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Alle rechten voorbehouden 
De informatie in dit document mag niet worden gereproduceerd en/of gepubliceerd in welke vorm dan ook zonder 
de schriftelijke toestemming van Qachel. 
Hoewel deze gebruikershandleiding met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt Qachel geen 
verantwoordelijkheid voor fouten of onbedoelde missende informatie. 
Qachel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik en/of gebruik van 
andere opties of accessoires dan originele Qachel producten. 
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1. Introductie 
Goed dat je hebt gekozen om je Qachel aan te vullen met een bijpassende accessoire! Onze filosofie is om een 
betaalbare en tegelijk robuuste buitenhaard te maken waar je jarenlang plezier van hebt. 

Deze remplaat zorgt voor een beter rendement van je Qachel waardoor je dus nòg meer van de ontstane hitte kunt 
genieten en iets spaarzamer met je hout om kunt gaan. De Remplaat is geschikt voor de Katla met zowel het platte 
als het tapse dak. 

 

1.1 Contactinformatie 

Beste gebruiker, bedankt voor de aankoop van deze originele Qachel accessoire. Mocht je ondanks deze 
handleiding ondersteuning of hulp nodig hebben, toch nog vragen hebben of mist er iets? Of heb je juist ideeën 
voor nieuwe toevoegingen aan onze Qachel? Neem dan contact op met de lokale dealer, of met ons: 

 

Adres  : Qachel 

  Borchgraven 2-7 

  7051CW Varsseveld 

Email  : info@qachel.nl 

Internet  : www.qachel.nl 

Telefoon : +31 (0) 85 130 46 87 

 

1.2 Gebruikte symbolen 

 

Symbool Omschrijving 

 

GEVAAR: 

Gevaar aanduidingen zijn instructies die -wanneer niet opgevolgd- kunnen leiden tot ernstige 

verwondingen aan omstanders en/of gebruikers 

 

WAARSCHUWING: 

Waarschuwingen zijn instructies die -wanneer niet opgevolgd- kunnen leiden tot schade aan de 

omgeving of vervuiling kan veroorzaken 

 

NOOT: 

Een noot bevat aanvullend advies of kenmerken een belangrijk punt. Een noot is geen instructie 

maar kan gezien worden als een aanvulling 

 

1.3 Afkortingen / Definities 

 

Naam Omschrijving 

  

  

 

1.4 Waarschuwingen, attenties 

Zie de handleiding van de Qachel voor alle Qachel-gerelateerde gevaren en waarschuwingen. Deze zijn ook van 
toepassing voor deze accessoire. Lees ze (nogmaals) goed door voordat de Qachel in gebruik wordt genomen. 
Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot ernstige verwondingen of tot materiële schade. 
 
 
 
 
  

mailto:info@qachel.nl
http://www.qachel.nl/


 Handleiding Qachel Katla remplaat  
 

Pag. 4 van 6 
17010-41-05_Handleiding Katla remplaat_1.0 

 

1.5 Stuklijst 

De Qachel Katla remplaat bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

Aantal Omschrijving Referentie 

1 Remplaat 2170102-116 

   

 

 

NOOT: 

Gebruik de steeksleutels die meegeleverd zijn met jouw Qachel voor het monteren van de 

Qachel Katla remplaat. Je hebt alleen sleutel 13 voor de M8 bouten nodig. 
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2. Monteren van de Qachel Katla remplaat 
Het monteren van de remplaat doe je net voordat je het dak op de basismodule van de Katla plaatst (zie hiervoor 
de handleiding van de Katla. We raden je aan dit met twee personen te doen, dan wordt het monteren van de 
remplaat net wat eenvoudiger. 

 

 

WAARSCHUWING: 

Gebruik handschoenen bij het in elkaar zetten van de Qachel, de plaatwerkdelen kunnen 

scherpe randen bevatten. 

 

NOOT: 

De staaldelen en montagemateriaal bevatten een dun laagje olie ter bescherming. 

 

Wanneer je de basismodule hebt staan, plaats de remplaat vanaf de bovenzijde in de basismodule en zorg dat de 
uitsparingen van de remplaat overeenkomen met de montagegaten. Je kunt eventueel een paar bouten in de 
montagegaten steken om ervoor te zorgen dat de remplaat niet te diep in de basismodule komt te liggen. 

 

 

WAARSCHUWING: 

LET OP!!! Plaats de remplaat volgens afbeelding hieronder, alleen op deze manier krijg je de 

beste trek naar je schoorsteen en heb je -bij een glazen deur- de minste kans op een vervuilde 

ruit. 

 

 

Wanneer je het dak erop plaatst, zorg ervoor dat je de ‘hulp’-bouten iets naar buiten trekt zodat de flens van je dak 
tussen de basismodule en deze bouten past. Gebruik de bouten die standaard bij je Katla zitten om het dak samen 
met de remplaat te monteren aan de basismodule. 

 

Plaats de bouten en moeren (zijn onderdeel van de montageset bij de basismodule) en controleer of alles goed op 
elkaar past. Wanneer alles op de plek zit alle bouten en moeren M8x16 vastdraaien en de hele Qachel 
controleren/nalopen of alles goed vastgedraaid is. Klaar! 

 

  

 

 

 

Voorzijde 
Qachel 
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3. Onderhoud / Nabehandelingen 
De Qachel remplaat is -net als de Qachel zelf- gemaakt van 3mm dik constructiestaal. Hoewel dit garant staat voor 
jarenlang plezier is het materiaal onderhevig aan slijtage door het stoken en de hoge temperaturen. 

Wij zijn van mening dat het niet veel zin heeft om de remplaat van tevoren te behandelen tegen roest of 
weersinvloeden. De remplaat zit binnenin de Qachel en aangezien de plaat dicht op de brandhaard zit heeft 
behandeling niet veel toegevoegde waarde. Maar het mag natuurlijk wel! 

 

 

WAARSCHUWING: 

Het staal van de remplaat gaat op den duur roesten en kan vervormen door de hitte. Controleer 

na een paar keer stoken of alle bouten en moeren nog goed vastzitten. 

 

NOOT: 

Hoewel de Qachel prima het hele jaar door buiten kan staan verleng je de levensduur door de 

Qachel droog en overdekt op te slaan wanneer je hem een tijdje niet gebruikt. 

 


