
8 9999999

Al van sinds de mens voor het eerst vuur ontdekte en ermee leerde omgaan, was hout de 
brandstof bij voorkeur. Het onvergelijkbare geluid van de knetterende houtblokken en de 
gezelligheid die het uitstraalt dragen ongetwijfeld bij tot zijn succes.

Maar kiezen voor een verwarming op hout is ook kiezen voor onze planeet. In tegenstelling 
tot stookolie en gas wordt het broeikaseffect er immers niet door verhoogd. Natuurproduct 
bij uitstek, beschikt hout ook over een niet te verwaarlozen economische troef, omdat het 
een stuk goedkoper is dan alle andere brandstoftypes.

Dankzij zijn ervaring van meer dan vijftig jaar in het ontwerp en de vervaardiging van 
houthaarden, beheerst BG perfect deze verschillende parameters. Het stelt een breed 
gamma van toestellen voor, die dezelfde standaarden gemeen hebben van kwaliteit en 
technologische betrouwbaarheid, net zoals een permanente zorg voor een discrete en 
sobere lijn. Elk van deze haarden is beschikbaar in talrijke maten en ruimtelijke con! guraties.
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In! re ggreen

classicIn! re

De nieuwe generatie INFIRE-inbouwhaarden is zowel sober en func-
tioneel als praktisch en esthetisch, en nog veel meer ... Zijn zuivere lijnen, 
zijn grootse glazen deur en uiterste soberheid maken er een decorelement 
van dat prachtig past in alle schoorstenen en interieurtypes.

Maar laat u niet misleiden! Deze eenvoud is slechts schijn. Het gamma 
INFIRE is een ware opeenstapeling van technologie. Het kan met 
hetzelfde gemak droog hout, briketten, en zelfs kolen voor sommige 
modellen en kan bogen op een uitstekend rendement en een groot 
onderhoudsgemak.

Het bezorgt uw interieur een nieuwe de! nitie van comfort en perfectie.

Het INFIRE-gamma bestaat uit 2 categorieën: "classic" met zuinige 
standaardmodellen die perfect afgestemd zijn op de huidige normen en 
"green" met geavanceerde toestellen waarbij al geanticipeerd is op de 
toekomstige Europese normen op het vlak van ecologie en weerstand 
(passiefhuizen en lage-energiewoningen).

Het gammaHet gamma in!rein! reHoe functioneren
de INFIRE-haarden?

green

1  De deur, die voor het grootste deel uit glas bestaat, beschikt over slijtvaste roestvrije
dichtingen, die zorgen voor een perfecte en duurzame dichtheid.De optimale rookafvoer

g g j jg g j

zorgt ervoor dat het venster proper blijft.
g g pg p

.
2 De verbrandingskamer is diep, vervaardigd uit staal van hoge kwaliteit en garandeert 

een snelle warmteverspreiding.
3 De remplaten garanderen een vrijwel volledige verbranding, een maximaal 

rendement en een hoger vermogen. Gemakkelijk te demonteren,vereenvoudigt ze het 
p g j g gj g g

schoorsteenvegen.
4 Via de afvoeropeningen a kan de warme lucht naar andere kamers in het huis worden 

gevoerd.
5  De binnenbekleding, van vuurvaste steen of platen van vuurvast gietijzer voor de 

In! re classic of van Skamolex of gietijzer voor de In! re green, zorgt voor een hoge 
g,g p g jp g j

verbrandingstemperatuur.
6 Houtblokhouderkit.

7 De luchtverdeler verzekert een ideale verbranding van de houtblokken over hun
gehele lengte.

88 De verbrandingsroostersDe verbran  hebben een hoge weerstand, laten een efficiënte
g en een optimale werking toe, ongeacht de brandstof.asverwijdering

gg

9 staat De thermos garandeert een constante temperatuur, minimaal verbruik en een
ndingsduur.lange verbran

gg

10 De aslade s eenvoudig toegankelijk en laat een gemakkelijke en snelle asverwijdering toe.is
11 e ventilatoren,Centrifugale instelbaar met een elektronische snelheidsregelaar, zorgen

e en krachtige ventilatie, voor een snelle verdeling van de warmte in het huis.voor een stille
g gg g

12 Met ligheidsschakelaarde veil wordt de ventilatie bij het openen van de deur r
de controledoos is eveneens een thermische schakelaar (thermocontact) gestopt. In d

gg j pj p

atie naargelang de temperatuur van de haard automatisch start en stopt.die de ventila
( )g pg p

f kan met behulp van een handmatige schakelaar achter de ! lter wordenDe haard zelf
g g p pg g p

en gedeactiveerd (In! re green).geactiveerd e
pp

13  rs De stof! lter zijn gemakkelijk afneembaar en te reinigen en voorkomen de circulatie
jes in de kamer.van stofdeeltj

j gj g

14 van de verbrandingsluchtVerdeling v  in het verwarmingslichaam door 4 
zones (luchtverdelers, kanalen, rookafvoer en steenhouder: luchtverdelerverschillende 

gggg gg

erzijde).aan de achte
15 Met iening voor de secundaire luchtde bed  wordt de hoeveelheid secundaire 

e verbranding en rookafvoer geregeld.lucht voor de
16 ttoevoerBuitenlucht  (achterzijde of onderkant). U kunt ook de lucht in de kamer zelf r

gebruiken
17 schuif Regelbare s voor de warme lucht circulatie canalen.



 

12 in! re classic

INFIRE 603//660044
  6833//668844
  74433//774444
Met de basismodellen uit het gamma 
In! re classic beschikt u over een brede 
waaier van afmetingen, die zich moeiteloos 
integreren in elke interieurcon! guratie. 
Zowel het kleinste als het grootste model 
combineren een maximaal zicht op het 
vlammenspektakel met een uitzonderlijk 
verwarmingsvermogen.

De INFIRE 603, 683 en 743 hebben een 
kader met drie zijden en de 604, 684 en 
744 een kader met vier zijden.

Ze zijn verkrijgbaar in twee afwerkingsversies: 
metal look en screen look.

Rendement : 74% (600) - 722% (% 68080 -- 740740)
CO-uitstoot : 0,25% (600) - 0,0 09%09% (680680 - 74040)
Emissie van stof (mg/N3) : 82 (6600)00  - 73 73 (68068  - 74040)
Schema’s en technische kenmerke en en op op pagaginana 4242

FUEGO
De FUEGO is een uitzondering in het In! re classic 
gamma, want hij is niet inbouwbaar, maar heeft de 
vorm van een elegante kachel, vastgemaakt aan 
zijn grote decoratieve schouw. 

Met zijn originele ontwerp, dat zowel de fans van 
het hedendaagse als van het rustieke zal bekoren, 
is het tegelijkertijd een krachtig verwarmingstoestel, 
dat beschikt over alle troeven van de In! re-haarden.

