
Dielle pelletkachel minder onderhoud en een rustig vuur door onze gepatenteerde 
bodemvoeder

DIELLE PELLETKACHELDIELLE PELLETKACHELDIELLE PELLETKACHELDIELLE PELLETKACHEL

Allereerst danken wij u voor uw interesse in de Dielle 

pelletkachel en vertellen u graag over het volledig anders 

stoken met pellets en andere brandstoffen in onze Dielle 

pelletkachel. Wij werken met een dealernetwerk welke 

over heel Nederland,België en Duitsland verspreid is.

Bekijk boven in de knop dealers om te kijken naar een 

dealer bij u in de buurt.

Bekijk hier ons assortiment van onze pelletkachels met 

de gepatenteerde bodemvoeder.

Heeft u vragen over ons systeem neem dan Contact met 

ons op

BRANDBEELD 
DIELLE (KLIK OM TE 
STARTEN)

DIELLE MODEL 
RANGE
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Voordelen van de Dielle 
pelletkachel
Onze pelletkachels zijn anders opgebouwd dan welk 

ander merk dan ook.

Zo worden de pellets vanuit de bodem omhoog gedrukt 

en de lucht niet onder de pellets maar boven bij het vuur 

voorverwarmd ingebracht, het grote voordeel wat u 

hiermee haalt is het volgende:

Verstoppen brander niet meer 
mogelijk

Doordat er niet meer met een brander pot wordt gewerkt 

kunnen deze ook niet meer verstopt raken en is elke 

week onderhoud niet meer noodzakelijk.

Dielle pelletkachel 
nieuws:
Dielle pelletkachel CV

Dielle GrecaleDielle Maestrale

PELLETKACHEL 
VINDEN

OPENINGSTIJDEN

De 

fabrieksshowroom 

is op afspraak 

geopend, hier kunt 

u alle Dielle 

toestellen bekijken 

met 

convectiewarmte,c

v aansluiting of zelf 

pelletovens voor 

het bereiden van 

heerlijke 

gerechten!

Door een 

behoorlijke 

aanloop van 

bezoekers in de 

showroom en u 

toch zo goed 

mogelijk te willen 

helpen hebben wij 

ervoor gekozen 

bezoeken enkel via 

afspraak te laten 

verlopen.

neem gerust 

contact op via ons 

contactformulier of 

bel 0572354250

Uiteraard bent u 

ook van harte 

welkom bij één van 

onze Dielle 

pelletkachel 

dealers. de meeste 

dealers kunt u 

dagelijks gewoon 

Zoek Product
Qu
ery 



Meerdere brandstoffen 
mogelijk in de Dielle 
pelletkachel
Onze pelletkachels zijn zo ontwikkeld dat zij ook op 

meerdere brandstoffen kunnen branden dan enkel 

pellets.

Het grote voordeel is dus dat u niet aan één vaste 

brandstof zit en makkelijk kunt switchen.Onze kachels 

kunnen stoken op pitten, zaden en barst u haalt dus niet 

enkele een pelletkachel in huis maar een volledige 

biomassa kachel.

Door middel van verschillende testen op onze 

pelletkachels kunnen wij u de juiste waarde inladen om 

op de gewenste brandstof te kunnen stoken.

Benieuwd? vraag gerust informatie aan of kom langs bij 

onze dealers of in de fabrieksshowroom in Raalte.

Asresten en onverbrande delen 
pellets

Doordat de Dielle pelletkachel werkt met een 

bodemvoeder kan deze naast dat de pellets omhoog 

komen ook het as wat ontstaat van de branderbak 

afduwen, u zal dus geen asresten en onverbrande delen 

pellets door de stookkamer zien vliegen, hierdoor is onze 

fijnstof uitstoot ook veel en veel lager dan de reguliere 

pelletkachel.

Houtvuur in een pelletkachel

Doordat asresten en opgebrande pellets niet meer uit de 

brander bak hoeven te worden gezogen heeft de pellet 

kachel een minder hoge snelheid nodig voor de 

rookgassen.

Hierdoor ontstaat er een rustig houtvuur.

Rendement van de Dielle van 96%

De Dielle kan met haar warmtewisselaar een rendement 

halen van 96%

Worden de rookgassen te koud zal hij deze via een 

andere weg leiden om condens in de schoorsteen te 

voorkomen en een juiste verbranding blijven behouden.

bezoeken, het is 

echter wel 

verstandig de 

openingstijden van 

de desbetreffende 

dealer even na te 

kijken.

MAAK KENNIS MET 
ONS 
GEPATENTEERDE 
SYSTEEM OM TE 
STOKEN OP PELLETS 
EN ANDERE 
BIOBRANDSTOFFEN
.

