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Het gamma gashaarden van BG verenigt uitzonderlijke prestaties met een gedurfd design. 
De geweldige zuivere lijn met een mooi rustgevende geel vlammenspel gaat indien gewenst 
gepaard met echt krachtige verwarmingstoestellen.

Met de exclusieve programmeerbare thermostatische afstandsbediening beheert u vanuit 
uw vingertoppen met enkele klikken de gehele werking.

Perfect hermetisch, trekken de gashaarden van BG geen lucht uit de kamer en voorkomen 
ze op die manier elk risico op CO-vergiftiging (koolstofmonoxide). Daarenboven maken de 
talrijke beveiligingssystemen, die standaard rechtstreeks op onze toestellen zijn geïnstal-
leerd, van ons gamma gashaarden één van de veiligste ter wereld.

Wat de esthetiek betreft, kunt u kiezen tussen een bodem uit witte, grijze of zwarte keien, 
terwijl de liefhebbers van houtvuren kunnen kiezen voor de in optie beschikbare kit decora-
tieve houtblokken. Aarzel niet om de verschillende achterwanden met elkaar te vergelijken, 
met of zonder glas, die het zicht op de vlammen verhogen, of opteer voor één van de talrijke 
decoratieve kaders. 
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Het volledige gamma van de gashaarden van BG is ontwikkeld volgens het principe van de hermetische verbranding geïnstalleerd met
concentrische buizen. Op die manier verbranden zij niet de lucht van de kamer waarin zij zich bevinden niet, maar gaan die buiten zoeken 
dankzij een vernuftig systeem van concentrische buizen.

Deze keuze biedt talrijke voordelen, zoals de horizontale plaatsing van buizen of de evacuatie van de verbrande gassen doorheen een muur.
Zo vermijdt men elk risico op CO-vergiftiging. (schets n°1) 

De koude lucht opgesteld in de ruimte verwarmt op contact met de haard en doordringt de kamer binnen via verluchtingsgaten, ofwel op 
natuurlijke wijze, ofwel door middel van een krachtige ventilatie. (schets n°2)

Verticale evacuatie Muuruitgang

1. Soorten voorzieningen 2. Verspreiding van de hete lucht

Aansluiting in
bestaande schoorsteen Met ventilator               Zonder ventilator1     2    

Het EES : gedaan met de beperkingen!

Het EES bi-! ux !

Het EES-systeem bevrijdt de plaatsing van uw haard van alle klassieke regels voor de installatie
van afvoerbuizen. Het systeem laat een buislengte tot 50 meter toe, zij het horizontaal, afdalend
of in alle andere richtingen!

Het EES-systeem vermindert de buisdiameter tot 130mm. De installatie wordt enorm 
vereenvoudigd! Standaard geleverd bij alle modellen uit het gasgamma, compact en stil, is het
EES-systeem gemakkelijk onder de knie te plaatsen, te onderhouden en te verbinden! Praktisch 
voor de gebruiker: de gashaarden, voorzien van het EES-systeem, beschikken over een stijlvolle 
programmeerbare en meertalige afstandsbediening, ... De modellen Argos en Argos Plus
worden met een turbine van 750 m3/u geleverd.

Het EES BI-FLUX laat het installeren van een haard door de luchtstromen en de roken te scheiden
mogelijk wat niet het geval is in het gewone EES systeem. Zijn voordelen zijn de volgende :

     -  Mogelijkheid om de luchttoevoer aan te sluiten met een plastieke pijp, waardoor een
kostvermindering

     -  Beperking van de rookafvoerkanalen tot een luchtdicht standard diameter van 80mm,
waardoor een kostvermindering en een vergemakkelijkt installatie.

De bi-" ux vermenigvuldigt de installatie mogelijkheden en maakt het mogelijk om naar heel
smalle rookkanalen over te schakelen…

Hoe werken
de gashaarden BG ?

NIEUW ! Het collectieve EES !
BG betekent nogmaals een revolutie voor de traditionele principes die gelden voor het installeren van
gashaarden met het collectieve EES waarmee 15 toestellen op eenzelfde afvoerbuis kunnen worden
aangesloten, wat ideaal is voor bijvoorbeeld nieuwbouw.

Met dit exclusieve systeem kan men over een enkele centrale buis in plaats van 15 afzonderlijke buizen
beschikken! De kosten zijn natuurlijk veel lager en het installeren is een stuk gemakkelijker en sneller.

