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contemporary hearth

AKEMI

KALON is een interessant en jong Italiaans
industrieel bedrijf dat een paar jaar na haar
oprichting bezig is met een revolutie in het
concept van pelletkachels voor zowel technologische
als productieve voordelen en voor zorgvuldig
ontwerp. De Mencarini familie heeft een lange
ervaring in de verwarmingssector: Het is gestart
in de jaren 50 met commerciële activiteit gericht
op de verkoop waarna in de jaren 70 werd
geïnvesteerd in de LPG-markt (Liquefied Petroleum Gas), dat werd versterkt aan het eind van
de jaren 90 met de opening van het nieuwe hoofdkantoor dat zich verspreidt over een totaal
gebied van meer dan 50.000 vierkante meter. In
2013 werd Kalon geboren in Tarquinia: 6000
vierkante meter toegewijd aan kantoren, showroom,
fabriek met onderzoek en ontwikkeling, technisch
kantoor en een laboratorium uitgerust met de
meest moderne middelen.

Zwart
Black
Zilver
Silver
Grijs bruin
Gray brown

La parola KALON, che deriva dal
greco e significa “bello” esprime
pienamente la mission
aziendale secondo la quale la
ricerca di bellezza formale ed
estetica si muove all’unisono
con la dignità dei
comportamenti pratici per cui il
concetto di bello non può
prescindere dal concetto di
buono. Ogni giorno lavoriamo e
ci impegniamo per essere
all’altezza di questo forte
legame tra “bello e buono” che
ispira il nostro agire e guida
tutte le nostre scelte.

Energielabel
Energetic class

Design per noi significa che le qualità estetiche
delle nostre stufe sono parte integrante della loro
utilità, perché tutto ciò che entra a far parte
della vita quotidiana delle persone
inevitabilmente riguarda anche il loro benessere
psicofisico e può migliorare la qualità della loro
vita. Lavoriamo mettendo al centro la persona e
di conseguenza enorme è il nostro impegno nei
confronti del pianeta e della sua salvaguardia.
Mettere al centro la persona significa offrire un
prodotto bello, che funziona bene, con un
impatto ambientale minimo e anche e
soprattutto un prodotto a misura di utente,
capace cioè di rispondere a tante esigenze
diverse.
ZUIVERE EN STRAKKE LIJNEN TREKKEN EEN LEVENDIG EN DYNAMISCH SILHOUET.

KALON is an interesting and young Italian
industrial reality that in a few years from its
inception is revolutionating the concept of pellet
stove both for the technological and productive
pluses and for the careful design.
The Mencarini family has a long experience in
the field of heating: It started in the 1950’s with a
commercial activity aimed at the sale to which
in the 1970’s are flanked the investments on the
market of LPG (Liquefied Petroleum Gas) that
one they consolidated in the late the 1990’s with
the opening of the new headquarters that spread
over a total area of over 50.000 square meters.
In 2013, in Tarquinia, Kalon was born: 6000
square meters dedicated to offices, showroom,
production plant with research and development,
technical office and a laboratory equipped with
the most modern tools.

AKEMI IS EEN FANTASTISCHE PERSOONLIJKHEID.

CLEAN AND RIGOROUS LINES DRAW A SPIRITED AND DYNAMIC SILHOUETTE.
AKEMI IS A STOVE THAT HAS THE DISTINCTIVE TRAIT OF SYNTHESIS WHILE BEING ENDOWED WITH GREAT PERSONALITY.
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RIVUS

RIVUS
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STEEL

Wit/Zwart
White/Black
Koper/Zwart
Copper/Black
Betongrijs/Zwart
Concrete gray/Black

Energielabel
Energetic class

La collezione KALON è caratterizzata infatti da
una gamma di proposte molto ampia: una delle
più flessibili presenti sul mercato nazionale ed
internazionale per la produzione di stufe a pellet.