Deze is verkrijgbaar in twee afwerkingsversies: 
metal look en screen look.
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INFIRE 744 (metaalstijl) FUEGO (metaalstijl)

Rendement : 72% • CO-uituitstostoot ot :: 0,0,09%09% 
EmiE ssie van stof (mg/N3) : 73  
SchSchemaem ’s en technische kenmerken op o pagpaginaina 4343



14 in! re classic
INFIRE 745 SCOPE

PRISMA
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PRISMA
De PRISMA, die gemakkel i jk te herkennen is
aan zi jn groot glasoppervlak met drie z i j d e n ,
is  een model  van het gamma Inf i re c lass ic. 
Dankzij deze bijzondere constructie, geniet u van 
een onvergeli jkbaar uitzicht op het vuur, waar 
u zich ook bevindt in de kamer.

Rendement : 72% • CO-uitstoot : 0,09% 
Emissie van stof (mg/N3) : 73
Schema’s en technische kenmerken op pagina 43

INFIRE 745 SCOPE
Dit toestel met panoramische inkijkhoek, de INFIRE 745 
SCOPE Links of Rechts, biedt een genereus uitzicht op 
het vlammenspel, zowel vooraan als van opzij.
Rendement: 72% • CO-uitstoot : 0,09% 
Emissie van stof (mg/N3) :  73
Schema’s en technische kenmerken op pagina 43
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16 in! re green

FUNNY-FIRE

Schema’s en technische kenmerken op pagina 43

FUNNY-FIRE
Omdat groot comfort makkelijk kan 
samengaan met een klein budget, heeft 
BG de FUNNY-FIRE ontwikkeld, een 
eenvoudig inbouwtoestel dat niettemin 
geen enkele toegifte doet op het gebied 
van ef! ciëntie, veiligheid of esthetiek.
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De nieuwe INFIRE 600 GREEN COMPACT, die compact en ondiep is (15 cm minder diep dan 
de andere haarden in dit gamma) heeft een nominaal vermogen van maximaal 4 tot 5 kW en 
voldoet geheel aan de eisen voor nieuwe, goed geïsoleerde en energiezuinige woningen.

Dit geheel luchtdichte toestel, dat ideaal is voor passiefhuizen en lage-energiewoningen, zorgt 
voor authentiek houtvuurgenot met een lage hoeveelheid warmte die nodig is voor de goede 
werking ervan en voldoet volledig aan de normen op dit gebied. 

Dankzij de geringe diepte past deze haard nog gemakkelijker in uw schoorsteen! 

Bij het In! re green gamma is een kader met 3 of 4 zijden optioneel verkrijgbaar. Dit gamma is 
verkrijgbaar in twee afwerkingsversies: metal look of screen look.
Rendement : >75% • CO-uitstoot  : < 0,1% • Emissie van stof (mg/N3) : < 40 
Schema’s en technische kenmerken op pagina 43

INFIRE 600 GREEN COMPACT

NEW !

green

INFIRE 600 GREEN COMPACT (metaalstijl)



 

18 in! re green
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INFIRE 680/774400 
GREEN
De In! re green-haarden vormen een spec-
taculaire nieuwigheid van de collectie 2013 
en zijn de toekomstige pronkstukken van het 
gamma... omdat ze alle kwaliteiten bezitten: 
robuustheid en betrouwbaarheid, een in-
drukwekkend rendement, een ver! jnd design 
en eenvoudig in gebruik…

Dankzij de buitenluchttoevoer zijn ze geheel 
geschikt voor passiefhuizen en lage-
energiewoningen.

De modellen van de In! re green, die bekend-
staan om hun schoonheid, zijn verkrijgbaar in 
twee afwerkingsversies: metal of screen look.

Een kader met 3 of 4 zijden is optioneel.

Rendement : >75% • CO-uittstostooot : << 0,10, %%
Emissie van stof (mg/N3) :  < 400
Schema’s en technische kenmmerker en en op op pagaginana 4242

green

Rendement : >75% • CO-uitstoot : < 0,1% • Emissie van stof (mg/N3) : < 40
Schema’s en technische kenmerken op pagina 44-45
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INFIRE 740 GREEN (metaalstijl) INFIRE 800 GREEN (screen look) met kader van 4mm

INFIRE 800/1000 GREEN
Dankzij de ruime verhoudingen en de sterke warmtecapaciteit 
zijn deze hoogwaardige toestellen al snel onontbeerlijk voor 
uw woning. Het prachtige schouwspel van de vlammen in uw 
woonkamer zorgt voor een niet te evenaren gevoel van rust en 
welbehagen.

Bij de INFIRE 800 en de INFIRE 1000 GREEN is een kader met 
3 of 4 zijden optioneel verkrijgbaar, met een kader van 4mm.
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De haarden van het gamma OPTIFIRE trekken met hun sobere vormen 
meteen de aandacht. Geen enkel technisch element verstoort het uitzicht 
op het vuur. Deze elementen werden verwijderd van de voorkant en 
geplaatst onderaan het toestel. Toch blijven ze eenvoudig bereikbaar via 
een klein deurtje, dat discreet verwerkt is in de voet van de inbouwhaard.

Een krachtige ventilatie van 750m3/u is optioneel verkrijgbaar bij het 
hele Opti! re- en Design-gamma. Deze prestatiewinst is bijzonder goed 
geschikt voor grote huizen, aangezien het toestel in een bijna volkomen 
stilte kan zorgen voor een goede warmteverdeling.

U heeft het goed begrepen: de OPTIFIRE-toestellen concentreren op hun 
kleine oppervlak al het beste wat design en technologie te bieden heeft. 

Het OPTIFIRE-gamma bestaat uit 2 categorieën: "classic" met zuinige 
standaardmodellen die perfect afgestemd zijn op de huidige normen en 
"green" met geavanceerde toestellen waarbij al geanticipeerd is op de 
toekomstige Europese normen op het vlak van ecologie en weerstand 
(passiefhuizen en lage-energiewoningen).

Het gammae ga aHoe functioneren
de OPTIFIRE-haarden? opti!re/designopti! re/designaa

green

1 De deur, die voor het grootste deel uit glas bestaat, beschikt over slijtvaste 
roestvrije dichtingen, die zorgen voor een perfecte en duurzame dichtheid. 
De optimale rookafvoer zorgt ervoor dat het venster proper blijft.

2 De verbrandingskamer is diep, vervaardigd uit staal van hoge kwaliteit en
garandeert een snelle warmteverspreiding.

3 De binnenbekleding, van vuurvaste steen of platen van vuurvast gietijzer voor
de Optifire classic of van Skamolex, metaaldeco of gietijzerkit voor de Optifire 

g,g p g jp g j

green, zorgt voor een hoge verbrandingstemperatuur.
p g

4 De remplaten garanderen een vrijwel volledige verbranding, een maximaal 
rendement en een hoger vermogen. Gemakkelijk te demonteren, vereenvoudigen ze 
het schoorsteenvegen.

