


In 2015 nam Meteor de Svendsen-kachels over van Freddy 

Svendsen. Svendsen produceerde toen al sinds 1979 kachels 

die goed passen bij de waarden waarvoor het familiebedrijf staat.  

De kachels worden gebouwd volgens de beste principes en 

hebben daardoor een optimale convectie en warmteafgifte.

Meteor werd oorspronkelijk in 1981 opgericht door Ole Povlsen. 

Destijds had het 4 enthousiaste medewerkers in dienst. Nu is 

het een klein familiebedrijf met zoon Rene Povlsen als drijvende 

kracht. Een hoge kwaliteit en tijdloos design zijn waarden die 

voor de familie Povlsen altijd belangrijke factoren zijn geweest. 

Deze waarden en tradities zijn nu nog steeds terug te vinden in 

het bedrijf.

Meteor heeft nu ongeveer 33 medewerkers voor de productie 

van inzethaarden en houtkachels, en het bedrijf produceerde 

in 2015 bijna vijftig procent van de in Denemarken verkochte 

inzethaarden.

Welkom bij Meteor 

– al meer dan 35 jaar leverancier van inbouwhaarden en houtkachels
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Convectie – beschrijving
Losse topplaat van 8 mm voor 
het opzetten van een watertank 
of bakoven (verhoogt de efficiëntie ~5%)

Opgewarmde 
convectielucht

Eenvoudig uitneembare 
vlamkeerplaat van Skamol 
met roestvrije voorkant

Sterke brandkamer van 
5 mm dik staal

Volledig gegoten steenset 
van 30 mm dik 
chamotte-steen

Warmteschild voor koelere 
achterkant

Schudrooster van gietijzer

Grote asla van 4,8 l van 
geborsteld staal

Koude convectielucht in

Voor optionele extra hoogte is de bodem 
voorbereid voor de montage van een 
sokkel (14 cm of 27 cm standaard)

Roestvrij stalen 
draaihendel

Stelschroef voor verbrandings-
lucht bij verbranding met cokes

Wervelkamer voor verwarming 
van verbrandingslucht en 
effectieve luchtreiniging

Stevige stalen behuizing en deuren

Uitsparing voor cokesrooster

Stelschroef voor normale 
houtverbrandingslucht

Koude verbrandingslucht in

Reinigingsluik voor 
watertank of bakoven
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Svendsen-kachels zijn heel bewust geconstrueerd zonder ter-

tiaire lucht, zodat de warmte gedurende de nacht vastgehou-

den wordt. Met tertiaire luchttoevoer is dat in het algemeen 

onmogelijk, omdat de tertiaire lucht geforceerd open staat en 

naar de verbranding wordt toegevoerd zolang de schoorsteen 

trekt. Toch hebben Svendsen-kachels uitstekende testresul-

taten. Elk detail is belangrijk en is zorgvuldig ontworpen op 

basis van jarenlange ervaring. Zo ontstaat de optimale kachel, 

met kracht, veiligheid en gebruiksgericht design. En natuurlijk 

het belangrijkste: met een uitstekende verbrandingstechniek. 

Kortom: een primaire warmtebron, veelzijdig, eenvoudig in 

gebruik, goed afgesloten en dus regelbaar.

Modulair systeem
De Svendsen-modellen zijn modulair opgebouwd. In al zijn 

eenvoud is de kachel, anders dan gebruikelijk, voorzien van 

een losse topplaat van 8 mm. Als die wordt verwijderd, zie 

je de binnenkant van de kachel. Het voordeel hiervan is dat 

de kachel omhoog kan worden uitgebouwd. Het resultaat is 

dan bijvoorbeeld een praktische oven met allerlei voordelen.

Alternatief voor elektrisch fornuis
De oven is absoluut een bruikbaar alternatief voor een elek-

trisch fornuis, met dezelfde eigenschappen voor alle kook-, 

bak- en braadmogelijkheden. Een bijkomend voordeel is 

dat er uiteraard ook bij stroomuitval gekookt kan worden. En 

waarom zou je het fornuis gebruiken als de kachel toch al 

brandt? Dat is een van de kleine gratis genoegens. Het vak 

kan zonder deur worden gebruikt als kookgedeelte en om 

saus, koffie, borden of gerechten warm te houden. 

