
Om te bestellen, vindt u de dichtstbijzijnde verdeler 
aan de hand van onze interactieve kaart.

Ontdek 
Pellets Premium

Onze verdelers tot 
uw dienst

Technische 
kenmerken

Opslag Pellets Premium  
In een droge en goed geventileerde ruimte, 
beschermd tegen warmte, vocht en licht. 
Voorzie een ruimte van 100 x 120 cm om 
een pallet op te slaan. Deze ruimte moet 
toegankelijk zijn voor de kar.

Gebruik Pellets Premium  
Giet de pellets langzaam in de kachel om 
stofvorming te beperken.

Onderhoud van de uitrusting  
Om het meeste uit je uitrusting te halen: 
• leeg uw asbak één keer per zak van 15 kg; 
• reinig de ruit en/of het rooster regelmatig; 
•  voer het onderhoud uit en veeg het 

afvoerkanaal (één tot twee keer per jaar). Het 
onderhoud moet worden gedocumenteerd 
met een schoorsteenveegcertificaat dat 
door een gekwalificeerde vakman is 
opgesteld.

Veiligheid   
Pellets moeten altijd buiten het bereik van 
kinderen bewaard worden. Niet inslikken.

https://services.totalenergies.be

Eigenschappen
TOTAL 
Pellets 

Premium

DIN-plus-
certificeringseisen

DIN-plus-
certificeringseisen

Lagere calorische 
waarde (kWh/kg)

4.8 ≥ 4,6  ≥ 4,6

Vochtgehalte  
(% van de massa)

≤ 8  ≤ 10,0 ≤ 10,0

Asgehalte 
(% van de massa)

≤ 0,5 ≤ 0,6 ≤ 0,7

Additieven  
(% van de massa)

≤ 2 (100% 
natuurlijk)

 ≤ 2  ≤ 2

Deze zak 
bestaat voor 

50% uit 
gerecycleerd 

materiaal.

Enkele tips
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Energie is onze toekomst, laten we er zuinig mee omgaan!
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Verpakking aangepast 
aan uw behoefte

   Premium Pellets in zakken
Zakken van 15 kg om het laden van uw kachel te 
vergemakkelijken.

Bevoorradingszekerheid
  Keuze van de leveringsmethode: in bulk of in zakken  
(10 kg en 15 kg) naargelang uw behoeften.

  Levering aan huis door een vakman tot zo dicht mogelijk 
bij uw opslagplaats*.

  TotalEnergies België kan rekenen op een uitgebreid 
netwerk van pelletverdelers, verspreid over het hele land. 
U kunt dus overal in België pellets bestellen.

* Afhankelijk van de toegang tot uw vulmond

De voordelen
 Duurzame energie “Made in Belgium”

 100% hernieuwbaar want PEFC-
gecertificeerd (Pan European Forest 

Certification)

 Hoge energieprestatie

  Premium Pellets in bulk
Een vrachtwagen met blaassysteem  
levert uw Premium Pellets  
rechtstreeks in uw  
granulaatsilo.**
**Voor een minimumbestelling  
van 2 ton en onder  
voorbehoud van  
beschikbaarheid.

3 goede redenen om te 
kiezen voor Pellets Premium

Een hoogwaardig product om geld te 
besparen en uw uitrusting in goede staat 
te houden 

  Hoge calorische waarde
  Volledige verbranding van de korrels
  Hoge dichtheid
  Beperkt vochtgehalte
  Laag asgehalte
  Beperkte vervuiling
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Superieure prestaties en gecertificeerde 
traceerbaarheid

  De DIN plus- en EN plus-certificaten garanderen dat 
de Premium Pellets van TotalEnergies 
beantwoorden aan alle criteria die een 
optimaal rendement van uw apparaten 
verzekeren en dat de kwaliteit is 
gewaarborgd voor  de vol ledige 
leveringsketen.

  Houtpellets die verder gaan dan de DIN-plus- en  
EN-plus-normen.

  Regelmatige controles en analyses van productie tot 
levering om de constante kwaliteit van de Premium 
Pellets van TotalEnergies te garanderen.
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