5  Via de nog bredere afvoeropeningen voor warme lucht kan de warmte naar 
andere kamers in het huis worden afgevoerd.

6 De luchtverdeler verzekert een ideale verbranding van de houtblokken over hun
gehele lengte.

7  De verbrandingsroosters hebben een hoge weerstand en zorgen voor een 
ef! ciënte asverwijdering (Opti! re classic en Opti! re green).

8 De thermostaat garandeert een constante temperatuur, minimaal verbruik en 
een lange verbrandingsduur.

9  De aslade is eenvoudig toegankeli jk en laat een gemakkeli jke en snel le 
asverwijdering toe (Opti! re classic en Opti! re green). Deze wordt vervangen door 
een externe aslade (blik) op de Design-modellen.

10  Een scharnierend luik boven de haard kan de afvoer van warme lucht regelen
en sturen naar buizen die de warmte naar andere kamers brengen (Optioneel op de
series 700 et 760 classic).

11 De thermische schakelaar (thermocontact) start en stopt de ventilatie 
automatisch, afhankelijk van de warmte van de haard. Een veiligheidsschakelaar 
stopt de ventilatie van zodra de deur wordt geopend.

12 Verdeling van de verbrandingslucht in het verwarmingslichaam door 4 verschillende t
zones (luchtverdelers, kanalen, rookafvoer en steenhouder: luchtverdeler aan de 

g gg g gg

achterzijde).
((

13  De bak voor luchttoevoer is perfect gedicht.r
14 De openingen voor luchttoevoer bevinden zich buitenshuis. U kan ook de 

luchttoevoer binnenskamers laten gebeuren.
15 Regelbare schuif voor de warme lucht circulatie canalen.
16 De centrifugale ventilator, instelbaar met een elektronische snelheidsregelaar, 

garandeert een stille en krachtige ventilatie, voor een snelle verdeling van de warmte 
g

in het huis
gg

(als optie).
1717 Houtblokhouderkit Houtblokhoud (als optie).

Opti! re classicOpti! re classicOpti! re classicOpti! re classic

Opti! re greenOpti! re greenOpti! re greenOpti! re green



22 opti! re classic
OPTIFIRE 764 D
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OPTIFIRE 700 met kader van 4mm

OPTIFIRE 703/704
763/764

Deze standaardmodellen van het gamma Opti! re classic zorgen
voor een optimaal verwarmingsvermogen, in combinatie met 
minimale ruimtevereisten. U vindt er in uw interieur gemakkelijk 
een plaatsje voor. 

De Opti! re 703 en 763 hebben een kader met 3 zijden en de 704 
en 764 een kader met 4 zijden.

Rendement : 72% (700) - 71% (760) • CO-uitstoot: 0,10% (700) - 0,12% (760)
Emissie van stof (mg/N3) : 61 (700) - 16 (760)
Schema’s en technische kenmerken op pagina 45

OPTIFIRE 763/764 D
Door te kiezen voor dit high-tech model, haalt u het uiterste uit uw
houthaard. Zijn twee zijden bieden het comfort van een maximale 
doorkijk en kunnen worden uitgerust met vlakke of gebogen 
vensters. Dankzij een krachtige en stille ventilatie, die u naar wens 
kan richten naar één van de twee kanten, verspreidt hij perfect de 
warme lucht.

De Opti! re 763 D beschikt over een kader met drie zijden en de
764 D over een kader met 4 zijden.

Rendement : 70% • CO-uitstoot : 0,19% • Emissie van stof (mg/N3) : 45
Schema’s en technische kenmerken op pagina 45
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24 opti! re green

OPTIFIRE 700/760
GREEN
Met het label "green", waarover steeds meer 
houthaarden van het BG-gamma beschikken, 
bereidt BG de toekomst voor en presenteert 
zij toestellen waarmee absoluut geanticipeerd 
wordt op de ontwikkelingen in de bouweisen. 
De luchtdichte ecologische green-haarden 
voldoen uitstekend aan de toekomstige 
normen voor de passiefhuizen en de lage-
energiewoningen van morgen. 

Met de OPTIFIRE 700/760 GREEN kiest u voor 
hoog-rendementstoestellen met desalniettemin 
compacte verhoudingen zodat u ze gemakkelijk 
op elke gewenste plek kunt plaatsen.

De OPTIF IRE GREEN bes taa t  i n  twee 
afwerkingsversies: metal of screen look.

Rendement : >75% • CO-uitstoot : <0,12%
Emissie van stof (mg/N3) : <60
Schema’s en technische kenmerken op pagina 45-46

green
OPTIFIRE 700 GREEN (metaalstijl)
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EmiEmiEmiEEmississississ e ve ve ve vanananana stostostostoffff (mg(mg(mg(mg/N/NN/ 33))))) : : : : 63636333
Schema’s enn tectectececechnihnihnihnischschchsche ke ke kkenmenmenmnmerkerkerkerkkenenen en opopopoop pagpagpagpagaginainanaina 464646466
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OPTIFIRE 800 GREEN (screen look)

OPTIFIRE 800 GREEN
De OPTIFIRE 800 GREEN, de pionier van 
het green gamma, kent sinds zijn opmerke-
lijke verschijning in 2009 een groot succes. 
Net zoals de andere haarden met het green 
label wordt deze haard gekenmerkt door 
buitengewone ecologische prestaties, met een 
emissie van minder dan 0,02% CO, waardoor 
deze geheel geschikt is voor passiefhuizen en 
lage-energiewoningen.
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DESIGN 760 GREEN
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Rendement : 71% • CO-uitstoot : 0,12% • Emissie van stof (mg/N3) : 16
Schema’s en technische kenmerken op pagina 46
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DESIGN 700/760
GREEEN
De DESIGNN 700/760, die dezelfde technische 
eigenschappppen heeft als de Opti" re 700/760 
green, ondddderrssscs heidddttt zich op esthetisch 
vlak door een extreeemmmm smalle lijn zodat u 
ongehindnderd heeet vlammmmmmem nschouwspel kunt 
aaansnschchouuwew n.
Rendement : >75% • CO-uittststoot : <0,12%%
Emissie van stof (mgg/N3) : <6060
Schema’s en technissche kenmnmerken op paggina 447
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OPTIFIRE 1000 GREEN (screen look)

OPTIFIRE 1000 GREEN
Het 1000 green gamma van BG, vertegenwoordigd door de modellen In" re, Opti" re en 
Design, vormt ongetwijfeld de spectaculairste nieuwigheid van de collectie 2013, met 
toestellen in XXL-formaat van het type «plasma» die eveneens behoren tot de ecologische 
haarden met 100% luchtdichtheid van BG.