WEDERVERKOPER 
WORDEN?

verdeler / dealer 

worden voor Dielle 

pelletkachel neem 

aub contact op.

To become a 

reseller for Dielle 

pelletstoves please 

contact us.

CONTACT FORM

Naam

Adres



Voorverwarming 
brandstof
Vaak branden pelletkachels slecht wanneer u de kachel 

een tijdje niet heeft gebruikt, de Dielle verwarmt de 

brandstof voor voordat deze in de stookkamer komt en 

zal hierdoor meer rendement genereren en minder 

uitstoot.

Anno 2017 start u de 
pelletkachel met uw 
smartphone!

Wist u dat de Dielle pelletkachel 

te starten is door middel van 

een applicatie op uw telefoon of 

dmv internet.

Ondersteund Ios, Android, Vpn 

en windows phone.

Instellen van temperatuur, 

maandprogramma maken en starten of stoppen. Ook 

kunnen wij voor u eventueel de pelletkachel inlezen als u 

denkt dat er iets zou moeten zijn of bijvoorbeeld een 

langere tijd tussen de stand-by modus wilt krijgen. alles is 

mogelijk.

doven en opstarten van de 
pelletkachel veel soepeler

De Dielle pelletkachel kan zich zo doven dat de asresten 

op de pellets blijven liggen, door deze asresten en 

gloeiende delen kan de pelletkachel binnen 4 uur weer 

gewoon gestart worden zonder gebruik te maken van de 

gloeipennen. Hierdoor hoeft de brander ook niet meer 

volledig leeg gebrand te worden.. iets wat de traditionele 

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Email adres

Uw vraag

 Folder 

toesturen?

 Doorsturen naar 

dealer?

 Aanmelden voor 

nieuwsbrief?

Verzenden

MEEST RECENTE 
BERICHTEN

◦ Openingstijden 

rond de feestdagen 

van December 

2016

◦ Klantervaring na 

wissel pelletkachel 

voor een Dielle

Typ de tekst



pelletkachel wel zal moeten.

De pelletkachel leent zich dan ook zeer goed als 

moederhaard.

Kijk voor nog meer techniek zoals aansturing en functies 

onder de knop werking pelletkachel.

Dealers of dealer 
worden in uw eigen 
regio
Bent u geïnteresseerd in ons systeem dan kunt u deze 

bekijken bij onze dealers of dealer worden. Bekijk deze 

informatie onder het kopje dealers.

Wij zijn nog op zoek in verschillende regio’s waar mensen 

de Dielle willen bekijken.

De Dielle is uniek door zijn bodemvoeder en dat blijft zo 

aangezien deze is gepatenteerd.

Social Media & Dielle
Like onze facebook pagina boven in de pagina om bij te 

blijven in alle vernieuwingen en modellen.Ook vind u hier 

de andere pagina’s zoals twitter en youtube, voor 

eventuele wederverkopers is het ook mogelijk ons op 

Linked-in te vinden of Google plus.

◦ Tweede 

paasdag 2016 

welke dealers zijn 

er geopend

◦ Subsidie 

pelletkachel Dielle

◦ Pelletkachel 

kanalisatie met 3 

uitgangen

VOORKOMENDE 
ZOEKWOORDEN

afstellen asresten
bakoven bbq blog

bodemvoeder continu

cooking cv dealer

dealers design Dielle
ervaring gevoelig Grecale
groningen herstart hoog 

rendement interesse

kachel
kanalisatie keuring kleine

kleuren nam nieuwe lijn
nieuws outdoor

pellet
pelletkach
el
pelletkache
ls pellets reactie

showrooms standby start e 

stop subsidie tweede 

paasdag uitleg uniek

verdelers vijzel

PELLETKACHEL 
MAESTRALE 3 
ZIJDIG



Openingstijden 
fabrieks-showroom
De fabrieks-showroom van Dielle is enkel op afspraak 

geopend.

U vind deze showroom aan de Kaagstraat 13 in Raalte.

U kunt hier de pelletkachels bekijken of via een dealer bij 

u in de buurt.

Al onze dealers worden vermeld onder het kopje dealers 

waar u uiteraard ook gerust langs kunt gaan om te kijken 

en informeren. naar de Dielle toestellen

Wij zien u graag bij één van onze locaties om de Dielle te 

zien branden

Sitemap Dielle pelletkachel België Gelderland Noord Holland Overijssel
Zuid Holland Limburg Noord Brabant Drenthe Friesland Groningen
Helpdesk Subsidie pelletkachel


