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vertrouwDe kwaliteit
Door onze 30-jarige ervaring met haarden en kachels kunnen 
onze producten voldoen aan de hoogste Europese normen. 
Ons unieke concept met speksteen in een raamwerk van gietijzer 
heeft zich in de afgelopen 30 jaar ruimschoots bewezen. 
De duurzaamheid van deze combinatie is bijna spreekwoordelijk.





vision
Er bestaat geen beter kachelmateriaal dan speksteen, want deze 
natuursteen is zelfs hittebestendiger dan gietijzer.
Het accumuleert warmte op zeer efficiente wijze en verspreidt een 
weldadige stralingswarmte, ook lang nadat het vuur is uitgedoofd. 
Reeds sinds 1983 produceert Altech een unieke speksteenkachel in een 
gietijzeren raamwerk. 
Dit samengaan is niet alleen mooi, maar biedt ook vele praktische 
voordelen!



Deze kachel en bakoven ineen is de 
Vision Gourmet, met de charme van 
Bourgondisch kokkerellen er letterlijk 
bovenop. Het ovenvenster biedt u ruim 
zicht op uw ovenschotel of pizza.

De Vision verdient haar naam ten volle. 
Dit paradepaardje van Altech levert de 
warme pracht van het houtvuur in een 
stijlvolle, sobere verpakking. En natuurlijk 
het volle rendement van heerlijke 
stralingswarmte. Aansluiting boven of 
achter is mogelijk. 

hoogte  Breedte Diepte aansluiting Diameter warmte
afgifte capaciteit gewicht

hoogte
achter-

aansluiting

Basis 71 cm 69 cm 66 cm Verwissel-
baar 150 mm 80-180

m³ 5-13kW 220 kg 54 cm

gourMet 101 cm 69 cm 66 cm Boven of 
achter 150 mm 80-180

m³ 5-13kW 310 kg 54/83 cm

vision vision gourmet



gastronoM
De Gastronom uitvoeringen van Altech geven een extra functie aan de 
speksteenhaard. Deze kachels hebben een keramische of stalen 
kookplaat die direct door het vuur wordt verhit. 
Bij de Gastronom Gourmet kunt u stoken in de bakoven waardoor een 
zeer snelle opwarming van de kookplaat wordt gerealiseerd. 



hoogte  Breedte Diepte aansluiting Diameter warmte
afgifte capaciteit gewicht

hoogte
achter-

aansluiting

gastronoM 101 cm 69 cm 66 cm Boven of 
achter 150 mm 80-180

m³ 5-13kW 310 kg 54/83 cm



eclips
Door de modulaire opbouw met losse 
componenten is het basismodel Eclips aan te 
vullen met een houtvak, een bakoven en/of een 
warmhoudvak. Deze modules zijn ook achteraf 
eenvoudig aan de basis Eclips toe te voegen. eclips

Het niet uitsteken van 
hendels en het onzichtbare 
bedieningspaneel 
scheppen eenvoud met 
oog voor detail. Deze 
stralingswarmtebron kan 
ook uitstekend in een hoek 
geplaatst worden zonder 
ruimteverlies. Aansluiting 
op het rookkanaal kan 
zowel boven of achter.



eclips consol eclips gourmet

eclips complet

eclips depot

De strakke ovale vorm 
van de Eclips oogt 
bijzonder modern en 
krachtig. Het handige en 
ruime houtvak verhoogt 
de vuurplaats, zodat 
het zicht op het vuur 
nog verbetert. Voor een 
nog strakker design 
kunnen ook de pootjes 
weggelaten worden.

Door de toepassing van 
een console wordt de 
Eclips, zowel letterlijk als 
figuurlijk, op een voetstuk 
geplaatst. Dit model biedt 
u een optimale bediening 
en vuurzicht. Het ranke 
en optisch zwevende 
design past uitstekend in 
een modern interieur.

De praktische bakoven 
brengt de gezellige sfeer 
van het koken in uw 
woonkamer en staat 
u toe een ovenschotel 
vanuit uw zetel in de 
gaten te houden. Bakken 
met stralingswarmte 
beschermt de smaak van 
het voedsel, gekruid met 
de geur van het houtvuur.

Het paradepaardje uit 
de Eclips-serie biedt 
topkwaliteit in comfort 
en gezelligheid. De licht 
gebogen ruit biedt een 
optimaal zicht op het 
vuur. De automatische 
luchttoevoer verzekert 
een schone verbranding 
en een hoog rendement.