Dankzij de ruime verhoudingen en indien gewenst de sterke warmtecapaciteit zijn deze 
hoogwaardige toestellen een belangrijk levenselement in uw interieur.

De OPTIFIRE 1000 GREEN is verkrijgbaar in twee versies: metal of screen look.

green



28 design green
DESIGN 800 GREEN

DESIGN 1000 GREEN
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Rendement : 75,5% • CO-uitstoot : 0,02% 
Emissie van stof (mg/N3) : 63
Schema’s en technische kenmerken op pagina  47

DESIGN 800 GREEN
Esthetisch verfijnde versie van de beroemde 
Opti" re 800 green, hij geniet nog steeds van dezelfde 
uitstekende prestaties als zijn beroemde voorganger, 
de DESIGN 800 GREEN trekt de aandacht aan van
de personen die voor een zeer modern interieur waar 
alleen het zicht op het vuur zonder belemmering
plaats heeft.

Renendememente :: 71%71% • CO-CO uitstoot ot :: 0,0,12%12%  
EmiEmissiie ve an n stostof (mg(mg/N/N3) :)  16
SchSchemama’s ’ enen tectechnhnischsche ke enmnmerkerkene op op pagpaginaina 4747
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DDDDDEEEEESSSIIGGNNNNNNN 1000000 GRREEEEEEEEEEEENNNNNN
DeDeDezezeee grote panoramahaaaard met zeer ranke liiijnen 
dododoeteettt zijn naam eer aan. Hij is, naast de Infnn ire 
en dddde Optifire, een zeer gggoede aanvulling oppp de 
drie nieuwe spectaculaireee haarden van het 1011 00 
green gamma. De Designn 1000 green vormtttt het 
summum van elegantie en doeltreffendheiddd en 
gag at geheel op in de avaaant-gardistische techhhhno-
loogische lijn van de haarddden met het label grerrr en.

EeE n toestel dat speciaal ontworpen is voor een aan-
genaam comfort en een gevoel van welbehagen n n voor 
het energiezuinigee huis van vandaag en morgenn.

green



30 line line compact
DESIGN 1000 GREEN LINE DESIGN 700 GREEN LINE COMPACT
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LINE COMPACT
De LINE wordt eveneens uitgebracht in de versie COMPACT, die discreter
rond en waarin de haard geplaatst kan worden. Verkrijgbaar voor het
hele gamma In! re, Opti! re en Design green. Deze in hoogte tot 60 cm
instelbare voorziening is geschikt voor alle interieurs, ook de kleinste. De
LINE COMPACT wordt geleverd in zwarte uitvoering terwijl de sokkel in
zwart of wit leverbaar is.

Schema’s en technische kenmerken op pagina 49

LINE
Deze schoorsteenmantel, die het resultaat is vann de nauwe 
samenwerking met twee jonge Belgische designerrs, Jonathan 
Honvoh en Rodrigue Strouwen, die samen de studio Two 
Designers hebben opgericht, heeft een zeer hedendaagse look 
en het immens grote voordeel dat het installeren vvan de haard 
eenvoudiger wordt, aangezien in de muur van de wwoning geen 
inbouw meer nodig is.

De LINE bestaat in de versies links en rechts een heeft een 
vervoerbare geïntegreerde houtbak en een geïntegreerde 
ventilatie als optie (behalve voor de Design 10000 waar deze 
ventilatie verplicht is). 

Deze is verkrijgbaar in een zwarte en witte uitvoerring met een 
subtiele combinatie van staal en een gelamineerrd oppervlak 
met houtlook, waardoor het geheel een zeer eigenttijds karakter 
krijgt.

Beschikbaar voor de Design 700, 760, 800 en 1000 green.

Schema’s en technische kenmerken op pagina 49

NIEUWE DESIGN SCHOORSTEENMANTELS !

line / line com
product graphic & space designer

Voor haar collectie 2013-2014 presenteert BG alss primeur de
nieuwe schoorsteenmantels voor de gamma's Design, In! re en 
Opti! re green... een creatie van de studio Two Designers.

Two Designers is een jonge design studio
uit Luik die gespecial iseerd is in het
valoriseren van concepten. Aangezien deze
studio zich al bewezen heeft op het
gebied van de inrichting van diverse
soorten ruimtes, was het vanzelfsprekend
dat BG een beroep erop deed voor
de uitwerking van haar nieuwe assor-
timent Line schoorsteenmantels.

J o n a t h a n  H o n v o h  e n  R o d r i g u e
Strouwen delen een zeer grafische
visie op design en een passie voor
street art. Met enige afstand suggereert
hun werk talrijke functies waarvoor de
voorwerpen bedoeld zijn. Hun creaties
 worden gekenmerkt door flexibil iteit,
multifunctionaliteit en gra! sche vormen.
De functie wordt niet aan de gebruiker
opgelegd, maar alleen gesuggereerd.

HET EXCLUSIEVE MERK
TWO DESIGNERS. 
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Het gammaHet gamma h iphenixHoe functioneren
de PHENIX GREEN-haarden?

1 Mechanisme met kettingen en contragewichten die kunnen schuiven dankzij 
kogellagers.

2 De schuifslede met wieltjes van Eri! on zorgt voor een geluidsloze werking dankzij 
een zeer laag wrijvingscoëf" ciënt. Smeren niet nodig.

j gj g

3 Rookafvoer van het glas door de voorverwarmde lucht.
4 De deur is hermetisch gesloten dankzij een speciaal geleidingssysteem.
5 Deur gaat open door middel van kanteling voor een makkelijke reiniging.
6  Geen metaal onder het venster, waardoor het beeld van het vuur niet wordt

ontsierd. Venster kan in halfopen stand.
7 Talrijke mogelijkheden voor convectieluchttoevoer en warmluchtafvoer (doorsnede 150).
8 Extra warmterecuperator.
9 3 verstelbare bochtstukken en een vaste voor een maximale warmterecuperatie en 

aanpassing van het toestel aan de trek van elke schoorsteen.
10  Pantsering in Skamolex 900 of door zwarte pro" elen in metaal. De basis wordt

beschermd door vuurvaste stenen.
g

11  Warmtewisselaar met groot oppervlak (3,96m2 voor de Phenix 120). Bevordert de
thermische wisseling.

12   Distributie van de verbrandingslucht in het warmtelichaam door 4 verschillende
zones (zie pijlen).

13  Het vuur kan manueel en automatisch geregeld worden door een thermostaat.
De warmte is regelmatiger en er is minder houtverbruik.

g gg g

14  Luchtinlaat via de rug of de basis van het toestel (diam 110 mm).

De opties
15  3 modellen afwerkingskader (4 x 40 mm ; 4 x 80 mm en 30 mm).
16 Verhoogd  onderstel zodat u de houtblokken over de hele hoogte kunt zien.
17 Ventilatie  750 m3/u.
18 Voeten  om de haard op te tillen.

