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“Kunst van het Vuur”

Dankzij onze liefde voor de
Italiaanse, keramische kachels, zijn
wij uniek in onze aanbod. Het is
het verhaal achter het product, de
ambacht en traditionele wijze
waarop deze kachels gemaakt
worden, waarom we deze passie
graag met u delen.
 
Ook zijn wij bezig  met een
duurzame toekomst. Daarom is
ons aanbod divers, maar altijd van
hoge kwaliteit.

Inhoud

1 Stack Stoves
2 La Castellamonte Classic
3 Dinamica
4 African Flame
5 Thermia
6 Klover
7 Fröling
8 Poll



De Stack Stoves zijn Italiaanse
design houtkachels die bestaan uit
verschillende modules. De kachels
zijn vervaardigd uit milieuvriendelijk
keramiek.
 
Made by: La Castellamonte en
Adriano Design.

STACK STOVES



LA
CASTELLAMONTE

Sinds 1975 worden op basis van
eeuwenoude knowhow van 

ambachtslieden en hoogwaardige
keramiek, deze klassieke kachels

gemaakt. U heeft keuze uit
verschillende vormen, formaten,

kleuren, decoratie (of niet) hout of
pellet gestookt.
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LA
CASTELLAMONTE

 
DINAMICA

De Dinamica serie van La Castellamonte zijn modern vormgegeven hout- en
pelletkachels. Deze hypermoderne kachels zijn in diverse kleuren en vormen te
verkrijgen. Handgemaakt volgens eeuwenoude traditite.



In een kleine fabriek in Zuid Afrika worden deze sfeervolle, keramische pothaarden op
ambachtelijke wijze gemaakt. De unieke open houtkachels worden in kleine getale
geproduceerd.  Heerlijk voor onder de veranda. In meerdere kleuren verkrijgbaar.



In de Thermia collectie bevinden zich moderne, stalen
houtkachels. Deze sfeervolle kachels zijn in verschillende
uitvoeringen te bestellen. De kachels zijn voorzien van de
modernste verwarmingstechnologie.

THERMIA



Een pelletkachel van Klover is zeker wat voor u, als u gaat
voor fraai Italiaans design in combinatie met uitmuntende
techniek. Klover is één van de grootste A-merken op het
gebied van pelletkachels in Nederland.

KLOVER



Als officieel dealer van Fröling zijn
wij gespecialiseerd in 
biomassaverbrandingsinstallaties
. Naast de allerbeste stukhout-,
pellet- en houtsnipperketels voor
elke situatie, kunnen wij ook de
installatie en het onderhoud
aanbieden. Tevens bieden wij
een 24/7 storingsdienst aan.

fröling

Uw bedrijf of woning en het water op
een duurzame en energiezuinige
manier verwarmen? Dat kan met
deze hout-cv’s en biomassa
 verbrandingsketels. Het levert u als
gebruiker niet alleen een aanzienlijke
besparing op de energierekening op,
maar u stookt ook nog eens CO2-
neutraal!



Wij leveren voornamelijk
rookkanalen van het Duitse
merk Poll. De beste kwaliteit
design rookkanalen. Voor
alle sfeerverwarming in en
buitenshuis.

POLL 

Met het oog op het verbeteren
van het milieu, de luchtkwaliteit en
de overlast voor omwonenden
worden kachels en haarden
volgens de nieuwe EU
regelgeving geproduceerd. Een
essentieel onderdeel voor het
goed en milieuvriendelijk kunnen
stoken is de rookgasafvoer.



MAATWERK
BINNEN EN

BUITEN

Wij verkopen inbouwhaarden en
kachels. Deze worden door ons 
geleverd en geplaatst. Van de aan-
leg van rookkanalen tot en met de
afwerking van uw haard of plaatsing
van uw kachel, bent u bij ons in
vakkundige handen. Wij maken
uitsluitend gebruik van hoog-
waardige materialen om aan uw
wensen te voldoen.

MAATWERK

Art of Fire
De Sluis 15-6,  4271 CZ DUSSEN

TEL: 085 3011 737
www.artoffire.nl | info@artoffire.nl