Hoger rendement
Een ander groot voordeel is de extra warmte die door het 

bakgedeelte wordt afgegeven en zo het huis verwarmt. Door-

dat de rook tussen de kachel en de schoorsteen afkoelt, 

krijgt u niet alleen merkbaar extra warmte, maar ook een 

nog hoger rendement van maximaal 85%, terwijl dat bij het 

basismodel toch ook al 80% is. De topplaat van de oven 

kan worden gebruikt als kookplaat. Met andere woorden: u 

hebt niet gewoon een extra bakgedeelte, maar een compleet 

warmtevrijgevend fornuis dat geen extra ruimte inneemt in 

de kamer. Als u geïnvesteerd hebt in een basismodel en later 

het huis uitbreidt met een aanbouw, hoeft u dus alleen maar 

de kachel uit te breiden met een bakgedeelte zodat het aan-

gebouwde deel ook kan worden verwarmd.

Gemaakt voor klanten die weten wat be-
langrijk is voor een echte houtkachel
Elk detail is belangrijk en is ontworpen op basis van jarenlan-

ge ervaring. Zo ontstaan kracht, veiligheid en een gebruiks-

gericht design. Kortom: een primaire warmtebron, veelzijdig, 

eenvoudig in gebruik, goed afgesloten en dus regelbaar. 

Svendsen 1 is ook gebouwd voor gebruik met cokes en voor-

al petrocokes, die dag en nacht en van de herfst tot aan de 

lente een gelijkmatige warmte afgeven en maar één keer 

aangestoken hoeven te worden. Makkelijk, effectief, goed-

koop en met een geweldige warmtedistributie naar de overi-

ge kamers in het huis.

De kachels zijn gebouwd en goedgekeurd voor het laten 

branden met slechts één luchtinlaat Dat wil zeggen dat alle 

verbranding van hout wordt geregeld via het bovenste lucht-

ventiel. Bij koolbriketten wordt ook wat lucht toegevoerd via 

het onderste luchtventiel. Gemakkelijk, eenvoudig en onge-

compliceerd.  

Effectief voorverwarmingssysteem
Svendsen-kachels kunnen met slechts één luchttoevoer gere-

geld worden omdat ze voorzien zijn van één uiterst effectief 

voorverwarmingssysteem voor de secundaire verbrandings-

lucht. De lucht wordt opgewarmd in een wervelkamer met 

een zeer groot oppervlak. De verbrandingslucht uit de boven-

ste luchtinlaat wordt naar de buitenkant van de wervelkamer 

geperst. Dit betekent naar het oppervlak, dat helemaal bedekt 

wordt met het warm rookgas. Zo wordt de secundaire lucht 

uit de bovenste luchtinlaat optimaal verwarmd zonder dat het 

typische drukverlies ontstaat dat normaal gesproken de door-

stroming van de luchtinlaat via kanalen naar het vuur remt, 

waardoor een kachel in de opstartfase en tijdens het gebruik 

vaak traag reageert. 

Dat is de reden dat Svendsen-kachels een heel soepele 

“ademhaling” hebben: de lucht stroomt gemakkelijk en on-

gehinderd door de luchtinlaat naar de voorverwarming door 

het vuur en verder naar de schoorsteen. Omdat de kachels 

Over Svendsen-kachels
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ook een zeer goed afgesloten deur en asdeur hebben, zijn ze 

volledig regelbaar en reageren ze snel. 

Hoge en constante temperatuur
De Svendsen-kachels zijn heel zwaar in verhouding tot hun 

formaat. Ze hebben daarom een stabiele warmteafgifte en 

een optimale kracht. De brandkamer is voorzien van 30 mm 

dikke, zeer hittebestendige chamotte-stenen. Deze zorgen, 

samen met de speciale constructie en vorm van de brand-

kamer, voor de hoge en constante verbrandingstemperatuur 

die nodig is voor het bereiken van de extreem goede testre-

sultaten die kenmerkend zijn voor Svendsen-kachels.

Svendsen 1 en 2 zijn natuurlijk allebei gebouwd als convec-

tiekachel. Maar de opbouw van convectiesystemen verschilt 

enorm van kachel tot kachel, van bijna niet-actief tot uitste-

kend.