De haarden met inschui fbare deur van het gamma 
PHENIX bezorgen u twee houtkachels in één.

Met ingeschoven deur kr i jgt  u het warme gevoel 
van een echte open haard.  De v lammen knetteren 
aangenaam in uw salon,  verspre iden de onverge-
li jkbare geur van een houtvuur, zoals de open haarden 
van weleer.

Met gesloten deur b l i j f t  het  spektakel  bewaard, 
dankzi j  het  panoramische venster,  maar u geniet 
van een toeste l  met een opt imaal  rendement en een 
u i tzonder l i jk  verwarmingsvermogen.

De PHENIX haarden bieden tweemaal  meer p lez ier 
om samen van te genieten!

En met zijn gamma toestellen met « green » label opent 
BG een tijdperk voor haarden met hefdeur.

green



34 phenix green

PHENIX 75/85 GREEN
Met het gamma PHENIX GREEN brengt BG een revolutionair concept van haar-
den met hefdeur… geconcentreerde ecologische technologie voor een intense 
vlam in alle omstandigheden ! 

De modellen 75 en 85 – de meest compacte van het gamma – hebben toch 
aangename slanke verhoudingen en bieden een niet te evenaren zicht op het 
ballet van prachtige vlammen. Zowel in open als gesloten positie vinden zij de 
nodige ruimte om zich te ontwikkelen en uw interieur grondig te verfraaien.

PHENIX 85 GREEN (Bodem Skamolex)

Rendement : 82% (75) - 77% (85) • CO-uitstoot : 0,09%
Emissie van stof (mg/Nf 3) : 30
Schema’s en technische kenmerken op pagina 47-48
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PHENIX 95 GREEN (Bodem Skamolex)

PHENIX 120 GREEN (Bodem zwarte metaal)

PHENIX 95/120 GREEN
De PHENIX 95 en de 120 GREEN, uitgerust met een heel breed raam, 
koesteren echt de passie van het vuur. Subtiel getekend in enkele zuivere 
lijnen, ontdaan van elke overbodige kunstgreep, concentreren zij zich op 
de schoonheid van de vlam. 

Deze ware pronkstukken van het gamma bekoren door hun 
duizelingwekkende afmetingen en hun ver! jnde design, dat geheel in de 
lengte ontworpen is om uw welbehagen tot een summum te brengen.

Rendement : 76% • CO-uitstoot : 0,09% • missie van stof (mg/N3) : 50 (95) - 31 (120)  
Schema’s en technische kenmerken op pagina 48

R
ea

lis
at

ie
 : 

YV
O

N
 S

té
ph

an
e 

-S
oc

ié
té

 L
B

S
 L

e 
B

ea
u 

S
éj

ou
r

green



38

PHENIX 1150

phenix classic
PHENIX 860C

PHENIX 860C
Met het Phenix hoektoestel bereikt de warme atmosfeer 
zijn hoogtepunt. Het vuur nestelt zich in het hart van uw 
woning en wordt er een dominerend element. Wanneer
de vensters opengaan, zorgt het aangename geknetter 
van de haard voor rust, terwijl het licht van de vlammen
aangenaam schijnt. Met neergelaten vensters bereikt 
het toestel zijn volledige rendement en verspreidt het
gelijkmatig zijn aangename warmte.

Deze haard heeft geen buitenluchttoevoer.

PHENIX 860C

Rendement : >70%
CO-uitstoot : <0,3%
Emissie van stof (mg/N3) : <100
Schema’s en technische kenmerken op pagina 49
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sd442sd442 greengreen
SD442 green met zwarte keramische kader
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De deur, die voor het grootste deel uit glas bestaat, beschikt over slijtvaste 
roestvrije dichtingen, die zorgen voor een perfecte en duurzame dichtheid. De 
optimale rookafvoer zorgt ervoor dat het venster proper blijft.

Het laterale schuifmechanisme van de deur is praktisch en op elk moment 
gemakkelijk toegankelijk.

Het afwerkingskader, dat in drie versies verkrijgbaar is, personaliseert uw 
haard en dient om het mechanisme te verbergen.

De verbrandingskamer is diep, vervaardigd uit staal van hoge kwaliteit en r
garandeert een snelle warmteverspreiding.

De rookafremmer zorgt voor een bijna volledige verbranding, een maximaal r
rendement en een hoog vermogen. Het toestel is gemakkelijk te demonteren, wat 
het schoorsteenvegen vereenvoudigt.

De automatische klep gaat wijd open om bij open vuur een terugslag te 
vermijden.

De binnenbekleding uit vermiculiet zorgt voor een hoge verbrandingstemperatuur.

De thermostaat zorgt voor een constante temperatuur, minimaal verbruik en 
een lange verbrandingsduur.

De verbrandingsroosters zijn zeer resistent en zorgen voor een ef! ciënte 
asverwijdering.

De aslade is eenvoudig toegankelijk en laat een gemakkelijke en snelle 
asverwijdering toe.

Luchtinlaat via de rug of de basis van het toestel (diam 90 mm).

De thermische schakelaar (thermocontact) start en stopt automatisch de 
ventilatie, afhankelijk van de warmte van de haard.

Een tangentiële interne ventilator (13a) of een centrifugale ventilator 
(13b), instelbaar met een elektronische snelheidsregelaar, zorgen voor een stille 
en krachtige ventilatie en een snelle verdeling van de warmte in het huis.
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Hoe functioneren
de SD442 GREEN-haarden?
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De SD442 green veroorzaakt een revolutie in het concept van
haarden met schuifdeuren. Met dit toestel, uniek op de wereld,
kan de deur lateraal worden weggeschoven, in plaats van naar
boven. Dit technische hoogstandje laat toe om het toestel zeer
eenvoudig in te bouwen in een bestaande schouw, zonder de
muur open te breken.

In een handomdraai verandert uw inbouwkachel zich in een
open haard, waardoor u meteen kan genieten van de charme
van een echte open haard.

De ultracompacte SD442 green kan probleemloos geïnstalleerd
worden op plaatsen waaraan u nooit zou hebben gedacht. 
Kantoor, keuken, veranda, slaapkamer ... de magie van de 
levende vlammen doet uw woonruimten opleven.

green
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Afmetingen van de voorkant

Afmetingen van het venster 

Gegevens van de inbouw

Gewicht

Nominaal Vermogen

Effectieve vermogen met ventilatie

Effectieve vermogen zonder ventilatie

Diameter van de afvoer

Afstand as uitlaat rook – rug 

Opties

Technische tekening

668 x 537,5 mm (603)
668 x 574 mm (604)

Inbouwhaard allesbrander (hout-kolen) 
met geïntegreerde ventilatie. De deur 
gaat naar links open.