 Basis  consol Depot gourMet coMplet

hoogte 80 cm 100 cm 111 cm
(100cm*) 111 cm 144 cm

(130 cm*)

Breedte 62 cm 62 cm 62 cm 62 cm 62 cm

Diepte 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm

aansluiting Verwissel-
baar

Verwissel-
baar

Verwissel-
baar

Verwissel-
baar

Verwissel-
baar

Diameter 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

warmte
afgifte

40-150
m³

40-150
m³

40-150
m³

40-160
m³

40-160
m³

capaciteit 4-8,5kW 4-8,5kW 4-8,5kW 4-9kW 4-9kW

gewicht 190 kg 235 kg 265 kg
(250 kg*) 270 kg 345 kg

(330 kg*)

hoogte achter-
aansluiting 63 cm 83 cm 94 cm

(83 cm*) 95 cm 127 cm
(115 cm*)

* Zonder poten



torus
Het tijdloze strakke ontwerp van de Torus-serie past uitstekend in de 
woonkamer van nu, en zal over 15 jaar nog steeds aansluiten bij de rest 
van uw interieur. 
Deze serie houtkachels overleeft elke modegril met glans. 
Maar ook om milieutechnische en economische redenen is de Torus een 
uitblinker. 
Haar rendement en warmteafgifte zijn ook in de toekomst nog 
maatgevend. 
De grote massa steen (de totale steendikte van de verbrandingsruimte 
is 7,5cm) die in de Torus-serie wordt gebruikt zorgt voor een grote 
warmteopslag.



torus torus depottorus pootjes

De pootjes onder het 
basismodel geven 
hem extra hoogte en 
sierlijkheid. Door de 
verhoging van 12cm 
wordt de bediening 
nog eenvoudiger. Een 
verborgen deurgreep en 
regelknop zijn standaard 
bij elke Torus.

In de basisuitvoering is 
de Torus mooi compact 
en kan zij zelfs in de 
meeste schouwen 
worden geplaatst. Maar 
ook bij plaatsing op een 
verhoging komt dit model 
prima tot uiting. 

Door het toevoegen van 
een houtvak wordt de 
Torus Depot een ranke 
verschijning. Het zicht 
op het vuur is optimaal 
vanuit uw luie stoel. 
U zult uren genieten 
van het vlammenspel 
en de aangename 
stralingswarmte. De Torus 
Depot is met en zonder 
houtvakdeur leverbaar. 

hoogte  Breedte Diepte aansluiting Diameter warmte
afgifte capaciteit gewicht

Basis 73 cm 51 cm 42 cm Boven 150 mm 40-135
m³ 3-8kW 180 kg

pootJes 82 cm 51 cm 42 cm Boven 150 mm 40-135
m³ 3-8kW 185 kg

Depot 108 cm 51 cm 42 cm Boven 150 mm 40-135
m³ 3-8kW 240 kg



ecosy
De Altech ECOSY is een geheel nieuw model houtkachel met een 
vertrouwde uitstraling. Het verbrandingssysteem is een doorontwikkeling 
van de bekende technieken in de Altech Vision. Zo wordt er gestookt in 
een 50cm brede verbrandingskamer waardoor ook grotere blokken hout 
moeiteloos kunnen worden gebruikt.



ecosy ecosy depot

Het volledige dubbelwandige speksteen (5cm aan de buitenzijde en 2,5cm inwendig) geeft de 
haard haar grote warmteopslagcapaciteit zodat u de aangename ‘zonne-warmte’ nog 10 uur 
voelt nadat het laatste blok hout is opgebrand.
De bediening van de kachel is spreekwoordelijk eenvoudig, slechts met één knop bedient u de 
hele kachel. 
De ECOSY zorgt zelf voor de optimale verbranding. 
Dit geeft u altijd het maximale rendement van uw hout en zorgt direct voor een minimum aan 
uitstoot van schadelijke stoffen.

hoogte  Breedte Diepte aansluiting Diameter warmte
afgifte capaciteit gewicht

Basis 80 cm 61 cm 43 cm
Boven/

achter is
optioneel

150 mm 45-210m³ 3,5-11kW 210 kg

Depot 100 cm 61 cm 43 cm
Boven/

achter is
optioneel

150 mm 45-210m³ 3,5-11kW 260 kg



noBlès
Deze kleinste telg uit de Altech familie heeft natuurlijk alle eigenschappen 
die u van een echte speksteenkachel verwacht. 
Ook in ons kleinste model stoken wij het vuur rechtstreeks tegen het 5,5cm 
dikke speksteen. 
Dit geeft nadat het vuur is gedoofd, nog wel 8 uur een behaaglijke 
stralingswarmte!



noblès noblès depot

Hoewel de Noblès de kleinste 
telg uit de Altech familie is, biedt 
deze speksteenkachel toch ruimte 
aan 40 cm lange houtblokken. 
Beide modellen zijn voorzien 
van een schoon-glas-systeem. 
Door de schonere verbranding, is 
schoorsteenvegen ook vele malen 
gemakkelijker!