35 jaar ervaring
De convectie van Svendsen is uniek en is voortdurend verder 

ontwikkeld op basis van de ervaringen van de afgelopen 35 

jaar. In zowel Svendsen 1 als 2 begint de convectie aan de 

achterkant van de kachel onder de asla met maar één lucht- 

inlaat. Dat betekent dat alle lucht langs dezelfde lange weg 

moet stromen, door een drielaags luchtlabyrint onder de asla. 

Daarbij verzamelt de lucht alle warmte die bij de verbran-

ding wordt uitgestraald, naar beneden door het rooster naar 

de la en verder naar de vloer. Het resultaat is een vloer op 

kamertemperatuur en een extreem hoge luchttemperatuur 

– daar waar de lucht wordt verdeeld naar de achterkant en 

zijkanten van de kachel. Daar wordt de convectielucht verder 

verwarmd op weg naar de bovenkant van de kachel, waar hij 

naar buiten stroomt. De lucht circuleert daar en verspreidt 

zich naar de andere kamers in huis. 

Houtbesparend
Nieuwe Svendsen-eigenaars die eerder een convectiekachel 

hebben gehad, noemen het systeem onovertroffen verge-

leken met de systemen die ze kennen. Kamers in huis die 

eerder niet warm te krijgen waren, bereiken met de nieuwe 

Svendsen-kachel een erg aangename temperatuur. De ka-

chels zijn zeer houtbesparend vanwege de hoge efficiëntie, 

zoals bij een gemetselde kachel. Met hun stabiele, sterke en 

zware constructie zijn ze zo milieuvriendelijk als technisch 

mogelijk is.
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Hoogte 880 mm

Breedte 514 mm

Diepte 430 mm

Gewicht 167 kg

Nominaal vermogen 6 kW

Rendement 80%

Afstand tot brandbaar  
materiaal, zijkant

250 mm

Afstand tot brandbaar  
materiaal, achterwand

200 mm

Het basismodel heeft een klassiek design – met het oog op kracht, 

veiligheid en gebruiksgericht design, en natuurlijk het belangrijkste: de 

uitstekende verbrandingstechniek. Met andere woorden: een primaire 

warmtebron.

Svendsen 1basismodel
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De kleine 14 cm hoge sokkel is een praktische maatregel om de kachel 

en de brandkamer iets te verhogen. Hij vergemakkelijkt ook het legen 

van de asla en de onderste luchtinlaat kan eenvoudiger worden bediend. 

Omdat een deel van onze klanten liever geen open ruimte onder de 

kachel wil, is deze sokkel een dichte eenheid.

Svendsen 1basismodel
MET DICHTE SOKKEL VAN 14 CM HOOG

Hoogte 1020 mm

Breedte 514 mm

Diepte 430 mm

Gewicht 178 kg

Nominaal vermogen 6 kW

Rendement 80%

Afstand tot brandbaar  
materiaal, zijkant

250 mm

Afstand tot brandbaar  
materiaal, achterwand

200 mm
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Dit houtvak maakt de kachel in totaal 27 cm hoger. De sokkel is in dit 

geval open voor wie de grote interne ruimte van de sokkel graag prak-

tisch wil gebruiken. De sokkel is ook dicht leverbaar.

Svendsen 1basismodel
MET HOUTVAK VAN 27 CM HOOG

Hoogte 1150 mm

Breedte 514 mm

Diepte 430 mm

Gewicht 185 kg

Nominaal vermogen 6 kW

Rendement 80%

Afstand tot brandbaar  
materiaal, zijkant

250 mm

Afstand tot brandbaar  
materiaal, achterwand

200 mm
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Een bak-/kookgedeelte is absoluut een bruikbaar alternatief voor een 

elektrisch fornuis, met dezelfde eigenschappen voor alle kook-, bak- en 

braadmogelijkheden, dus waarom zou je het fornuis gebruiken als de 

kachel toch al brandt? Het vak kan zonder deur worden gebruikt als 

kookgedeelte en om saus, koffie, borden of gerechten warm te houden. 

Een ander groot voordeel is de extra warmte die door het bakgedeelte 

wordt afgegeven en zo het huis verwarmt. Door de rook tussen de kachel 

en de schoorsteen af te koelen, ontstaat niet alleen merkbaar extra 

warmte, maar is er ook een nog hoger rendement van maximaal 85%.

