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PETROLEUMKACHELS
Inverter 5026

Inverter 3026
120 m³
Thermostaat
Kinderbeveiliging
Airsensor
Alarm te weinig brandstof
Wisseltank 5 liter

130 m³
Thermostaat
Kinderbeveiliging
Airsensor
Alarm te weinig brandstof
Wisseltank 5 liter
ECO

Inverter 5727

Inverter 6026

130 m³
Thermostaat
Kinderbeveiliging
Airsensor
Alarm te weinig brandstof
Wisseltank 7.2 liter
CO-sensor
ECO

160 m³
Thermostaat
Kinderbeveiliging
Airsensor
Alarm te weinig brandstof
Wisseltank 5 liter
ECO
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SRE 4600

Inverter 5747/7747

185 m³
Thermostaat
Airsensor
Alarm te weinig brandstof
Wisseltank 7 liter

130/180 m³
Thermostaat
Kinderbeveiliging
Airsensor
Alarm te weinig brandstof
Wisseltank 7.2 liter – CO-sensor
ECO
Weekprogrammatie
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Corona RX2485

Kero 363

95 m³
Dubbelbrander
Airsensor
Wisseltank 4 liter

120 m³
Airsensor
Alarm te weinig brandstof
Wisseltank 4.2 liter
3000 Watt

Corona RX3085
120 m³

Kero 241

Ruby KSP229

95 m³ airsensor
Alarm te weinig brandstof
Wisseltank 4 liter

75 m³
Enkelbrander
Wisseltank 5.3 liter
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PELLETKACHELS
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GASKACHELS
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Een innovatieve toepassing die een

revolutie op de markt van de gaskachels zal introduceren.

We hebben onze heaters Blue Belle uitgerust met
een thermostaat ON / OFF.
Deze innovatie is de enige op de markt voor dit
soort apparaat.
De vlam van de brander van de gaskachel schakelt uit, wanneer de gewenste ruimtetemperatuur bereikt is en terug aan als hij onder de
gevraagde temperatuur daalt.
Deze functie geeft een opmerkelijk comfort voor
de gebruiker, zoals een constante temperatuur in
de ruimte waar
de kachel wordt gebruikt, zonder een handmatige aanpassing.
Dit is een belangrijk energiebesparings systeem.
Van toepassing op

BLUE BELLE THERMO ON/OFF en
BLUE BELLE CHIC THERMO ON/OFF
“Patent pending”

BLUE BELLE BBG
THERMO ON/OFF

Vermogen = 4200 Watt
Gas type: Propaan / Butaan
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Burny 8300 Black :

15 Kg Propaan/Butaan.
Automatische Piezo-ontsteking
CO2 melding
6 wielen - 3-standen regelbaar (1,4 - 4,2kW)
Afmetingen (ø x H) 43cm x 75,7cm

Burny 8500 Inox : idem 8300
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Burny 2300

zwart of zilver gelakt
12 kW
Exclusief wieltjes
15 Kg Propaan/Butaan.
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PETROLEUM

ATTIS
extra fine

Geurloze petroleum
voor verplaatsbare kachels
Combustible inodore pour
appareils de chauffage mobiles

QUALITÉ ★ ★ ★ ★ KWALITEIT
Conseils d’utilisation et de prudence
• Ce combustible est réservé exclusivement pour les chauffages
mobiles
• Ne pas mélanger ce combustible avec tout autre produit (même
un autre combustible de même appellation)
• Le stockage doit se faire au sec (à une température ne dépassant
pas 30°C), à l’abri de la lumière, dans un local ventilé
• De préférence, ne pas conserver de combustible d’une saison de
chauffe à l’autre
• Ne pas rejeter les résidus à l’égout, ni dans le milieu naturel
• Ne pas réutiliser l’emballage vide
• Refermer le bouchon après le transvasement dans le réservoir
du chauffage
• Utiliser toujours le même accessoire (pompe ou entonnoir)
Gebruiksaanwijzing-raadgevingen
• Brandstof enkel geschikt voor verplaatsbare kachels
• Deze brandstof niet vermengen met enig ander product (zelfs
niet met dezelfde brandstof)
• Bewaren op een droge, donkere, koele (max. 30°C) en geventileerde plaats
• Bij voorkeur niet lang bewaren
• Product en verpakking slechts weggooien op een ecologisch
verantwoorde manier
• Lege verpakking niet hergebruiken
• Dop steeds sluiten na overhevelen brandstof
• Gebruik steeds dezelfde pomp of hevel

ATTENTION Combustible soumis à un régime fiscal
privilégié. Interdit comme carburant.