De Noblès Depot wordt uitgevoerd 
met een houtvak, zodat u altijd 
stookhout bij de hand heeft. Net 
als al onze speksteenkachels, 
behaalt ook deze kachel een hoog 
rendement. 

hoogte  Breedte Diepte aansluiting Diameter warmte
afgifte capaciteit gewicht

hoogte
achter-

aansluiting

Basis 52 cm 55 cm 35 cm Verwisselbaar 125/130/150
mm

25-120
m³ 2-6kW 120 kg 39,3 cm

Depot 70 cm 55 cm 35 cm Verwisselbaar 125/130/150
mm

25-120
m³ 2-6kW 145 kg 57,0 cm



granDe noBlès
De Grande Noblès is een slag groter dan de Noblès, maar behoudt een 
compact karakter. Het grote glasvenster biedt een maximaal uitzicht op het 
vlammenspel en zorgt voor snelle warmte-afgifte.

De warmte-accumulerende werking van speksteen zorgt voor warmte-
afgifte tot wel 12 uur nadat het vuur is gedoofd. Zo geniet u extra lang van 
de zachte stralingswarmte die zo kenmerkend is voor onze kachels.



grande noblès grande noblès depot

De Grande Noblès Depot wordt uitgevoerd met een handig houtvak. Zo heeft 
u altijd stookhout bij de hand. Al onze speksteenkachels behalen een hoog 
rendement. 
Uniek aan Altech speksteenkachels ten overstaan van bijvoorbeeld plaatstalen 
kachels is dat u vele malen langer van deze warmte kunt genieten!
U haalt dus meer bruikbare warmte uit elk blok hout. 
Zo stookt u zuiniger én duurzaam!

hoogte  Breedte Diepte aansluiting Diameter warmte
afgifte capaciteit gewicht

hoogte
achter-

aansluiting

Basis 64 cm 63 cm 41 cm Verwisselbaar 150 mm 45-210
m³ 3-11kW 180 kg 49,5 cm

Depot 79 cm 63 cm 41 cm Verwisselbaar 150 mm 45-210
m³ 3-11kW 230 kg 64,5 cm



kleurMogeliJkheDen
Altech is uniek in haar kleurmogelijkheden, zo kunt u kiezen uit maar liefst 4 
verschillende speksteenvarianten en 3 kleuren voor het gietijzer!

Uitvoering Uni heeft een gelakte steen die in alle mogelijke gietijzerkleuren 
kan worden geleverd. Deze nieuwe mogelijkheid geeft ook de mensen die 
niet van speksteenkleuren houden de mogelijkheid om te genieten van de 
stralingswarmte en warmteopslagcapaciteiten van de Altech kachels.

naturel zijdeglansuni (zwart) wildblauw

zwart 
(optioneel)

antraciet
(standaard)

lichtgrijs
(optioneel)

naturel zijdeglansuni (zwart) wildblauw

kleur gietiJzer

kleur speksteen



Gedurende deze lange weg kunnen de rookgassen hun warmte afgeven 
aan het speksteen. Hierdoor, en door gebruik te maken van een primaire 
en secundaire luchtregeling, wordt een zeer hoog rendement verkregen van 
87% (en 89% bij half vermogen) met een daarbij behorend verrassend laag 
houtverbruik.

De Altech kachels zijn zowel aan de binnen- als de buitenzijde opgebouwd 
uit speksteen. Wist u dat de accumulatiewarmte van speksteen zorgt 
voor een ultieme warmtebeleving binnenshuis die vergelijkbaar is met de 
straling van de zon? Hierdoor wordt de luchttemperatuur minder warm 
dan bij convectiekachels of gietijzeren kachels maar krijgt u het toch 
behaaglijk warm. Nooit meer een ‘warme buik en een koude rug ervaring’, 
maar genieten op een prettige en gezonde manier. Speksteenkachels 
worden niet voor niets zeer gewaardeerd door mensen met spier- en/of 
gewrichtsklachten.

Altech heeft met de Eclips-serie een houthaard op de markt gebracht die 
qua verbrandingstechniek en rendement zijn gelijke niet kent. Er is gebruik 
gemaakt van een uniek rookgeleidingssysteem in de haard waarbij de 
afgelegde weg van de rookgassen bij het basismodel al meer dan 2 meter 
bedraagt.

techniek
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Dealer
Het minste wat u kunt doen, is een bezoek 
brengen aan de toonzaal van uw lokale Altech 
dealer: Want er is één kwaliteit van onze 
speksteenkachels die we onmogelijk op papier 
kunnen overbrengen. Het is de behaaglijkheid 
van onze speksteenwarmte, die ons product zo 
populair heeft gemaakt. En uiteraard mag u er 
even blijven genieten!

De afbeeldingen in deze folder kunnen afwijken wat betreft kleuren 
en uitvoeringsdetails van de uiteindelijke modellen.

S p e k s t e e n k a c h e l s