Zwart
Black
Roest zwart
Rust black

Ad ogni modello estetico
presente sul catalogo sono
abbinate infatti diverse
possibilità di funzionamento e
una grande quantità di potenze
che si adattano alle più svariate
necessità abitative.
KALON produce stufe a pellet
che funzionano sia ad aria che
ad acqua con la caratteristica di
poter offrire la stessa estetica di
prodotto nelle due modalità di
funzionamento.

Bronze zwart
Bronze black

Energielabel
Energetic class

ALS EEN STROOM WATER DIE TWEE ZIJDEN VERDEELT, DE RIVUS KACHEL
WORDT GEKENMERKT DOOR DE RITMISCHE VOLGORDE VAN EEN BUNDEL
LAMELLE TUSSEN TWEE KRACHTIGE ZIJDEN VAN KERAMIEK.
LIKE A WATERCOURSE DIVIDING TWO SHORES, THE RIVUS STOVE IS CHARACTERISED BY THE RHYTHMIC SEQUENCE OF A
BUNDLE OF LAMINAE SEPARATING TWO POWERFUL SIDES MADE OF CERAMICS.

GEVENTILEERD
VENTILATED AIR
GEVENTILEERD
VENTILATED AIR
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The word KALON, which derives from the Greek
and means “beautiful” expresses fully the
company’s mission according
to the search for formal beauty and aesthetics moves in unison with the dignity of practical
behaviors for which the concept
of beautiful can not ignore from the concept of
good. Every day we work and we strive to live up
to this strong link between “beautiful and good”
that inspires our action and guides all our
choices. Design for us means that the aesthetic
qualities of our stoves are an integral part of their
usefulness, because everything that becomes
part of the daily life of people inevitably concerns also their psychophysical well-being and
can improve the Quality of their lives. We work
by putting the person at the center and as a
result enormous is our commitment to the planet
and its safeguard. Putting people first means to
offer a beautiful product, that works well, with
a minimum environmental impact and also and
above all a product to measure user, that is able
to respond to many different needs.

EMI

KIN

De KALON-collectie wordt gekenmerkt door een
breed scala aan voorstellen: een van de meest
flexibele in de nationale en internationale markt
voor de productie van pelletkachels.
Elk esthetisch model in de catalogus wordt
gecombineerd met verschillende
bedieningsmogelijkheden en een grote
hoeveelheid krachten die zich aanpassen aan de
meest uiteenlopende woonbehoeften.
KALON produceert pelletkachels die zowel lucht
als water verwarmen, met het kenmerk dat ze
dezelfde productesthetiek kunnen bieden in de
twee bedrijfsmodi.
Voor de luchtkachels zijn er 4 verschillende
technologieën die verschillende functionaliteiten
bieden: GEVENTILEERDE LUCHT, SKEMASYSTEEM,
GELEIDE LUCHT EN NATUURLIJKE
LUCHT.
GEVENTILEERDE LUCHT-kachels kunnen een
frontale of superieure ventilatie hebben en zijn
uitgerust met een dwarsstroomventilator (Ø 80
mm) die een zeer hoge prestatie heeft, met een
luchtstroomsnelheid die tweemaal hoger is dan
de marktnormen. Ze zijn allemaal uitgerust met
KALON COMBUSTION-technologie met hoog
rendement warmtewisselaars die hun impact op
het milieu aanzienlijk verbeteren.

Wit/Zwart
White/Black
Sablè/Zwart
Sablè/Black
Zwart/Zwart
Black/Black

Energielabel
Energetic class

La IDRO SMALL offre, in dimensioni molto
ridotte rispetto alle normali stufe ad acqua,
performance all’avanguardia (rendimento
all’acqua all’84%) e risponde così ad un reale
bisogno della società contemporanea che
prevede spazi abitativi sempre più piccoli.
La HIDRO POWER, invece, propone le prestazioni
di una caldaia nel design di una stufa.
L’elettronica di ultima generazione consente di
gestire numerose configurazioni di impianto
idraulico e di riscaldare, in condizioni ottimali,
fino a 720 m3.
La stufa COVER, tra quelle presenti in catalogo,
è quella che offre il maggior numero di
possibilità di scelta, trasversale e polifunzionale
risponde ad ogni esigenza sia formale che
funzionale.