Svendsen 1basismodel
MET BAK-/KOOKGEDEELTE

Hoogte 1200 mm

Breedte 514 mm

Diepte 430 mm

Gewicht 212 kg

Nominaal vermogen 6 kW

Rendement 85%

Afstand tot brandbaar  
materiaal, zijkant

250 mm

Afstand tot brandbaar  
materiaal, achterwand

200 mm
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De kleine 14 cm hoge sokkel is een praktische maatregel om de kachel 

en de brandkamer iets te verhogen. Met een bak-/kookgedeelte kunt 

u eten of de koffie altijd warm houden. In het bakvak met deur kunt u 

brood of kleine pizza's bakken.

Svendsen 1basismodel
MET BAK-/KOOKGEDEELTE EN BAKVAK MET DEUR  
– DICHTE SOKKEL VAN 14 CM HOOG

Hoogte 1340 mm

Breedte 514 mm

Diepte 430 mm

Gewicht 223 kg

Nominaal vermogen 6 kW

Rendement 85%

Afstand tot brandbaar  
materiaal, zijkant

250 mm

Afstand tot brandbaar  
materiaal, achterwand

200 mm
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Een Svendsen-kachel met speksteen is vergelijkbaar met een gemetsel-

de kachel. Voor wie extra lang warmte wil hebben, is een Svendsen-ka-

chel met een vele kilo's zware laag speksteenplaten een mogelijkheid. 

Speksteen heeft goede warmtevasthoudende eigenschappen en geeft 

de warmte langzaam af. 

De topplaat op de foto moet apart worden besteld.

Svendsen 1 basismodel
MET SPEKSTEEN VAN 40 MM

Hoogte 910 mm

Breedte 596 mm

Diepte 430 mm

Gewicht 291 kg

Nominaal vermogen 6 kW

Rendement 80%

Afstand tot brandbaar  
materiaal, zijkant

250 mm

Afstand tot brandbaar  
materiaal, achterwand

200 mm
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Svendsen 1 basismodel
MET 40 MM SPEKSTEEN  
– HOUTVAK VAN 27 CM HOOG

De topplaat op de foto moet apart worden besteld.

Hoogte 1180 mm

Breedte 596 mm

Diepte 430 mm

Gewicht 342 kg

Nominaal vermogen 6 kW

Rendement 80%

Afstand tot brandbaar  
materiaal, zijkant

250 mm

Afstand tot brandbaar  
materiaal, achterwand

200 mm
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Hoogte 1230 mm

Breedte 596 mm

Diepte 430 mm

Gewicht 369 kg

Nominaal vermogen 6 kW

Rendement 85%

Afstand tot brandbaar  
materiaal, zijkant

250 mm

Afstand tot brandbaar  
materiaal, achterwand

200 mm

Svendsen 1basismodel
MET SPEKSTEEN VAN 40 MM  
– BAK-/KOOKGEDEELTE EN BAKVAK MET DEUR

De topplaat op de foto moet apart worden besteld.
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Hoogte 1500 mm

Breedte 596 mm

Diepte 430 mm

Gewicht 412 kg

Nominaal vermogen 6 kW

Rendement 85%

Afstand tot brandbaar  
materiaal, zijkant

250 mm

Afstand tot brandbaar  
materiaal, achterwand

200 mm

Svendsen 1basismodel
MET SPEKSTEEN VAN 40 MM – BAK-/KOOKGEDEELTE  
– HOUTVAK VAN 27 CM HOOG

De topplaat op de foto moet apart worden besteld.



 Svendsen 2
De kachel met een laag vermogen – voor het verwarmen van kleinere of middelgrote goed  

geïsoleerde huizen, zoals vakantiehuisjes en appartementen van 40 tot 50 m2 – met een lagere 

warmtebehoefte. Maar de kachel kan ook moderne vrijstaande huizen van 100 tot 130 m2 van 

warmte voorzien.

Bij tests heeft de Svendsen 2 een gedocumenteerde warmteafgifte van 3 tot 7 kW, met een 

absoluut minimale emissie (uitstoot).

