
 

20 jaar ervaring in industriële en huishoudelijke p rojecten. 
Alles voor energie: Elektriciteit, gas, stookolie, zonneenergie, CV, stookoliebranders, gasbranders G1 , G2, G3, stookolietankcontrole, 
energieaudit <100 kW, sanitair, waterverzachters, o ntkalking, domotica, meet- en regeltechniek,  zonne boilers, zonnepanelen, isolatie, 

boilers, EPC  ……… 
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Style and sofistication 

Keuze van de brandstof 
De verhouding van de energieverbruikskosten zijn: 

• Aardgas              0,049 €/kWh 

• Pellets                 0,062€/kWh 

• Kerosene            0,074€/kWh 

• LPG                     0,099€/kWh 

• Kolen                   0,099€/kWh 

• Elektriciteit          0,151€/kWh. 

AGA  

 

Duur in aankoop, duur in gebruik, kijk naar gerenoveerde modellen ( maar niet naar de elektrische) of naar 
de meer efficiënte hieronder. Opgepast voor de nieuwe versies met totale energiecontrole. Elektriciteit kost 
0,15€/kWh, gas 0,05€/kWh en olie 0,075€/kWh, een elektrische cooker zal altijd duurder in gebruik zijn 
voor dezelfde output. De gasversie is interessant want die heeft een Belgische goedkeuring. 

Click hiervoor de website van AGA 
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Broseley  

 

Cookers met hout als brandstof. Zeer redelijk geprijsd. Gas versie voor de Rosa is beschikbaar. 

www.broseleyfires.co.uk 

The ECO Range Cooker Co  

 

De eerste condenserende hoog efficiënte cooker in de wereld voor € 8200,- 

• Hout als brandstof : 3 oven 85% efficiënt,  

• Pellets als brandstof : 3 oven 85% efficiënt : brandstofkost : verbruik : 250,-€ per jaar  
• Olie: 3 oven 85% efficient! 

The best of all the cookers.. 

www.ecorangecooker.co.uk 
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ESSE  

 

Click hiervoor de website van ESSE cookers. 

Everhot  

 

Mooie 60 cm elektrische cooker. De beste elektrische cookers. Interessant indien u PV panelen heeft. 

Geen aardgas, geen olie, alles elektrisch. De Everhots hebben genoeg aan een normaal 13-ampère 
stopcontact, of twee van deze stopcontacten voor de grotere modellen. Dit geeft ook de mogelijkheid om 
(deels) met windenergie of PV panelen te werken. Op het bedieningspaneel is er ook de keuze voor een 
eco-stand, die je zowel met de hand als met de timer kunt instellen. Er is geen afvoer nodig en ook geen plint 
of betonnen sokkel, waardoor de fornuizen ook bij een verhuizing gemakkelijk meegenomen kunnen 
worden. De elektrische Everhots hebben geen jaarlijkse onderhoudsbeurt nodig.  

Click hier voor de website van Everhot. 
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HERITAGE Range Cookers  

 

Niet slecht maar duur.  

Click hier voor de website van Heritage Cookers 

Rayburn  

 

Pas op met aankoop van gerenoveerde of tweedehandse cookers, ketels hebben de neiging om door te 
roesten na 4 à 5 jaar en zijn zeer duur om te vervangen. Zij halen nooit de efficiëntie van een Eco Range 
Condensing en de onderste oven is veel te klein. Koop nooit een tweedehandse 400G series. Zij hadden 
serieuze problemen. De cookers met hout gebruiken bijna 30% meer brandstof dan de ECO range en hebben 
maar 2 ovens!!! Click hier voor de website van Rayburn 
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STANLEY, (opgekocht door AGA)  

 

Click hier voor de website van Stanley 

Redfyre Cookers, (opgekocht door AGA) 

 

 

Maken enkel nog een elektrische versie 

Click hier voor de website van Redfyre Cookers 
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Nobel Cookers, (opgekocht door AGA en 

afgesloten)  

 
ALPHA Cookers, ( opgekocht doorAGA & 
afgesloten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 

Perfecte technologie, daar komt het op aan 

 
Oudenaardseweg 123, B 9790 Wortegem-Petegem  
Tel: 055 310242  Fax: 055 310242  
golantec@gmail.com  
http://www.golantec.be 