481 x 272 mm

600 x 420 x 504 mm

90 Kg

8 kW

Mini : 5 kW / Maxi : 10 kW 

_

150 mm

122 mm

De In! re 603 beschikt over een kader
van 39 mm met drie zijden en de 604
over een kader van 4 of 39 mm met 
4 zijden. Kit gietijzer beschikbaar. 
Luchtstopper beschikbaar. Screen 
look als optie (nieuw 2013).

744 x 591,5 mm (683)
744 x 628 mm (684)

541 x 326 mm

680 x 428 x 560 mm

95 Kg

9 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 11 kW 

_

180 mm

146 mm

De In! re 683 beschikt over een kader 
van 39 mm met drie zijden en de 684 
over een kader van 4 of 39 mm met 
4 zijden. Kit gietijzer beschikbaar. 
Luchtstopper beschikbaar. Screen 
look als optie (nieuw 2013).

804 x 631,5 mm (743)
804 x 668 mm (744)

786 x 649 mm 806 x 646,5 mm (met kader)

I n b o u w h a a rd  a l l e s b r a n d e r 
(houtkolen)  met geïntegreerde 
ventilatie. De deur gaat naar links 
open.

748 x 578,5 mm (met kader)

Inbouwhaard op hout. De deur 
gaat naar links open.

532 x 308 mm

660 x 411 x 535 mm

77 Kg

7 kW

Mini : 4 kW / Maxi : 8 kW 

Mini : 3 kW / Maxi : 7 kW

180 mm

156,5 mm

Kit rolventilator van 180 m"/u.

Hoek inbouwhaard op hout met
geïntegreerde ventilatie. Linker- en
rechtermodel. De deur gaat naar links 
of rechts open.

Inbouwhaard allesbrander (hout-kolen) 
met geïntegreerde ventilatie. De deur 
gaat naar links open.

Inbouwhaard allesbrander (hout-kolen)
met geïntegreerde ventilatie. De deur 
gaat naar links open.

Alleenstaande haard, niet inbouw-
baar, allesbrander (hout en kolen) 
met geïntegreerde ventilatie. De deur 
gaat naar links open.

674 x 370 + 348 x 370 mm

745 x 477 x 600 mm

115 Kg

10 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 12 kW

_

200 mm

180 mm

Kader met 4 of 6 kanten beschik-
baar.

745 x 600 mm (geen kader)
782,5 x 635 mm (kader met 4 zijden)
782,5 x 671 mm (kader met 6 zijden)

462 x 264 mm

600 x 360 x 503 mm

100 Kg

6 kW

Mini : 3 kW / Maxi : 9 kW

Mini : 3 kW / Maxi : 7 kW

150 mm

145 mm

Kader van 4 mm (4 zijden) of 30 mm (3 
of 4 zijden). Metal look of screen look 
als optie. Ventilatie kit. Gietijzer kit. 

597x504 (kader 4 mm)
648x522 (kader 30 mm 3 zijden)
648x552 (kader 30 mm 4 zijden)

Inbouwhaard met geïntegreerde 
v e n t i l a t i e  ( o p t i o n e e l )  m e t 
buitenluchttoevoer. De deur gaat 
naar links open.

601 x 366 mm

740 x 428 x 600 mm

110 Kg

10 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 12 kW 

_

180 mm

146 mm

De In! re 743 beschikt over een kader 
van 39 mm met drie zijden en de 744 
over een kader van 4 of 39 mm met 
4 zijden. Kit gietijzer beschikbaar. 
Luchtstopper beschikbaar. Screen 
look als optie (nieuw 2013).

601 x 366 mm

786 x 390 x 500 mm

160 Kg

10 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 12 kW 

_

180 mm

167 mm

Voor de Fuego is een rugplaat 
beschikbaar.  Er  is  ook een 
gedecentreerd plafondstuk bes-
chikbaar. Stop air. Screen look als optie 
(nieuw 2013).

614 x 370 mm

728 x 390 x 600 mm

114 Kg

10 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 12 kW 

_

180 mm

153 mm

Kit gietijzer beschikbaar.
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537 x 319 mm

676 x 438 x 558 mm

115 Kg

9 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 11 kW

Mini : 4 kW / Maxi : 9 kW

180 mm

159,5 mm

Kader van 4 mm (4 zijden) of 30 mm (3 
of 4 zijden). Metal look of screen look 
als optie. Ventilatie kit. Gietijzer kit. 
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Afmetingen van de voorkant

Afmetingen van het venster 

Gegevens van de inbouw

Gewicht

Nominaal Vermogen

Effectieve vermogen met ventilatie

Effectieve vermogen zonder ventilatie

Diameter van de afvoer

Afstand as uitlaat rook – rug 

Opties

Technische tekening

673 x 560 (kader 4 mm)
724 x 577 mm (kader 30 mm 3 zijden)
724 x 607 mm (kader 30 mm 4 zijden)

733 x 599 (kader 4 mm)
784 x 617 mm (kader 30 mm 3 zijden)
784 x 647 mm (kader 30 mm 4 zijden)

597,5 x 359 mm

736 x 438 x 598 mm

130 Kg

10 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 13 kW

Mini : 5 kW / Maxi : 11 kW

180 mm

160 mm

Kader van 4 mm (4 zijden) of 30 mm (3 
of 4 zijden). Metal look of screen look 
als optie. Ventilatie kit. Gietijzer kit. 

801 x 621 mm (kader 4 mm)
849 x 640 mm (kader 30 mm 3 zijden)
849 x 670 mm (kader 30 mm 4 zijden)

665 x 384 mm

803 x 503,5 x 623 mm

130 Kg

10 - 11,5 kW

Mini : 8 kW / Maxi : 14 kW

_

200 mm

190 mm

Kader van 4 mm (4 zijden) of 30 mm 
(3 of 4 zijden). Metal look of screen 
look als optie.

845 x 384 mm

982 x 505 x 630 mm

150 Kg

11,5 - 13 kW

Mini : 9 kW / Maxi : 17 kW

_

200 mm

190 mm

Kader van 4 mm (4 zijden) of 30 mm (3 
of 4 zijden). Metal look of screen look 
als optie. Warmeluchtkit.

981 x 621 mm (kader 4 mm)
1029 x 640 mm (kader 30 mm 3 zijden)
1029 x 670 mm (kader 30 mm 4 zijden)

Inbouwhaard op hout met optionele
externe ventilatie. De deur gaat naar
links open.

Inbouwhaard op hout met optionele
externe ventilatie. De deur gaat naar
links open.