De Svendsen 2 kan net zoals als zijn grotere broertje, de Svendsen 1, optioneel worden uitgebreid 

met drie sokkeltypes van verschillende hoogte – een lage dichte sokkel van 14 cm waarmee de 

brandkamer naar een meer comfortabele werkhoogte wordt verhoogd, een open sokkel van 27 

cm hoog met een houtvak of een 60 cm hoge universele sokkel.
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Hoogte 850 mm

Breedte 490 mm

Diepte 390 mm

Gewicht 150 kg

Nominaal vermogen 6 kW

Rendement 80%

Afstand tot brandbaar  
materiaal, zijkant

250 mm

Afstand tot brandbaar  
materiaal, achterwand

200 mm

Svendsen 2basismodel

Het basismodel heeft een klassiek design – met het oog op kracht, 

veiligheid en gebruiksgericht design, en natuurlijk het belangrijkste: de 

uitstekende verbrandingstechniek. Met andere woorden: een primaire 

warmtebron.
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Svendsen 2 basismodel
MET SOKKEL VAN 14 CM HOOG

Hoogte 990 mm

Breedte 490 mm

Diepte 390 mm

Gewicht 161 kg

Nominaal vermogen 6 kW

Rendement 80%

Afstand tot brandbaar  
materiaal, zijkant

250 mm

Afstand tot brandbaar  
materiaal, achterwand

200 mm

De kleine 14 cm hoge sokkel is een praktische maatregel om de kachel

en de brandkamer iets te verhogen. Hij vergemakkelijkt ook het legen 

van de asla en de onderste luchtinlaat kan eenvoudiger worden bediend.

Omdat sommige mensen liever geen open ruimte onder de kachel wil-

len, is deze sokkel een gesloten eenheid.
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Svendsen 2 basismodel
MET HOUTVAK VAN 27 CM HOOG

Hoogte 1120 mm

Breedte 490 mm

Diepte 390 mm

Gewicht 178 kg

Nominaal vermogen 6 kW

Rendement 80%

Afstand tot brandbaar  
materiaal, zijkant

250 mm

Afstand tot brandbaar  
materiaal, achterwand

200 mm

Deze houtvak maakt de kachel in totaal 27 cm hoger. De sokkel is in dit 

geval open voor wie de grote interne ruimte van de sokkel graag prak-

tisch wil gebruiken. De sokkel is ook dicht leverbaar.
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Accessoires

Deur voor bakvak
EXTRA ACCESSOIRE  ALLEEN VOOR SVENDSEN 1 
– VOOR BAKKEN EN BRADEN

Om de temperatuur in de oven te kunnen laten stijgen tot de nood-

zakelijke 200 °C moet het bakvak een deur hebben. Als de kachel 

alleen wordt gebruikt voor verwarming, kan de deur van het bakvak 

aan de zijkant of achterkant van de kachel worden opgehangen – 

eenvoudig, gemakkelijk en praktisch, en de interne warmte van de 

oven kan nu vrij de kamer in stromen en draagt bij aan de verwar-

ming van het huis.

Cokesrooster
EXTRA ACCESSOIRE  ALLEEN VOOR SVENDSEN 1 
– VOOR DE VEILIGHEID

Een cokesrooster is nodig voor de optimale verbranding van cokes. 

Om de kachel met één keer vullen een of twee dagen te laten bran-

den, moet de kachel in de hoogte worden gevuld met cokes. Zonder 

cokesrooster vallen de cokes naar buiten als de deur wordt geopend. 

Het cokesrooster is dus onontbeerlijk en zorgt meteen ook voor de 

nodige veiligheid. Van roestvrij staal

Universele sokkel
 VOOR SVENDSEN 1 + 2  
– VERHOOGT DE KACHEL MET 4-55 CM

De universele sokkel is een praktische Svendsen-oplossing. Met de 

universele sokkel kunt u zelf de hoogte van uw Svendsen 1- of 2-ka-

chel bepalen. Zo past de kachel bijvoorbeeld in een gat dat is ach-

tergebleven na het wegnemen/weghalen van een eerder geplaatste 

houtkachel. De universele sokkel van 60 cm kan exact op de hoogte 

worden gezaagd die nodig is om het bestaande gat in de schoorsteen 

te vullen.