Talrijke technologische vooruitgangenj g g g
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De gashaarden van BG, bijzonder opmerkelijk dankzij hun vernieuwend en subtiel ver! jnd design, hebben ook nog eens een uitzonderlijk 
verwarmingsvermogen en een garantie van absolute veiligheid, dankzij hun nieuwe kit «  Safe Gas Evolution  » die geleidelijk aan
standaard geplaatst zal worden op alle toestellen van het gamma… 

Veiligheidssystemen

De gemakkelijke opening van de deuren op minstens twee assen laat een grotere evacuatie van de gassen toe en voorkomt alle 
problemen met de ruit.

De beveiliging zorgt ook voor een grotere gasafvoer. 

Het thermokoppel verzekert een dubbele controle van de vlam : die van de ontsteking van de waakvlam en de zekerheid een vlam 
te hebben wanneer de waakvlam werkt. 

Een tweede thermokoppel controleert de vlam van de brander en verzekert een correct doorlopen van de ontsteking. Als er geen 
verbinding tussen de waakvlam en de brander is, wordt het ventiel gesloten. 

Om de opstapeling van gas in het toestel te vermijden, is het onmogelijk 4 opeenvolgende ontstekingen in minder dan 5 minuten te 
herhalen. 

Concentrische buizen

Dankzij de dichtheid van de haarden en van de concentrische buizen, stroomt er geen CO naar de kamer. Het risico van vergiftiging is
dus volledig onbestaand.

•

•

•

•

•

Exteriorisatie van het elektronische systeem *

•

•

BG heeft nog zijn externe design contrôle doos van het electronisch systeem verbetert.  Onmiddellijk 
bereikbaar, deze controle doos heeft een dubbele werking:

Hij integreert al de elektronische besturingsonderdelen van de haard (controle eenheid, EES kaart, 
ventilatie kaart, tweede thermokoppel doos, initialisatie switch en manuele besturing) voor een dubbel
voordeel : 

- u hoeft het toestel niet meer te demonteren om bij een van de onderdelen te komen
 - de onderdelen zijn niet meer onderworpen aan hoge temperaturen

Het kan als decompressie rooster gediend worden en als contrôle luik van de technische omhulsel.
Verwerkt in de schoorsteen, deze vervangt de rooster of de verplichte en niet altijd even esthetische
beveiliging.

Indien u een televisiescherm boven de haard wilt plaatsen, zorgt dit systeem ervoor dat de warmte niet
in de muur achter het scherm blijft zitten dankzij een ventilatie die deze warmte via een extra luchtkoker 
afvoert. Het scherm kan in alle veiligheid worden geplaatst! 

Het Soft Heating System, een exclusiviteit van BG:

* Op de Cosmos 125 en 125D

Safe gas evolution ...g
het veiligste gasgamma van de wereld.
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COSMOS 100

COSMOS 125D

Schema’s en technische kenmerken op pagina 64

R
ea

lis
at

ie
 : 

At
eli

er
 D

SH
 - 

Th
ier

ry
 S

he
rri

ng
to

n

Met zijn stijlvolle langgerekte lijn verleent het COSMOS-gamma 
gashaarden warmte en harmonieus licht aan uw woonruimte. De 
zachtheid van zijn vlam bezorgt u een aangenaam gevoel van rust
en ontspanning.

HET COSMOS GAMMA
MEESTERSCHAP VAN DE RUIMTE

COSMOS 100/125
De COSMOS 100 en 125, compact maar even bekoorlijk, hebben 
het onmiskenbare voordeel zich vlot aan te passen aan alle interieurs, 
ongeacht hun afmeting.

OS 12 D1

COSMOS 125D
Met de COSMOS 125 met dubbele zijde opent BG nieuwe horizonten
voor u en biedt tweemaal meer plezier en comfort, met veel licht en
stijlvolle transparantie. Voorzien van het EES, de COSMOS 125D kan
zonder een schoorsteen geplaatst worden, zoals in het voorbeeld 
hiernaast.

COSMOS 125D voorzien van het EES systeem R
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COSMOS 145
Zijn verbluffende afmetingen geven aan de COSMOS 145, het vlaggenschip van 
het gamma, een eindeloze schoonheid ... Of het nu in de rechte of de hoekversie 
is, hij verleent een nieuwe dimensie aan uw interieur! 145 cm waar geluk!

COSMOS 145C
In zijn hoekversie (beschikbaar voor linker- of rechterhoek), biedt de COSMOS 
145 u een derde dimensie aan, voor een nooit eerder gezien panoramisch zicht
op het rustgevende vlammenspel.