Zwart
Black
Sablè/Bronze
Sablè/Bronze
Roest
Rust

Energielabel
Energetic class

The KALON collection is characterised by a wide
range of proposals: one of the most flexible in
the national and international market for the
production of pellet stoves.
In fact, every aesthetic model on the catalogue
is combined with different operating possibilities
and a great quantity of powers that adapt to the
most varied housing needs.
KALON manufactures pellet stoves that work
both air and water with the characteristic of
being able to offer the same product aesthetics
in the two modes of operation.
For the air stoves there are 4 different
technologies that offer different functionalities:
VENTILATED AIR, SKEMA SYSTEM, DUCTED AIR
and NATURAL AIR.
VENTILATED AIR stoves can have frontal or
superior ventilation and are equipped with a very
high-performance tangential fan (Ø 80 mm),
with a flow rate twice higher than the market
standards. They are all equipped with KALON
COMBUSTION technology with high efficiency
heat exchangers that greatly improve their
environmental impact.

EMI IS EEN GASTVRIJE EN HUISELIJKE AANWEZIGHEID.
HERKENBAAR EN KARAKTERISEREND DOOR DE GATEN VOOR HET ONTSNAPPEN
VAN HETE LUCHT DIE DE BEWEGING VAN EEN ZWERM VLIEGENDE
VOGELS OPROEPEN.
EMI IS A WELCOMING AND SWEETY DOMESTIC PRESENCE.
IDENTIFYING AND CHARACTERIZING THE HOLES FOR THE ESCAPE OF THE HOT AIR THAT SUMMON THE MOVEMENT OF A
FLOCK OF BIRDS THAT FLIES.

KLEIN WATER
SMALL HYDRO

GEVENTILEERD
VENTILATED AIR

GEVENTILEERD
VENTILATED AIR
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TERRAFUOCO

DRAIN

Het SKEMA-systeem is een exclusieve en
innovatieve technologie, gepatenteerd door
KALON die de combinatie van de Natural
Convention (superieur) en de Forced Conventie
(achterzijde) benut voor het bieden van
aanzienlijk betere prestaties op het gebied van
functionele effectiviteit, verbruik en aangename
ervaring. Biedt de mogelijkheid om snel te
channelen met SKEMA KIT 2. Kalon DUCTED
AIRkachels bieden de mogelijkheid om twee
(COMFORT 2) of drie (COMFORT 3)
woonomgevingen te verwarmen. Comfort 3,
dankzij de 3 onafhankelijke ventilatoren
geïnstalleerd in het product, stelt u in staat om
de optimale temperatuur in elke kamer vrij te
beheren. AIR NATURAL-technologie maakt het
mogelijk om de warmte te verspreiden door
bestraling en natuurlijke conventie en, in
tegenstelling tot de traditionele pelletkachels die
alleen zijn uitgerust met geforceerde ventilatie,
zijn de natuurlijke producten stiller omdat de
omgevingsventilator door de gebruiker kan
worden uitgezet, dat maakt het ideaal voor stille
omgevingen zoals kantoren of leeshoeken. Voor
de categorie HYDRO, Kalon biedt de markt: H2O,
VENTILATED H2O, HYDRO SMALL en HYDRO
POWER. Met H2O kunt u de hele woning
verwarmen door het product te verbinden met
het bestaande hydraulisch circuit. De H2O
VENTILATED, dankzij de aanwezigheid van de
dwarsstroomventilator, maakt het mogelijk de
warmte in de omgeving waar de kachel is
geïnstalleerd te beheren. De HYDRO SMALL
biedt, in zeer kleine afmetingen in vergelijking
met normale waterkachels, zeer geavanceerde
prestaties (water efficiëntie van 84%) en reageert
daarmee op een echte behoefte van
de hedendaagse samenleving die kleinere
woonruimtes biedt. HYDRO POWER, in plaats
daarvan biedt de prestaties van een ketel in het
ontwerp van een kachel. De nieuwste generatie
van elektronica maakt het mogelijk om tal van
leidingconfiguraties te beheren en tot 720 m3 te
verwarmen in optimale omstandigheden. COVER
kachel, onder de aanwezigen in de catalogus, is
degene die de meeste keuzemogelijkheden
biedt, overzichtelijk en multifunctioneel voldoet
aan elke eis zowel vormelijk als functioneel.