OPGELET Brandstof met een fiscaal voorkeursregime.
Verboden als brandstof voor voertuigen.

Composition : Distillats légers (pétrole), hydrotraité (n° CE) 926-141-6
Samenstelling : Lichte distillatie (aardolie), waterstofbehandeld
(nr CE) 926-141-6

H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
EUH066 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P280 : Porter un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du
visage, des vêtements de protection, des gants de protection.
P301+P310+P331 : EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un médecin, un
CENTRE ANTIPOISON. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
P405 : Garder sous clef.
P501 : Eliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux
ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou
internationale.
H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
EUH066 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding /oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P301+310+331 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P405 : Achter slot bewaren.
P501 : Verwijder inhoud/container als gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met
de geldende wetgeving.
H304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
EUH066 : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
P102 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P280 : Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P301+310+331 : BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353 : BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P405 : Unter Verschluss aufbewahren.
P501 : Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

ATTIS EXTRA FINE WEGWERP
Geleverd op palet van 900 liter
45 bussen van 20 liter

Teneur en aromatiques
inférieure à MAX:
Aromatisch gehalte
minder dan:

0,007 g/g

DANGER - GEVAAR
GEFAHR

Door de hoogwaardige kwaliteit ontstaat minder
slijtage aan kachel en onderdelen, zo wordt bij
normaal gebruik de levensduur van de kachel
verlengd tot wel 20 jaar.
Geurarme petroleum <0.007 g/g aromaten

EMBALLAGE PERDU
WEGWERPVERPAKKING

20 L / 15°C

Wick trading Company Kartuizersweg 6i - 2550 Kontich - Tel. +32 3 777 74 40
ATTIS 20L.indd
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Kero extra fine onder waarborg
Geurarme petroleum <0.007 g/g aromaten
Petroleum geleverd in boxen en bussen onder
waarborg
980 liter 48 bussen van 20 liter
Waarborg box = 150,00 €
Waarborg bus = 4,75 €

Tosaine
Geurarme petroleum <0.007 g/g aromaten
Petroleum geleverd per palet
900 liter 45 bussen van 20 liter
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WIEKEN
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ROOKKANALEN

Rookkanaal voor pelletkachels volgens norm 1856-2 en 1856-1 en 14989-1
Voor gebruik binnen of geïsoleerde ruimte : email 80 of inox enkelwandig
Bv T1000D80 of T1000D80MP
Voor in bestaande schouw : flexibel
Bv FLEXINOX
Voor gebruik buiten: inox dubbelwandig 80
Bv T1000D80DP

Vraag ook naar onze volledige buizencatalogus.
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T1000D80 email
T500D80 email
T250D80 email
T1000D80MP
T500D80MP
T250D80MP

C45D80

C45D80MP

RACTD80

RACTD80MP

C45D80DP

T1000D80DP
T500D80DP
T250D80DP

C90D80

C90D80MP

C90D80DP

TAPRECD80MP
TAPRECD80DP
Kijk regelmatig de afvoer van je T-stuk na.

FASTD80

ROSD80

RACFFD80

ROSD80I

UNICOD80
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RACTD80DP

FASTD80MP
FASTD80DP

RACFFD80MP

RACMONODOPPIA

CAPCIND80MP

CAPBOTD80MP

CAPCIND80DP

CAPBOTD80DP

FLEXINOXD80DP of FLEXINOXD100DP
Rol 30 meter
Indien er een schouw aanwezig is, wordt er geopperd om een dubbelwandige flexibel te trekken
in de schoorsteen. De reden hiervoor is veiligheid. Omdat de schoorsteen binnenin vaak ruwe
oppervlaktes heeft, kan dit ervoor zorgen dat er
meer vuiligheid aan blijft kleven. Deze extreme
vuiligheid kan een schouwbrand veroorzaken

Dubbelwandige buizen langs de gevel of binnenkant van de woonst.
Dubbelwandige buizen is de oplossing die wij
aanraden. Bij dubbelwandige buizen kan je kiezen om deze buis langs de gevel te laten lopen,
aan de buitenkant van het gebouw. Een andere
mogelijkheid is om de buizen langs de binnenkant
van de woonst te laten lopen.
De keuze voor buizen langs de binnenzijde of de
buitenzijde van de woonst is grotendeels afhankelijk van eigen voorkeur en mogelijkheden van
het huis. Sommige mensen hebben liever geen
buis langs hun gevel en opteren daarom voor de
buizen langs de binnenzijde. Anderen hebben
geen mogelijkheid om langs hun gevel te gaan
doordat ze geen vrijstaande woning hebben.
Wanneer de pelletkachel niet op een buitenmuur
is geplaatst, moeten de buizen wel in de woonst
worden geïnstalleerd.

