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De TermaTech TT20 is een nieuw ontwikkelde serie kachels 
die het beste bedieningscomfort, hoge productkwaliteit en 
stijlvol Scandinavisch design combineren.

En dan de prijs. De TT20 is ontworpen om een echte volkska-
chel te zijn, met een superieure prijs/kwaliteitsverhouding. 
Natuurlijk voldoen de kachels aan de laatste - en zwaarste 
- Europese goedkeuringseisen: het rendement is zelfs meer 
dan 83%.

5 versies - alle met zorg ontworpen en van hoge kwaliteit. 
Welke TT20 u ook kiest, u bent zeker van een solide construc-
tie en doordacht design.

Praktische aslade:
De aslade is groot en gemakkelijk te bereiken, de enkele 
keren dat hij moet worden geleegd. Hij is voorzien van een 
deksel, zodat u de as veilig kunt verwijderen.

Gietijzer, waar het verschil maakt:
Gietijzer in de rooster en het deurframe garandeert een 
lange levensduur en stabiliteit in de deur.

Doordachte verbrandingskamer:
Dankzij de diepe verbrandingskamer bevinden de vlam-
men zich in het midden en wordt het risico van uitvallende 
sintels en as geminimaliseerd.

Grote aslade met deksel

Luchtregelaar

Ergonomisch en koel handvat

Gietijzeren frame en voet

TT20 Het middel-

punt van het huis

maakt het de  

familie gezellig

Koel handvat:
Om te voorkomen dat u uw vingers brandt is het hand-
vat geventileerd en zo geplaatst dat het altijd koel is.

Talloze opties:
Er is een scala aan speciaal voor deze serie ontwor-
pen opties: roestvrije glasgeblazen ribben onder de 
deur, draaibare en gemakkelijk toegankelijke deur in 
het houtmagazijn voor het opslaan van aanmaakmate-
riaal of de bijbehorende haardset.

Flexibel ontwerp:
Kies tussen rechte of afgeronde stalen zijden, 
of bekleding van speksteen met rechte of ronde 
zijden. Als u uw houtkachel later een nieuwe uit-
straling wilt geven kunt u zelf de stalen bekleding 
vervangen door speksteen.

Eenvoudige bediening:
De lucht voor de verbranding is eenvoudig te 
regelen. Eén luchtregelaar, discreet onder de 
deur geplaatst, doet het allemaal. U kunt de bui-
tenlucht rechtstreeks op de verbranding van de 
TT20 aansluiten, wat noodzakelijk kan zijn voor 
nieuwe of gerenoveerde huizen.
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TermaTech TT20-serie TT20
Is het basismodel van de serie. 

Hij is uitgerust met rechte stalen zij-
den en het is de slankste houtkachel 
van de serie.

Voor wie alle TT20-voordelen voor de 
absoluut laagste investering wil. 
De bediening van deze houtkachel 
is zo simpel dat iedereen, snel en 
eenvoudig, met hen vertrouwd raakt. 
U past op  één plaats de lucht aan en 
u kunt onmiddellijk het effect op het 
vuur zien.

TT20R
Als het basismodel, maar voorzien 
van afgeronde staal zijden.

De ronde zijkanten creëren een 
harmonieus geheel dat er fraai uitziet, 
zowel op een rechte muur als in een 
hoek.

TT20S
Uitgerust met rechte zijkanten en top-
plaat van speksteen.

Speksteen absorbeert de warmte 
langzaam, en geeft die warmte af, 
lang nadat het vuur gedoofd is.

Speksteen is een zuiver natuurlijk 
product. Daardoor zien geen twee 
houtkachels er precies hetzelfde uit.

TT20RS
Uitgerust met bijna 80 kilo afgeronde 
spekstenen zijkanten en topplaat.

De overdadige hoeveelheid speks-
teen is niet alleen een mooie bekle-
ding, het zorgt voor nog meer warm-
teopslag en vervolgens warmteafgifte 
dan andere kachels met minder 
speksteen.

TT20SA
De nieuwste aanwinst in de TT20-serie heet 
TT20SA.

Als de voordelige eigenschappen van 
speksteen u bevallen, maar u een warmere 
look verkiest, kunt u een houtkachel met 
mooie Indiase zandsteen overwegen. Dit 
materiaal slaat de warmte op dezelfde ma-
nier op, maar oogt heel anders.

Bezoek uw Termatech-verkooppunt, dan 
raakt u snel overtuigd. De TT20SA is alleen 
in een zwarte uitvoering met zandsteen 
verkrijgbaar.
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TermaTech TT20-serie toebehoren

Roestvrij stalen 
ribben
Voor een individuele afwerking 
van de TT20 kunt u kiezen voor 
de roestvrij stalen ribben.

Externe luchttoevoer
Nieuwgebouwde en zeer goed geïsoleerde huizen zijn vaak luchtdicht. Dan 
kan het noodzakelijk zijn buitenlucht toe te voeren naar de ruimte waar de ka-
chel is geïnstalleerd. Met een TT10, TT20 of TT22 kan deze lucht (die ook wel 
verbrandingslucht wordt genoemd) rechtstreeks naar de luchtkanalen van 
de houtkachel worden gevoerd, door de overeenkomstige buitenluchtinlaat.

Zo vermijdt u ramen of ventilatieroosters te openen en daarmee voorkomt u 
ook warmteverlies.

Blokvanger
De blokvanger is een nieuwe verbet-
erde versie van een oude uitvinding. 
Hij voorkomt dat kolen of hout uit de 
kachel vallen, zelfs al heeft u die te 
veel gevuld. Bovendien beperkt hij het 
risico dat as ontsnapt en aan de bin-
nenkant van de deur neerslaat.

360° Draaideur
Als u de mooie lijnen van uw kachel wilt aanvullen - en de toebehoren die u 
regelmatig voor de kachel gebruikt wilt verbergen - dan is de draaideur een 
voor de hand liggende optie. Deze deur geeft de kachel een compleet an-
dere uitstraling. Hij verbergt uw aanmaakmateriaal, handschoenen en andere 
toebehoren die u niet wilt zien. u kunt ook kiezen voor een haardset besta-
ande uit borstel, schep en pook, die discreet in de draaideur verborgen zijn.

Haardset
Draai de deur 180° en u heeft gemakkelijk 
toegang tot alles wat u nodig hebt om uw 
houtkachel te bedienen: een goede borstel, 
een pook en een schep. Met de haardset 
voorkomt u dat toebehoren rondslingeren 
en houdt u de ruimte rond de kachel netjes.

Compleet assortiment fraaie en praktische opties.
Geef uw nieuwe TT20 zijn eigen karakter - en maak uw leven nog ge-
makkelijker met een houtkachel.

TermaTech heeft speciaal voor de TT20-serie een aantal opties ontwor-
pen die perfect passen bij de mooie lijnen van deze houtkachel. De est-
hetiek is dus gegarandeerd - en gebruiksvriendelijkheid is geïntegreerd.

Vorm gesneden  
glasplaat
De glasplaat geeft een lichtere uitstra-
ling en is eenvoudig te verwijderen 
voor reiniging. Kan buiten het seizoen 
worden verwijderd. Verkrijgbaar in 
zwart en helder glas.