Koper/Zwart
Copper/Black
Antraciet grijs/Zwart
Antracite gray/Black
Grijs bruin/Zwart
Gray brown/Black

Energielabel
Energetic class
Wit/Zwart
White/Black
Grijsblauw/Zwart
Blu gray/Black
Rood/Zwart
Red/Black

Energielabel
Energetic class

KALON IS MILIEUVRIENDELIJK
Voor Kalon is respect voor het milieu deel van
haar DNA. Haar producten vallen namelijk
binnen de hoogste classificaties van de
geldende regelgeving en anticiperen op die van
de toekomst: alle producten in de catalogus
voldoen aan de Ecodesign 2022-voorschriften
(van kracht vanaf 1 januari 2022) vastgesteld
door de Europese Unie.
De hoge opbrengsten, de zorgvuldige keuze van
de gemaakte componenten in Italië, het
onderzoek uitgevoerd in de R&D-laboratoria,
classificeren de Kalon-producten aan de top van
de energie-efficiëntienormen: maximale
categorie A + + met certificatiemerk van
Kwaliteit TÜV Rheinland - een toonaangevende
internationale certificeringsinstantie.

PRIMITIEVE LEVENSKRACHT VOOR TERRAFUOCO, EEN KACHEL MET EEN OUDE
EN HUIDIGE SMAAK. HET KERAMISCHE DEEL REPRODUCEERT HET SYMBOOL
VAN VUUR IN DE I CHING, HET BOEK DER VERANDERINGEN, EEN VAN DE
OUDSTE BOEKEN IN DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID.
PRIMORDIAL SPIRIT FOR TERRAFUOCO, A STOVE WITH AN OLD AND CURRENT FLAVOUR. THE CERAMIC PART REPRODUCES
THE SYMBOL OF FIRE IN THE I CHING, THE BOOK OF CHANGES, ONE OF THE OLDEST BOOKS IN HISTORY
OF HUMANITY.
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COVER

LE STELLE COME CLASSIFICATORI AMBIENTALI
Dal 1 gennaio 2019, secondo il decreto
legislativo 186, è scattato l’obbligo di produrre
stufe a 3 stelle al fine di garantire e migliorare la
qualità dell’aria.

KALON ad oggi presenta un
catalogo con 203 stufe tutte di
nuova generazione, consentendo
l’accensione e l’installazione dei
suoi prodotti in qualsiasi luogo
anche nei periodi di forte
inquinamento.

