
DEKO kachels

Echte NunnaUuni. Om u warm te houden.



Een nieuwe DEKO kachel oefent een betoverende aantrekkingskracht uit. 
 

Het vredige vlammenspel zorgt voor een moment van rust te midden van de dagelijkse beslomme-

ringen. Een DEKO kachel staat in elk huis in het middelpunt en geeft een behaaglijke warmte die ook 

nadat het vuur is uitgegaan aanhoudt. Daarvoor verantwoordelijk is de echte natuurlijke Mammutti 

speksteen. DEKO kachels zorgen elke dag van het jaar voor een gezellige sfeer in huis.

Een DEKO kachel  
in uw eigen stijl

De prachtig ontworpen vormgeving – met rechte of gebogen lijnen – past in allerlei verschillende interieurstijlen. Zwart of wit 
emaille in samenspel met Mammutti speksteen zorgt ervoor dat de binnenhuisarchitect nog meer mogelijkheden heeft.

DEKO Uno DEKO Due S



DEKO Uno
Betrouwbare warmte in reserve 

 
De DEKO Uno is een slanke en gestroomlijnde kachel die 

door zijn lichtheid en vorm perfect geschikt is voor thuis of 

in uw vakantiehuis.

Hout brandt in een DEKO Uno kachel gelijkmatig, waardoor 

het ideaal is om te genieten van de gezellige sfeer bij het 

haardvuur. De kachel geeft warmte snel af, waardoor deze 

uitstekend kan dienen als reservebron van verwarming – 

bijvoorbeeld bij stroomuitval.

DEKO Due
Extra veel warmte
 
De DEKO Due is op zijn best als u wilt genieten van de gezel-

ligheid van haardvuur of als u soms ook ‘s nachts verwar-

ming nodig hebt. De kachel is voorzien van dubbel gelaagde 

Mammutti speksteen, waardoor er zich een behaaglijk milde 

en langer aanhoudende warmte door uw huis verspreidt. 

Dit maakt de DEKO Due uitstekend geschikt voor moderne 

woningen. De DEKO Due zorgt voor warmte bij stroomuitval en 

kan in koudere tijden ook dienen als extra warmtebron.

Een sokkel die het vuur verhoogt en het daardoor beter zichtbaar maakt, voegt aan de uitstraling van de kachel nog iets extra’s toe. Het 
uitzicht op het haardvuur wordt met een omlijsting bekroond. ”Speksteen is een tijdloos materiaal dat uitermate geschikt is voor allerlei 
verschillende interieurstijlen.”  Ontwerper Henri Sydänheimo

DEKO Due S DEKO Due C

“De nieuwe DEKO kachel 

combineert de hoge 

kwaliteit en klasse van 

Mammutti speksteen met 

een lichtere uitstraling 

dan voorheen.” Ontwerper 

Henri Sydänheimo 
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Lang aanhoudende maar veilige kachelverwarming

Zorgvuldig geselecteerde Mammutti speksteen geleidt warmte snel langs de rich-

ting van de talkfoliatie en langzamer dwars op de foliatie in. De dubbel gelaagde 

structuur van de DEKO Due maakt gebruik van dit verband tussen de thermische 

geleiding en de richting van de foliatie. Voor u betekent dit een unieke, aanhou-

dende en milde warmte.

DEKO kachels voldoen aan de norm EN13240 voor de ontwikkeling van rook en 

gas in kachels. De temperaturen in het rookkanaal van de kachel blijven op een 

veilig niveau dankzij de gecontroleerde verbranding en het rustige haardvuur.

























DEKO Uno
 
Gewicht: 341-361 kg
Hoogte: 1200 mm

DEKO Due S 
 
Gewicht: 475-508 kg
Hoogte: 1200 mm

Rookkanaal: T600 / Ø 150 mm
Nominale warmteafgifte: 6 kW
Rendement: 81 %
Vermogen: 3-8 kW 

Accessoires:

- Sokkel
- Vloerbescherming
- Reserveluchtklep

DEKO Due C 
 
Gewicht: 442-491 kg
Hoogte: 1200 mm
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De speksteen behuizing van de Deko Uno geeft warmte snel af.

De Deko Due met dubbel gelaagde Mammutti speksteen geeft de 
warmte gelijkmatig af en blijft dit doen tot 12 uur nadat het vuur 
is uitgegaan.
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Echte NunnaUuni. Om u warm te houden.