Dubbelwandige inbouwhaard op
hout met optionele externe ventilatie.
De deur gaat naar links open.

Inbouwhaard op hout met optionele
externe ventilatie en toevoer van bui-
tenlucht. De deur gaat naar links open.

570 x 460 mm

700 x 490 x 732 mm

125 Kg

10 - 13,5 kW

Mini : 8 kW / Maxi : 16 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 12 kW

200 mm

169 mm

De Opti! re 703 beschikt over een kader
van 39 mm met drie zijden en de 704
over een kader van 4 of 68 mm met
4 zijden. Kit ventilatie van 750 m"/u. 
Kit draaiklep beschikbaar. Screen look 
(new 2013).

821 x 702 mm (763)
821 x 735,5 mm (764)

632 x 462 mm

762 x 490 x 732 mm

144 Kg

13,5 - 16,5 kW

Mini : 10 kW / Maxi : 20 kW

Mini : 8 kW / Maxi : 16 kW

200 mm

169 mm

De Optifire 763 beschikt over een kader van 
39 mm met drie zijden en de 764 over een 
kader van 4 of 73 mm met 4 zijden. Kit ven-
tilatie van 750 m"/u. Afgerond venster bes-
chikbaar. Kit draaiklep beschikbaar. Screen 
look (new 2013).

821 x 702 mm (763)
879 x 731,5 mm (764)

632 x 462 mm

759 x 527 x 838 mm

158 Kg

8 - 10 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 12 kW

Mini : 5 kW / Maxi : 8 kW

200 mm

263 mm

De Opti! re 763 D beschikt over een
kader van 30 mm met drie zijden en
de 764 D over een kader van 73 of
4 mm met 4 zijden. Vlak of gebogen
venster beschikbaar. Kit ventilatie van
750 m"/u. Kit draaiklep beschikbaar.

761 x 702 mm (703)
761 x 735,5 mm (704)

701 x 701 mm (kader 4 mm)
749 x 750 mm (kader 30 mm 4 zijden)

565 x 464 mm

703,5 x 503,5 x 783 mm

125 Kg

11 - 12,5 kW

Mini : 8 kW / Maxi : 16 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 14 kW

200 mm

190 mm

Twee versies beschikbaar: vensterstijl
(screen) of metaalstijl. Binnenbekleding 
in Skamolex of decometaal. Kader van 
4 of 30 mm met 4 zijden. Kit rolventilator 
van 750 m"/u. Blokkenhouder beschik-
baar.

Inbouwhaard met geïntegreerde 
v e n t i l a t i e  ( o p t i o n e e l )  m e t 
buitenluchttoevoer. De deur gaat 
naar links open.

Inbouwhaard met geïntegreerde 
v e n t i l a t i e  ( o p t i o n e e l )  m e t 
buitenluchttoevoer. De deur gaat 
naar links open.

Inbouwhaard met geïntegreerde 
ventilatie met buitenluchttoevoer. 
De deur gaat naar links open.

Inbouwhaard met geïntegreerde 
ventilatie met buitenluchttoevoer. 
De deur gaat naar links open.
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Inbouwhaard op hout met schuifdeur
en optionele externe ventilatie. Toe-
voer buitenlucht. De deur gaat naar
boven open.
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Afmetingen van de voorkant

Afmetingen van het venster 

Gegevens van de inbouw

Gewicht

Nominaal Vermogen

Effectieve vermogen met ventilatie

Effectieve vermogen zonder ventilatie

Diameter van de afvoer

Afstand as uitlaat rook – rug 

Opties

Technische tekening

665 x 384 mm

803 x 503,5 x 703 mm

141 Kg

10 - 11,5 kW

Mini : 8 kW / Maxi : 15 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 13 kW

200 mm

190 mm

Twee versies beschikbaar: vensterstijl 
(screen) of conventionele metaalstijl. 
Kader van 4 of 30 mm met 4 zijden. 
Blokkenhouder beschikbaar.
Kit rolventilator van 750 m3/u.

761 x 701 mm (kader van 4 mm)
809 x 750 mm (kader 30 mm 4 zijden)

Inbouwhaard op hout met optionele
externe ventilatie en toevoer van bui-
tenlucht. De deur gaat naar links open.

625 x 464 mm

763,6 x 503,5 x 783 mm

145 Kg

12 - 14 kW

Mini : 9 kW / Maxi : 18 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 15 kW

200 mm

190 mm

Twee versies beschikbaar: vensterstijl
(screen) of metaalstijl. Binnenbekleding
in Skamolex of decometaal. Kader van
4 of 30 mm met 4 zijden. Kit rolven-
tilator van 750 m!/u. Blokkenhouder 
beschikbaar.

Inbouwhaard op hout met optionele 
externe ventilatie en toevoer van bui-
tenlucht. De deur gaat naar links open.

Inbouwhaard op hout met optionele 
externe ventilatie en toevoer van bui-
tenlucht. De deur gaat naar links open.

845 x 384 mm

982 x 505 x 710 mm

150 Kg

11,5 - 13 kW

Mini : 9 kW / Maxi : 17 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 15 kW

200 mm

190 mm

Kader van 4 of 30 mm met 4 zijden. Kit 
rolventilator van 750 m3/u. Blokken-
houder beschikbaar. Warmeluchtkit. 
Gietijzer kit.  

801 x 621 mm (kader van 4 mm)
849 x 640 mm (kader 30 mm 3 zijden)
849 x 670 mm (kader 30 mm 4 zijden)

981 x 621 mm (kader van 4 mm)
1029 x 640 mm (kader 30 mm 3 zijden)
1029 x 670 mm (kader 30 mm 4 zijden)

845 x 384 mm

982 x 505 x 710 mm

150 Kg

11,5 - 13 kW

Mini : 9 kW / Maxi : 17 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 15 kW

200 mm

190 mm

Kader van 4mm. Warmeluchtkit. 
Blokkenhouder beschikbaar. Gietijzer 
kit. Kit ventilatie van 750 m!/u.

535 x 444 mm

750 x 508 x 1335 mm

225 Kg

9 - 11 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 14 kW

Mini : 5 kW / Maxi : 12 kW

200 mm

156 mm

3 afwerkingskaders beschikbaar 
(30 mm - 4/80 en 4/40 mm). Kit ven-
tilatie van 750 m!/u. Kit voetstukken 
beschikbaar. Binnenbekleding in 
Skamolex of decometaal.

665 x 384 mm

803 x 503,5 x 703 mm

141 Kg

10 - 11,5 kW

Mini : 8 kW / Maxi : 15 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 13 kW

200 mm

190 mm

Kader van 4 of 30 mm. Kit rolventi-
lator van 750 m3/u. Blokkenhouder 
beschikbaar.