COVER E

Salie groen
Sage green
Antracietgrijs
Antracite gray
Blauw avio
Blue avio

DE STERREN ALS DUURZAME BEROORDEELING
Vanaf 1 januari 2019 is genomen, volgens
wetsdecreet 186, de verplichting om
driesterrenkachels te produceren om de
luchtkwaliteit te waarborgen en te verbeteren.
KALON presenteert nu een catalogus met 203
kachels van de nieuwe generatie, waardoor de
ontsteking en installatie van haar producten
overal kunnen plaatsvinden, zelfs in tijden van
zware vervuiling. Kwaliteit, technologische
innovatie, ethiek en ecologische duurzaamheid
zijn de waarden waarop Kalon zijn productie en
onderzoek naar nieuwe schoonheid baseert. In
het KALON-assortiment is alles in
overeenstemming met de milieucertificering van
L.D. 186, 43 producten hebben zelfs 5-sterren.
Alle producten in de catalogus zijn zeer goed
presterende en ontworpen met de KALON
COMBUSTION-technologie die de werking van
de flowsensor (apparaat dat de
verbrandingslucht regelt) combineert met de
ontwerpfilosofie van zijn hoogwaardige
warmtewisselaarsefficiëntie. Ze maken gebruik
van de tube-beam technologie, die het
oppervlak van de warmtewisselaar aanzienlijk
verhoogt en daarmee het rendement van het
product.

Zwart/Lavendel
Nero/Lavender

Bronze
Bronze

Geel/Geel
Yellow/Yellow
Zwart/Geel
Black/Yellow

Energielabel
Energetic class

THE STARS AS ENVIRONMENTAL GRADERS
From 1 January 2019, according to Legislative
Decree 186, the obligation to produce 3-star
stoves has been taken to guarantee and improve
air quality. KALON today presents a catalogue
203 stoves of new generation, allowing the
ignition and installation of its products in any
place even during periods of heavy pollution.
Quality, technological innovation, ethics and
environmental sustainability are the values on
which Kalon bases his production and research
new beauty. In the KALON range, all in
conformity with the environmental certification
of L.D. 186, 43 products are even 5-star.
All the products present in the catalogue are
highly performing and designed with the KALON
COMBUSTION technology that combines the
action of the flow sensor (apparatus that controls
the combustion air) with the design philosophy
of its high-quality heat exchangers efficiency.
They exploit the tube-beam technology, which
significantly increases the heat exchange
surface and, consequently, the yield of the
product.

Wit/Zwart
White/Black
Lavendel/Lavendel
Lavender/Lavender
Wit/Wit
White/White

DE COVER-COLLECTIE HEEFT HET GROOTSTE AANBOD
DAT BESCHIKBAAR IS IN DE CATALOGUS MET DIVERSE
MOGELIJKHEDEN, KLEURCOMBINATIE, KRACHT,
AFMETINGEN EN ESTHETIEK.
THE COVER COLLECTION IS THE WIDEST PRESENT IN THE CATALOGUE FOR OPERATING
POSSIBILITIES, COLOUR COMBINATION, POWER, DIMENSIONS AND AESTHETICS.

SKEMA

HERMETISCHE LUCHT

GEVENTILEERD WATER

KLEIN WATER

SYSTEM

HERMETIC AIR

VENTILATED HYDRO

SMALL HYDRO
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MONOLITIK

IDRO
BLOCK

Goud
Gold
Zilver
Silver
Antraciet grijs
Antracite gray

Bronze
Bronze

KALON + PRESTATIES - VERBRUIK EN BETERE
LUCHTKWALITEIT De laboratoria van R & S KALON hebben het SKEMA-SYSTEM ontwikkeld om
een betere laagvorming van de warmte te garanderen voor een aanzienlijke besparing van
brandstof en meer stroming van hete lucht
in de ruimte. Het SKEMA-SYSTEM maakt gebruik
van 2 centrifugale ventilatoren die de lucht
achterwaarts door twee mondstukken laten
ventileren, die naast het leiden op
kracht 3 via
het speciale kit (maakt het mogelijk meer
ruimtes te verwarmen) kan worden
georiënteerd en een betere laagvorming van
warmte kan garanderen. De ruimte wordt beter
en sneller verwarmd met betere luchtkwaliteit.