Speksteen bovenplaat
Speksteen heeft goede warmtevasthoudende eigenschappen en 

geeft de warmte langzaam af.
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Watertank
EXTRA ACCESSOIRE  ALLEEN VOOR SVENDSEN 1  
– EXTRA VERWARMING

Als u graag een groter gedeelte van het huis wilt verwarmen, kunt u een 

watertank op de kachel zetten en die aansluiten op de centrale verwar-

ming van het huis. 

Technische gegevens:

Vermogen bij nominaal branden:  
tussen de 3 en 3,5 kW aan de watertank bij 2-2,5 kg 
brandhout per uur.

Totaal vermogen met watertank:  
ca. 10 kW bij 2-2,5 kg brandhout per uur.

Rendement: ca. 90%.

Aansluitingen:  
3 x 1”-moffen (interne schroefdraad) voor 1"-buis.

Verwarmingsoppervlak van de watertank:  
0,45 m2 – het verwarmingsoppervlak is dus meer dan 
0,4 m2 en moet worden beschouwd als een boiler – de 
watertank moet daarom worden aangesloten volgens 
katern 42 van de Deense arbeidsinspectie.

Testdruk: ca. 5 bar.

Raadpleeg altijd een HVAC-installateur.



24 MEER  DAN  35  JAAR  ERVARING

Modeloverzicht

Svendsen 1basismodel
(pagina 8)

Svendsen 1basismodel
Met dichte sokkel van 14 cm hoog 
(pagina 9)

Svendsen 1basismodel
Met dichte sokkel van 27 cm hoog

Svendsen 1basismodel
Met houtvak van 27 cm hoog  
(pagina 10)

Svendsen 1basismodel
Met bak-/kookgedeelte  
(pagina 11)

Svendsen 1basismodel
Met watertank  
(pagina 23)
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Svendsen 2basismodel
Met dichte sokkel van 14 cm hoog 
(pagina 20)

Svendsen 1basismodel
Met speksteen van 40 mm 
(pagina 14)

Svendsen 1basismodel
Met 40 mm speksteen – houtvak van 
27 cm hoog (pagina 15)

Svendsen 1basismodel
Met speksteen van 40 mm  
– bak-/kookgedeelte (pagina 16)

Svendsen 2basismodel
Met dichte sokkel van 27 cm hoog

Svendsen 2basismodel
Met houtvak van 27 cm hoog
(pagina 21)

Svendsen 1basismodel
Met speksteen van 40 mm en  
watertank.

Svendsen 2basismodel
(pagina 19)
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Svendsen 1
Basismodel

Svendsen 1
Basismodel
Met dichte sokkel van 14 cm 

Svendsen 1
Basismodel
Met open of dichte sokkel 
van 27 cm

Svendsen 1
Basismodel
Met oven  
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Svendsen 2
Basismodel

Svendsen 2
Basismodel
Met dichte sokkel van 14 cm

Svendsen 2
Basismodel
Met open of dichte sokkel 
van 27 cm

Svendsen 1
Basismodel
Met watertank

  9
05

 - 
Ka

llt
 v

at
te

n 
in

  

  1
04

5 
- U

pp
vä

rm
t v

at
te

n 
ut

  
  1

02
0 

- T
em

pe
ra

tu
rs

en
so

r
  

Svendsen 2
Basmodell

Svendsen 2
Basmodell
Med sluten 14 cm hög sockel

Svendsen 2
Basmodell
Med öppen eller sluten 
27 cm hög sockel

Svendsen 1
Basmodell
Med vattentank  



Eén luchtinlaat 
regelt alles
De hele verbranding wordt geregeld met slechts 1 

luchtinlaat. Gemakkelijk en eenvoudig voor de ge-

bruiker. Geen ingewikkelde of beweeglijke onderde- 

len die het kunnen laten afweten.

De kachels branden met sterk voorverwarmde ver-

brandingslucht door een wervelkamer – wat lucht- 

toevoer via schoorsteentrek helemaal overbodig 

maakt.

Svendsen-kachels zijn daarom heel goed afgesloten 

en kunnen de warmte gedurende de nacht beter 

vasthouden.

 Houtkachel met innovatief 
modulesysteem

� De verbranding wordt  
geregeld met slechts één 
luchtinlaat

� Gemaakt voor langdurig  
gebruik

 �Hoog gewicht waardoor 
warmte lang wordt vast- 
gehouden

METEOR A/SDREJERVEJ  17451 SUNDS
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