Enkelwandige buizen langs de gevel of binnenkant van de woonst.
Ook bij enkelwandige buizen kan er zowel gekozen
worden voor plaatsing binnenin de woonst als langs
de gevel. Al wordt er bij enkelwandige buizen sterk
aangeraden om binnenin de woonst te plaatsen.
Een enkelwandige buis bestaat maar uit één laag,
hierdoor kan de koude lucht veel makkelijker contact maken met de warme rookgassen. Bij het
gebruik van een enkelwandige buis bestaat de kans
dat de rookgassen te snel afkoelen. Wanneer de
rookgassen snel afkoelen, krijg je ook een slechtere
trek en zal er condens ontstaan binnen in de buis.
Deze condens zorgt ervoor dat er meer vuil blijft
plakken in de buis. Extreem veel vuil in de afvoerbuis kan bijvoorbeeld een schouwbrand veroorzaken. Goed onderhoud is dus aangewezen bij een
enkelwandige buis.
Aangezien de rookgassen bij een enkelwandige
buis reeds snel afkoelen, zal een installatie langs de
buitenzijde dit effect versterken. De condens die er
ontstaat en de slechtere trek van de kachelpijp kan
er zelfs voor zorgen dat de buitenmuur verkleurd
door de hittestraling van de buis.
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Ref 1895 voor het reinigen van de buizen.

Ref 1995 voor het reinigen van de asbak.
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ONTVOCHTIGERS

RUBY DH 600

Stroomtoevoer
Ontvochtigingsvermogen
Gemiddeld verbruik
Maximaal verbruik
Inhoud van het reservoir
Gewicht
Afmetingen
Elektriciteitskabel
Geluidsniveau
Werkingsgebied
Hulpstukken
Conform met de normen
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230 V AC - 50 Hz
5,5 L/dag bij 20°C en
80% relatieve vochtigheid
435 W
570 W
5,5 L met automatische
uitschakeling
7 kg
545(H)x200(B)x430(D)mm
2,0 m
29 dBA bij lage snelheid
45 dBA bij hoge snelheid
0-30°C
koolstoffilter
CE - TÜV - GS

Onderhoud en herstelling van petroleumkachels.
Wij kunnen het onderhoud en de herstelling van de petroleumkachel uitvoeren in ons magazijn.
Voor meer info : 03/777.74.40
Onderdelen kunnen ook bij ons besteld worden.
Een greep uit de meest courante onderdelen :

9201441331 Filter Inverter.

9201471328 electromagnetische pomp. 9201471321 Wisseltank Inverter 5L

Compatibel voor alle Inverter modellen.

Compatibel 3016/5006/5007/Minimax

9201481314 Ontstekingsplug voor

9201481315 vlamsensor voor Inverter 9201481308 Brander isolator voor

Inverter 3016/5006/6003/5727/5747

3016/5006/6003/5727/5747
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Inverter 3016/5006/6003/5727/5747

9201441343 Omvalbeveilinging

9201081320 Tankdop alle Inverter 5 L 9203854700 Co-sensor voor alle

Alle modellen

modellen

92210228D0

Electromagnetische

pomp Tayosan SRE3001

9221029500

Inverter modellen eindigend op ...7

Filter voor onderaan

9221023100

Filter Tayosan SRE3001

wisseltank.

Ref: SH200
ELEKTRISCHE HEVELPOMP VOOR
PETROLEUMKACHEL

Ref: SH100
POMP MANUEEL
Manuele hevelpomp voor petroleum
Lengte (mm) : 0.570

Elektrische hevelpomp op
batterijen voor petroleum. Geschikt
voor alle niet-bijtende vloeistoffen
(water, olie, benzine, diesel, kerosine, ethanol, etc.). Werkt op 2
batterijen type R20 - Batterijen niet
meegeleverd.
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WICK TRADING COMPANY BVBA
Tel. 03/777.74.40
wick.company@proximedia.be
www.wickcompany.com