LUCHT

WATER

MONOLITIK
UP

GEVENTILEERD WATER

ARIA CANALIZZATA

VENTILATED HYDRO

DUCTING AIR

5garantie

Remote control

verbranding

stil

Inside each tube, a helicoidal turbulator is
inserted which performs the double action of
slowing down the exhaust gases with
consequent increase of the time of permanence
of the heat inside the exchanger and reduction
of the polluting particles.
The acoustic comfort of the environment in
which stoves are inserted
is an integral part of the experience that the
company offers to people in order to improve
the quality of their life: S-SILENT technology
offers a very low noise coefficient,
less than 35 decibels.

Energielabel
Energetic class

KALON + PERFORMANCE – CONSUMPTION AND
BETTER AIR QUALITY
The laboratories of R&S KALON have developed
the SKEMA SYSTEM in order to guarantee a
better stratification of the heat guaranteeing a
considerable saving of fuel and a greater hot air
flow in the environment.
The SKEMA SYSTEM uses 2 centrifugal fans that
make the air ventilated posteriorly through two
nozzles that, in addition to allowing the ducting
on 3 power through the special Kit (allows to
heat more environments) can be oriented and
guarantee a better stratification of heat. The
environment heats up better and faster with
better air quality.

ZUIVER, ESSENTIEEL EN MET EEN GROTE VISUELE IMPACT,
MONOLITIK TREKT ALLE AANDACHT DOOR HAAR EXCLUSIEVE VORM.

AIR
BLOCK

PURE, ESSENTIAL AND OF GREAT VISUAL IMPACT MONOLITK BECOMES THE PROTAGONIST IN EVERY ENVIRONMENT FOR
ITS EXCLUSIVE PROPORTIONS.

GEVENTILEERD

LUCHT

VENTILATED AIR

DUCTING AIR
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KALON + RENDIMENTO - CONSUMO E MIGLIORE
QUALITA’ DELL’ARIA
I laboratori di R&S KALON hanno brevettato lo
SKEMA SYSTEM :

tecnologia esclusiva e
innovativa che garantisce una
migliore stratificazione del
calore con un notevole risparmio
di combustibile e una maggiore
portata d’aria in ambiente.

Energielabel
Energetic class

Energielabel
Energetic class

Binnen elke buis wordt een schroefvormige
turbulator ingebracht die de dubbele actie
uitvoert van het vertragen van de uitlaatgassen
met als gevolg een toename van het verblijf van
de warmte in de wisselaar en reductie van de
verontreinigende deeltjes. Het akoestisch
comfort van de omgeving waarin kachels
geplaatst worden is een belangrijk onderdeel
van de ervaring die het bedrijf mensen biedt om
de kwaliteit van hun leven te verbeteren: SSILENT
technologie biedt een zeer lage
geluidssterkte, minder dan 35 decibel.

GEVENTILEERD

LUCHT AFVOEREN

VENTILATED AIR

DUCTING AIR

5garantie
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KLIZIA

Twee centrifugale ventilatoren hebben in plaats
van een dwarsstroomventilator betekent dat u
de kachel kunt gebruiken op een lager
vermogen en dus een aanzienlijke besparing van
pellets en een grotere geruisloosheid heeft
(geluidssterkte lager dan 35 decibels), met dezelfde temperatuur voor de ruimte. De hete lucht, tot 3
kW, komt ook naar buiten door de openingen aan
de voorkant en de zijkant van de kachel, waardoor
een aangenaam “gevoel van warmte” ontstaat dat
niet stoort, voor het geval de kachel bijvoorbeeld
geplaatst is in een woonkamer bij de bank.
Dit wordt mogelijk gemaakt door het feit dat de
centrifugale ventilatoren zich bevinden op het
punt waar de lucht warmer is, aan het hoofd van
de warmtewisselaar
die een pijpenbundel is: 6 turbulatoren met een
speciale schroefvormige sectie die de warmte
vasthoudt, wat zorgt voor een verhoging van
rendement en een CO2-uitstoot van bijna nul. Het
SKEMA-SYSTEEM
maakt gebruik van de combinatie van de
Natural Convention (frontale) en de Forced
Convention (achterzijde) voor het bieden van
aanzienlijk betere prestaties op het gebied van
functionele werkzaamheid, verbruik en
aangename ervaring.