565 x 464 mm

703,5 x 503,5 x 783 mm

125 Kg

11 - 12,5 kW

Mini : 8 kW / Maxi : 16 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 14 kW

200 mm

190 mm

Kader van 4 mm. Kit rolventilator van 
750 m!/u. Blokkenhouder beschik-
baar. Binnenbekleding in Skamolex 
of decometaal.

625 x 464 mm

763,5 x 503,5 x 783 mm

145 Kg

12 - 14 kW

Mini : 9 kW / Maxi : 18 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 15 kW

200 mm

190 mm

Kader van 4 mm. Kit rolventilator van 
750 m!/u. Blokkenhouder beschik-
baar. Binnenbekleding in Skamolex 
of decometaal.

981 x 526 (kader van 4 mm)
1029 x 575,5 mm (kader 30 mm 4 zijden)

611 x 486 (geen kader)
615 x 494 mm (kader van 4 mm)
665 x 545 mm (kader van 30 mm)

801 x 524,5 mm (kader van 4 mm)701 x 604,5 mm (kader van 4 mm) 761 x 604,5 mm (kader van 4 mm)

Inbouwhaard op hout met optionele 
externe ventilatie en toevoer van bui-
tenlucht. De deur gaat naar links open.

Inbouwhaard op hout met optionele 
externe ventilatie en toevoer van bui-
tenlucht. De deur gaat naar links open.

Inbouwhaard op hout met optionele 
externe ventilatie en toevoer van bui-
tenlucht. De deur gaat naar links open.

Inbouwhaard op hout met optionele 
externe ventilatie en toevoer van bui-
tenlucht. De deur gaat naar links open.
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Afmetingen van de voorkant

Afmetingen van het venster 

Gegevens van de inbouw

Gewicht

Nominaal Vermogen

Effectieve vermogen met ventilatie

Effectieve vermogen zonder ventilatie

Diameter van de afvoer

Afstand as uitlaat rook – rug 

Opties

Technische tekening

Alleen beschikbaar voor de haarden Design 700, 760, 800 en 1000 green.

Ventilatie 750 m3/u als optie voor de Design 700, 760 en 800 green. Deze is 
verplicht voor de Design 1000 green. 

Verkrijgbaar in de versies links en rechts, met houtblokhouder. 

Eigentijdse kleuren: gelamineerde tablet met donkerbruine houtlook, witte on-
dersokkel en witte houtblokhouder. De rest van de schoorsteenmantel is zwart.

Verkrijgbaar voor het hele gamma In! re green, 
Opti! re green en Design green. Ventilatie 750 m3/u 
als optie voor het hele gamma Opti! re en Design 
green 700, 760 en 800. Deze is verplicht voor de 
1000 green. De In! re-haarden hebben geïntegree-
rde ventilatie. 

Eigentijdse kleuren: sokkel in witte of zwarte uitvoe-
ring op bestelling (hoogte op maat, op bestelling).
De rest van de schoorsteenmantel is zwart.

744 x 464 mm (geen kader)
800,5 x 510 mm + 393 x 510 mm 
(kader van 4 mm)

744 x 464 + 323 x 464 mm

870 x 458 x 1318,5 mm

190 Kg

8 - 10 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 12,5 kW

Mini : 4 kW / Maxi : 10,5 kW

250 mm

156 mm

2 afwerkingskaders beschikbaar
(4/80 en 4/40 mm). Kit ventilatie van
750 m"/u.

746 x 745 mm (met klein kader)
802 x 1482 mm (met deur)

442 x 442 mm

702 x 531 x 711 mm

130 Kg

8 - 10 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 12 kW

Mini : 4 kW / Maxi : 10 kW

200 mm

250 mm

Drie versies kaders beschikbaar 
(kleine metalen kader-zwart glas 
keramische kader-hoge metalen kader). 
Kit scharnieren beschikbaar. 2 type venti-
lator beschikbaar (240 of 750 m3/u). 
Kit chassis.

807 x 486 mm (geen kader)
815 x 494 mm (kader van 4 mm)
821 x 509 mm (kader van 30 mm)

735 x 444 mm

950 x 508 x 1335 mm

275 Kg

11,5 - 13,5 kW

Mini : 8 kW / Maxi : 16 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 14 kW

250 mm

171 mm

3 afwerkingskaders beschikbaar
(30 mm - 4/80 en 4/40 mm). Kit venti-
latie van 750 m"/u. Kit voetstukken 
beschikbaar. Binnenbekleding in
Skamolex of decometaal.

1057 x 486 mm (geen kader)
1065 x 494 mm (kader van 4 mm)
1071 x 509 mm (kader van 30 mm)

958 x 444 mm

1200 x 508 x 1335 mm

306 Kg

15 - 17 kW

Mini : 10 kW / Maxi : 20 kW

Mini : 9 kW / Maxi : 18 kW

250 mm

171 mm

3 afwerkingskaders beschikbaar
(30 mm - 4/80 en 4/40 mm). Kit venti-
latie van 750 m"/u. Kit voetstukken 
beschikbaar. Binnenbekleding in
Skamolex of decometaal.

707 x 606 mm (geen kader)
715 x 614 mm (kader van 4 mm)
721 x 629 mm (kader van 30 mm)

635 x 564 mm

850 x 508 x 1574 mm

269 Kg

10,5 - 12,5 kW

Mini : 7,5 kW / Maxi : 15,5 kW

Mini : 5,5 kW / Maxi : 13,5 kW

250 mm

171 mm

3 afwerkingskaders beschikbaar
(30 mm - 4/80 en 4/40 mm). Kit venti-
latie van 750 m"/u. Kit voetstukken 
beschikbaar. Binnenbekleding in
Skamolex of decometaal.

Inbouwhaard op hout met schuifdeur
en optionele externe ventilatie.
Toevoer buitenlucht. De deur gaat 
naar boven open.

X, Y, Z Naargelang het model X, Y, Z, Naargelang het model (INFIRE/OPTIFIRE/DESIGN GREEN)
W: Van 40 tot 600 (INFIRE GREEN)
 Van 40 tot 600 (OPTIFIRE/DESIGN 700/760/800 GREEN)
 Van 40 tot 600 (OPTIFIRE/DESIGN 1000 GREEN)

Inbouwhaard op hout met schuifdeur
en optionele externe ventilatie. Toe-
voer buitenlucht. De deur gaat naar 
boven open.

Inbouwhaard op hout met schuifdeur
en optionele externe ventilatie. Toe-
voer buitenlucht. De deur gaat naar 
boven open.

Inbouwhaard voor hoekschoorsteen 
met schuifdeur en optionele externe 
ventilatie. Model links of rechts. 
De deur gaat naar boven open.

Inbouwhaard op hout met laterale 
schuifdeur naar links en optionele 
externe ventilatie. Toevoer buiten-
lucht.


