
De bediening van de VOLCANO

Fijngemaakte planten-
materiaal wordt in de 
vulkamer gedaan.

De vulkamer wordt op 
de VOLCANO gezet.

De ballon wordt gevuld 
met de aromadampen 
en de dampen van de 
werkzame stoffen.

Het VOLCANO-klik- 
systeem: Mondstuk  
of vulkamer gewoon  
op het ventiel klikken 
en klaar!

De dampen kunnen 
comfortabel worden 
geïnhaleerd uit de  
ventielballon. www.storz-bickel.com

Rote Strasse 1 • 78532 Tuttlingen/Germany
 Telefon +49-74 61-96 97 07- 0 • Fax +49-74 61-96 97 07-7

info@storz-bickel.com

www.storz-bickel.com

Overtuig uzelf !

Top-Service:
Bij een rechtstreekse bestelling bieden wij u een verlengde re-
tourperiode van 4 weken aan – tijd genoeg om de VOLCANO 
grondig te testen.
Bel ons op als u vragen hebt over de verdampingstechniek of 
over de VOLCANO. Wij adviseren u graag!

Uw gezondheid komt eerst
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De verdamping van kruiden

Na meerdere ballon-
vullingen zijn alle 
gewenste ingrediënten 
verdampt, alleen het 
niet-verdampte vezel-
materiaal blijft nog over.

Het VOLCANO-verdampingssysteem lost aroma‘s en werkzame 
stoffen uit plantaardig materiaal op door verdamping door middel 
van hete lucht. De dampen uit hop, eucalyptus, kamille, lavendel, 
citroenmelisse, salie en tijm kunnen u helpen om de jachtigheid 
van het dagelijkse leven achter u te laten. 

Houd er rekening mee, dat het VOLCANO-verdampingssysteem 
niet bestemd is voor medisch-therapeutische doeleinden.

De macrofoto‘s tonen de VOLCANO-verdamping aan de hand van 
het voorbeeld van hop (Humulus lupulus).

Oppervlak van het hop-
blad voor de verdamping.

Na de eerste doorstro-
ming van hete lucht in de 
VOLCANO. Een deel van 
de aroma‘s en werkzame 
stoffen is verdampt, het 
grootste gedeelte is nog 
aanwezig.

De voordelen van de VOLCANO-techniek
Bij de gepatenteerde en unieke VOLCANO-systeemtechniek 
wordt de lucht door een verwarmingsblok gepompt, waardoor 
deze onvermijdelijk de ingestelde temperatuur aanneemt. 
Een membraanpomp zorgt voor een constante luchtdoorstro-
ming, daarom ontstaan er bij de VOLCANO geen schomme-
lingen in de volumestroom. Door de aansluiting van dit ont-
storingselement werkt de temperatuurregeling ongeëvenaard 
precies en betrouwbaar. 
Het belangrijkste onderdeel van de VOLCANO is de ventielbal-
lon, waarin de vrijkomende dampen worden gepompt. 
Na het vullen kan de ventielballon compleet van het apparaat 
worden genomen, zodat de inhoud door de gebruiker comfor-
tabel en veilig – los van het verdampingsproces – kan worden 
geïnhaleerd.

Zuiverheid • Genot • Werking



• Precieze elektronische regeling

• Extra grote digitale LED-indicators   
 voor werkelijke en gewenste tem-  
 peratuur

• Verdampingstemperatuur instelbaar  
 tussen 40° en 230°C (104° en 446°F)

• Temperatuurnauwkeurigheid ± 1,5°C

Het VOLCANO-verdampingssysteem bestaat uit de beide hete-
lucht generators VOLCANO DIGIT en VOLCANO CLASSIC en de 
beide ventielen EASY VALVE en SOLID VALVE. 
De ventielen passen op beide hetelucht generators, zodat u de 
keuze hebt uit 4 verschillende combinaties.
En het allerbelangrijkste: Om het even voor welke combinatie u 
ook kiest, er is geen verschil in de bereikte werking.De hetelucht generators 

Beide VOLCANOS worden geleverd met een mooi gevormde kegel 
uit metaal. Bij de materiaalselectie werd er gekozen voor smaakneu-
trale en levensmiddelechte materialen. Zowel de krachtige verwar-
mingselementen als de sterke membraanpomp zijn bestand tegen 
de hoogste belastingen. 
Een onafhankelijke thermische beveiliging, luchtfilter en geluidsdem-
per maken vanzelfsprekend deel uit van onze VOLCANOS, net zo-
als een speciaal geconstrueerd aluminium verwarmingsblok, dat de 
lucht zuiver en betrouwbaar op de gewenste temperatuur brengt. 
Een eersteklas grinder (kruidenmolen) wordt bij elke VOLCANO ge-
leverd. 