KLIZIA
GLASS
Roest
Rust
Salie groen
Sage green
Sablè
Sablè

Zwart
Black

KALON IS SLIM
KALON biedt u de mogelijkheid om de hitte van
de kachel te beheren waar u maar wilt en
wanneer u maar wilt. Met de exclusieve KALON
RADIO CONTROL kunt u uw kachel beheren terwijl
u comfortabel op uw bank zit, tot op 10 meter
afstand. Via two-way draadloze communicatie,
kunt u de status van het product bekijken, het
veranderen van vermogen en het programma aan
en uit schakelen. Het is
uitgerust met een magnetische muursteun die
het mogelijk maakt te gebruiken als
kamerthermostaat. De Kalon 4HEAT-applicatie is
beschikbaar met afstandsbediening. Kalon
4HEAT presenteert zichzelf met een makkelijke
en intuïtieve software; geeft volledige controle
over het product door uit de thuisomgeving te
blijven. Het is een app die beschikbaar is voor
alle smartphones, die kan de klassieke
gebruikersapparatuur vervangen. Door de jaren
heen heeft KALON continu gewerkt aan het
verhogen van haar onderzoek en ontwikkeling
door het bedenken en patenteren van
innovatieve technologieën. De inspanningen van
onderzoek en ontwikkeling zijn gericht op
innovatie op alle gebieden, om de efficiëntie van
de producten te verbeteren en voor de
optimalisatie van de processen.

Energielabel
Energetic class

ICONISCH, EENVOUDIG EN STIJLVOL: KLIZIA IS EEN TIJDLOOS
MEUBEL.
ICONIC, SIMPLE AND ENVELOPING: KLIZIA IS A TIMELESS FURNISHING ITEM.

GEVENTILEERD

NATUURLIJKE LUCHT

VENTILATED AIR

NATURAL AIR

KLEIN
SMALL HYDRO
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verbranding

dubbel glas

5garantie

design Kalon lab

brazier

5garantie

stil

start
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SKEMA
SYSTEM

Legenda
Kalon is totale warmtebeheersing. De drie onafhankelijke
ventilatoren zorgen voor een volledig verwarmingsbeheer in
het huis en zorgen zo voor het comfort.

PIJP DAMPEN
WARMTEWISSELAAR
fumes tube exchange

HETE LUCHT
NATUURLIJKE CONVECTIE
hot air
natural convection

SLAKKENHUIS
auger

verbranding

Kalon is total heat control. The three indipendent fans allow a
complete managemente of heating inside the house, reaching
the comfort.

HETE LUCHT
GEVENTILEERD
hot air
ventilated

Kalon optimaliseert de verbranding en zorgt voor een
vermindering in uitstoot van verontreinigende stoffen dankzij
de warmtewisselaar en de flowsensor die de verbrandingslucht
regelt.
Kalon optimizes combustion and enables a reduction in pollutant
emissions thanks to the tube bundle exchanger and to the flow
sensor that controls the combustion air.

Kalon is energie-efficiëntie. De luchtdichte bouwtechnologie
verbetert de luchtkwaliteit, maakt installatie in badkamers en
keukens mogelijk en is de ideale oplossing voor passieve huizen.

ecodesign

Kalon is energy efficiency. The airtight construction technology
improves air quality, allows installation in bathrooms and
kitchens and is the ideal solution for passive houses.

Product ontworpen in overeenstemming met de beperkingen
van de Ecodesign2022-richtlijn inzake milieu impact.
Product designed in compliance with the restrictions of
Ecodesign2022 directive on environmental impact.

