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September 2009.
Wij, Gemjo handelsonderneming, als door Energetec aangesteld als officiële
Nederlandse Importeur ontvingen zeer recent navolgend bericht:
Officieel communiqué van Energetec, uitgegeven ter waarschuwing en ter
voorkoming van decepties.
Tevens geven wij enige kenmerken van namaak Bullerjan kachels.
Graag uw aandacht—Namaak Bullerjan® -- Kachels in omloop.
Reeds 30 jaar is Energetec de bouwer van de inmiddels legendarische Bullerjan®.
De Bullerjan®, heeft zich tot een zeer geliefde en begeerde kachel ontwikkeld,
blijkbaar dusdanig, dat enige lieden tot het nabouwen ervan zijn overgegaan.
Misschien geïmiteerd, maar er is maar 1 echte Bullerjan®, houtkachel.
Wij hebben geen enkel ander persoon of onderneming ook maar enig recht doen
toekomen, de Bullerjan® te produceren.
De driedimensionale vormgeving van de kachel, behoord middels merk/model
rechtelijke regels, volledig toe aan Energetec.
Derhalve is het illegaal, de originele Bullerjan® kachels, na te maken, dan wel te
doen namaken, dan wel deze imitaties te verhandelen, aan te bieden of te verkopen.
Wij hebben het uiterste voornemen, om verder te gaan met de bestrijding van deze
illegale praktijken.
Echter er zijn ons zaken aan het licht gekomen die voor u als consument zeker
wetenswaardig zullen zijn.
En waar we u op willen wijzen, dan wel u ervoor willen waarschuwen.
De laklaag.
Deze voldoet bij de imitatie in geen enkel opzicht aan de door ons, aan een degelijke
essentieel deel van ons product, gestelde eisen.
De laklaag op de originele Bullerjan®, is speciaal voor ons ontwikkeld en afgestemd
op gebruik op de originele Bullerjan®. Dit garandeert u een veilige en duurzame
Bullerjan®, heteluchtkachel.
Ons is gebleken dat de gebruikte laklaag op imitatie kachels, niet tegen de hoge
temperaturen bestand is, mogelijk schadelijke bestanddelen bevat en door
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afbladdering etc. een zeer negatief effect kan hebben op de levensduur van deze
kachels.
Verbranding:
Wij werken constant aan verbeteringen, in levensduur en efficiëntie, maar zeker ook
aan het schoner maken van de af te voeren rookgassen.
Door onze (technische) inspanningen is de originele Bullerjan®, een hoog efficiënte
houtgestookte warmtebron.
Dit wordt mede bereik door toepassing door ons van een aantal (warmte) technische
bijzonderheden/kenmerken.
In de originele Bullerjan®, is bijvoorbeeld het z.g.n. warmte- of keer- schild
aangebracht.
Deze vervuld diverse functies bij de verbranding en optimale warmte benutting.
In gevolge onze bevindingen, is genoemd schild, niet of suggestief, in de namaak
kachels, aanwezig.
Echter dit bestanddeel van onze kachels levert een onontbeerlijke en wezenlijk
bijdrage aan een optimale verbranding van de brandstof.
Naar onze bevindingen/mening heeft de namaakkachel mede daarom een zeer
slecht rendement, en zijn de meetwaarden van de rookgassen van dien aard dat
men deze kachels kan vergelijken met een oude openhaard.
En moeten derhalve volgens de geldende emissierichtlijnen volledig worden
afgekeurd.
Glazendeur:
Het behaaglijke Bullerjan®, gevoel komt mede tot stand door de mogelijkheid van
een deur met een glazen ruit. En daardoor een mooi zicht hebt op het vlammenspel.
In onze kachels gebruiken wij voor deze ruit, mede om veiligheid redenen, uitsluitend
een hoogwaardige zeer warmtebestendige glassoort.
Helaas bereiken ons vele klachten en verzoeken, van gedupeerde namaak kopers,
betreffende vervangingsruiten.
Het is ons duidelijk dat het hier dus niet gaat om kopers van de originele Bullerjan®,
maar helaas om mensen die een namaak hebben gekocht.
Het uit elkaar spatten van de ruit, maakt duidelijk, dat het hier geen hoogwaardig
warmtebestendig glas betreft. We hebben kunnen vaststellen dat het simpel
vensterglas is, wat men gebruikt, in deze gevallen.
Deze wijze van kachels bouwen levert, naar ons inzicht veel nadelen op. Maar houdt
voor de kopers tevens grote gevaren in.
(voorbeeld: uw kachel brand lekker en u verlaat voor wat langere tijd de ruimte, de
ruit spat uit elkaar en de vlammen krijgen vrij spel. U mag het zelf verder invullen)
Alleen deze veiligheidsaspecten zouden voor een koper al meer dan genoeg reden
moet vormen om nimmer een namaak te kopen.
Voor de bouw van de originele Bullerjan®, streven wij naar de beste kwaliteit
materialen. Bijvoorbeeld is de minimum gebruikte staaldikte 3 tot 5 mm.
Hiermede voldoen we ruimschoots aan keuring- en brandveiligheid normen.
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Wij hebben bij de namaak ovens kunnen vaststellen dat de bouwers ervan een
aanmerkelijk mindere dikte materiaal gebruiken.
Dit zal/kan bij regelmatig gebruik van een kachel, zeer gevaarlijke situaties voor de
gebruiker gaan opleveren. Te denken valt hierbij aan optredende lekkage en nog
erger doorbranden van de kachel.
Dergelijke ons inziens onverantwoorde gevaren en risico’s, voor u en uw
huisgenoten, aangaande uw veiligheid en gezondheid, vinden wij uitermate
onwenselijk.
Daarom adviseren wij u, neem bij de minste twijfel contact op met de importeur.
Zij helpen u graag verder omwille van uw veiligheid, gezondheid maar ook uw plezier
in het verwarmen van uw ruimtes met een originele Bullerjan®.
Namens Energetec, willen wij, Gemjo handelsonderneming u kennis laten nemen
van dit communiqué.
Graag zijn wij bereid u te helpen met al u vragen betreffende de originele Bullerjan.
Helaas kunnen wij voor gedupeerden nu niets doen, maar willen we graag
voorkomen dat ook u bij deze groep terecht zou komen.
Koop nooit een Bullerjan®, zonder echtheidscertificaat,
wij staan namens Energetec, voor 100% betrouwbaarheid, service en garantie.
Maar u wist het al, “Goedkoop is meestal duurkoop”.
Ons advies slaap er nog eens een nachtje over,
dat is beter dan er slapeloos van wakker liggen.
Geloof al die gladde en zo mooi klinkende advertenties en verhaaltjes niet,
neem contact met ons op als u ook maar enige twijfel mocht hebben.

De Bullerjan® importeur, Gemjo handelsonderneming Beekbergen BV.
Het Witte veen 13 (kantoor)
7361 EJ Beekbergen
Tel: 055 – 5061478/ 5063308 mob: 06 81480906
Web: www.gemjo.nl
Mail: info@gemjo.nl.

We hopen u van dienst te kunnen zijn, en nodigen u van harte uit om ons op
Kruisweg 28 7361 EB (opslag) Beekbergen te bezoeken,
Beleefd aanbevolen Gebr. Jochems.
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