Het voordeel van de VOLCANO DIGIT ligt in de grote LED-indica-
tors, die de gebruiker onmiddellijk en precies informeren over de 
bedrijfstoestand. De VOLCANO DIGIT communiceert beter met de 
gebruiker en zijn elektronische regeling werkt nog preciezer dan de 
bimetaalregelaar van de VOLCANO CLASSIC. 

De VOLCANO CLASSIC overtuigt door zijn ontelbaar vaak bepro-
efde, robuuste en zuiver elektromechanische uitvoering en door het 
prijsvoordeel van € 100,-. Maak uw keuze!

volledig compatibel

De ventielsets
Bij beide ventielsets laat de grote ballon een uitstekende optische con-
trole van de dampontwikkeling toe. Alle lucht- resp. dampvoerende 
onderdelen van de ventielsystemen zijn smaakneutraal en levensmid-
delecht. De ventielsets zijn uitgebreid voorzien van accessoires: Re-
servezeven, druppelkussen voor vloeistofverdamping, reinigingsbors-
tel en extra ballonmateriaal (3 m) voor de SOLID VALVE resp. 
reserveventielballonnen voor de EASY VALVE (5 stk. in de starterset). 

Het voordeel van de EASY VALVE ligt in de eenvoudige bediening en 
het minimale onderhoud. De EASY VALVE wordt, nadat hij versleten 
is, gewoon vervangen door een nieuwe ventielset. De vulkamer wordt 
gereinigd en opnieuw gebruikt. Wij komen daardoor tegemoet aan 
onze talrijke gebruikers, die willen afzien van de reiniging van het ven-
tiel en mondstuk en van het aanbrengen van een nieuwe ballon. 

Met de SOLID VALVE daarentegen komt men op lange termijn goed-
koper uit, omdat men het ballonmateriaal goedkoop bij ons kan kopen. 
Deze ventielset vereist evenwel meer reinigingswerk – u hebt de keuze! 

• Solide uitvoering uit roestvrij staal en  
 kunststoffen die bestand zijn tegen hoge  
 temperaturen 

• Individuele ballongrootten zijn mogelijk

• Het bijkopen van ballonmateriaal is   
 goedkoop

• Instelbaar volume van de vulkamer

• Indicatie omschakelbaar 
 tussen °Celsius en °Fah-  
 renheit

• Twee jaar garantie

• Automatische  
 uitschakeling

• Robuuste, zuiver elektro- 
 mechanische uitvoering

• Verdampingstemperatuur  
 instelbaar tussen 130° en  
 230°C (266° en 446°F)

 

• Drie jaar garantie

• Temperatuurnauwkeurigheid ± 5°C

• Ontelbaar vaak beproefd

 

VOLCANO DIGIT hetelucht generator  €		399,-
 plus ventielset  €		 99,-  

 complete set  €	498,- 

EASY VALVE Starter Set     
€	99,- 
(5 stk. ventielballon met mondstuk, 
1 stk. vulkamer) 

SOLID VALVE set    
€	99,- 
(1 stk. ventielballon, 1 stk. mond- 
stuk, 1 stk. vulkamer, 3m ballon- 
slang) 

U hebt de keuze – maak uw beslissing

• Ventielballon en mondstuk  
 onderhoudsvrij

• Licht en robuust

• Ventiel en ballon altijd gebruiksklaar  
 verbonden

• Geoptimaliseerde doorsnede van de   
 vulkamer 

• Goedkope ventielballon maakt  
 persoonlijk gebruik mogelijk

VOLCANO CLASSIC hetelucht generator €	299,-
 plus ventielset  €		 99,-  

 complete set  €	398,- 