Kalon is innovatie. Een revolutie in het concept van verwarming,
het Skema-system maakt gebruik van de combinatie van natural
convection (frontale) en forced convection (achterkant) met
twee centrifugaalventilatoren.

dubbel glas

Dubbel glas: decoratief glas en technisch glas.
Double glass: Decorative glass and technical glass.

Kalon is innovation. Revolutionizing the concept of heating
the Skema system takes advantage of the combined action
of natural convection (frontal) and forced convection (back)
leaning on two centrifugal fans.

dubbele deur

Kalon is keuzevrijheid. Ultrastil verwarmingssysteem dat
profiteert van de natuurlijke convectieve beweging van de
warmte, waardoor het elektriciteitsverbruik tot een minimum
wordt beperkt; met hetzelfde product is het mogelijk om de
geforceerde ventilatie te activeren of uit te zetten.

5garantie

Kalon is freedom of choice. Ultra silent heating system that
takes advantage of the natural convective motion of the heat,
reducing electrical consumption to a minimum; on the same
product it is possible to activate or exclude the forced ventilation

stil

Kalon is traditie en kwaliteit. De luchtkachels met frontale of
superieure ventilatie, zijn uitgerust met een dwarsstroomventilator
met hoge prestaties , met een stroming die tweemaal hoger is
dan de marktnormen.

start

RUDDER DIFFUSERS ROTATIE TOT 158 °
RUDDER DIFFUSERS ROTATI-ON UP TO 158°

Dubbele deur: decoratieve deur en technische deur.
Double door: Decorative door and technical door.
Maximale garantie op warmtewisselaar tot 5 jaar.
Maximum warranty on exchanger up to 5 years.

Stil vermindert het geluidsniveau in de kamer.
Silent reduces the noise level in the room.
Automatisch aan/uit van het product volgens de ingestelde
kamertemperatuur.

HOGERE HETE LUCHTSTROOM

Automatic on/off of the product according to the room
temperature set.

Kalon is tradition and quality. The air stoves with frontal or
superior ventilation, are equipped with a high performance
tangential fan, with a flow twice higher than the market
standards.

brazier

HIGHER HOT AIR FLOW
AANZIENLIJKE BRANDSTOF BESPARING

Smeedijzer met een hoge dikte.

CONSIDERABLE FUEL SAVINGS

High thickness cast iron brazier.

De geavanceerde prestaties (84% waterefficiëntie) zitten in
kleine afmetingen. Ontwerp en functionaliteit komen samen om
te voldoen aan de behoeften van de moderne mens.

radio

The cutting-edge performace (84% water efficiency) is contained
in small dimensions. Design and functionality come together to
meet the needs of modern man.

BRAZIER /
braziers

Draadloze two-way radiocommunicatie voor productbeheer en configuratie, inclusief thermostaat.

JUISTE GELAAGDHEID VAN DE TEMPERATUUR

Wireless two-way radio communication to product management and configuration;thermostat included

CORRECT STRATIFICATION OF THE TEMPERATURE

De water-geventileerde kachels maken het mogelijk om het
hele huis te verwarmen door het product aan te sluiten op
het bestaande hydraulische circuit; bovendien kan dankzij de
dwarsstroomventilator de warmte in de installatieomgeving
worden beheerd.

PRIMAIRE LUCHT /
primary air

The hydro ventilated stoves allow to heat the entire house by
connecting the product to the existing hydraulic circuit; moreover,
thanks to the tangential fan, the heat can be managed in the
installation environment.

Key
OPVANG DAMPEN /
fumes extractor
AANDRIJVINGSMOTOR /
gearmotor
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OPTIONEEL: SNEL SLUITEN MET KIT SKEMA 2
OPTIONAL: QUICK DUCTING WITH KIT SKEMA 2

19

UW RUIMTE, UW WARMTE.
YOUR SPACE,YOUR HEAT.

UNA PROMESSA DI FELICITÀ

www.kalonpelletkachels.com

