Tevens is de body 

 afgewerkt met een zwarte coating en is de stookkamer vervaardigd uit cortenstaal, deze is decoratief zwart afgewerkt en 

 geschikt voor hoge temperaturen. De coating in de stookkamer kan door intensief stookgedrag verkleuren/verdwijnen.

Het cortenstaal kan alleen een oppervlakkige roestvorming geven.

Voor een optimale werking van het toestel dient er minimaal 1 meter verticaal enkelwandig rookkanaal te worden gemonteerd.

De belading is ca. 1 á 2 Kg. hout per uur. De geschikte houtlengte is 25cm.



FLORES ECO serie

JULIUS ECO serie

ECOdesign gekeurd

Traploos regelbaar

500 tot 700 uur stoken op een kuub hout

Leverbaar in 4 uitvoeringen

Extern belucht

Vermogen 2 tot 6 Kw

Uitermate geschikt voor goed geïsoleerde woningen
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