Schema’s en technische kenmerken op pagina 64-65
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COSMOS 145 (met zwarte glazen achterzijde)
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COSMOS 145 C
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SOLARISHELIOS
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HELIOS
PuPuurur en slank, op de hoogte gericht, 
b ib iededtt de HELIOS u eenn lleve dndiig 
vlvlamammem nspel, dat uw huis aaangenaam 
zazall dodoen wervelen. Hij straaltt eeenen zzacachthtee 
wawarmrmtete uit die u tot in de puntjes kan 
bebeheheerersesen,n, ddooo r een simpele druk op 
dede tthehermrmosostatatitiscsche afstandsbediening.
Schemaem ’s en en tectechnihnischsche ke enmerken op ppagina 65
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SOLARIS
Met zijn meer traditionele proportttieeieess,s, is dedee 
SOLARIS een polyvalente haard,d,d,, dddiie zzicichh
geg makkelijk aanpast aan alle intererererieieieuru typpes,s,  
van modern tot klassiek. Naaaaaaargrgrgeelangg dede 
sis tuatiei , kan hi j  worden vverererfrffraaa idd mete  
eeeen bob dem uit  witte, gr ir i jzjzzee of zzwwarte 
kekeien, met keramische hohoooutututb lb lokkeken die 
hehett rororoded  gloeien van de kokokokolelelenn imitererenen eenn
dede ddansende beweginggenenenn vvan de momooioiee
gegelele vvlalalammen, dat normmaaaaaaa ll kek nmerkekenn zizijnjn 
vovooror eeenee  houtvuur.
SchSchSchS emaemaemama’s ’s ’s s enenenen tecttete hnische kenmmerkerkerkrke enene op opopp pagpagpaaginaina 6565
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ARGOS PLUS

ARGOS 

Achter zijn edele en sobere voorkant verbergt de ARGOS 
een krachtig verwarmingstoestel dat u de charme van 
vlammen aanbiedt en het comfort van zijn warmte. U hoeft 
enkel nog de gewenste temperatuur te kiezen.

De ARGOS en de ARGOS PLUS zijn de enige toestellen uit 
het gasgamma die bij verkoop worden voorzien van een 
centrifugale ventilator met een vermogen van 750 m3/u, 
wat een regelbare en krachtige ventilatie verzekerd, voor 
een snelle verdeling van de warmte in het huis.

ARGOS
DE COMBINATIE VAN VERMOGEN
EN VERFIJND DESIGN

Schema’s en technische kenmerken op pagina 65
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ARGOS PLUS
Genietend van een gans nieuwe tet chnologie
biedt de ARGOS PLULUS u een bab llet van nog 
spectacula i rdere v lal mmenn,, e le egant golvend 
in het midden van het brb ede e raam. 

NaNaasastt zizijnn ggroroteterere aafmfmetingegenn kkan dit toestel
bogenn opop eeenen uuititzozondndeerlijk rrenendedemementnt ddatat 880%0% 
gemakkeelijk ovovererschrijijdtd .
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COSMOS 145CCOSMOS 145
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P.56 P.56 P.58 P.62 P.63P.60 P.61P.56 P.59

Inbouwhaard op gas. Inbouwhaard op gas. Inbouwhaard op gas. Inbouwhaard op gas.

663 x 695 mm (geen kader)

600 x 690 mm

663 x 335 x 903,5 mm

74 Kg

Mini : 4 kW / Maxi : 6 kW

Mini : 3 kW / Maxi : 5,1 kW

100/150 mm

136 mm

2 kaders beschikbaar (4 mm / 130 mm 
inox kleur). Kit houtblokken (8 stuks).

813 x 500 mm (geen kader)) 

754 x 485 mm

813 x 330 x 706,5 mm

81 Kg

Mini : 3,2 kW / Maxi : 7 kW

Mini : 3,2 kW / Maxi : 6,2 kW

100/150 mm

136 mm

2 kaders beschikbaar (4 mm / 130 mm 
inox keur). Kit houtblokken (8 stuks). 
Lang houtblok (per stuk).

750 x 503,5 mm  (geen kader)

677 x 443 mm

787 x 466 x 700 mm

90 Kg

Mini : 7 kW / Maxi : 12 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 10,6 kW

130/200 mm

196 mm

3 kaders beschikbaar (4 mm / 30 mm / 
130 mm zwart). Kit ventilatie van 750 
m!/u. Kit houtblokken (8 stuks).

895 x 762 mm (geen kader)

810 x 680 mm

948 x 501 x 946 mm

145 Kg

Mini : 8 kW / Maxi : 12 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 9,4 kW

130/200 mm

216 mm

Kader van 4 mm. Kit ventilatie van 750 
m!/u. Kit houtblokken (8 stuks). Lang 
houtblok (per stuk). Butaan beschikbaar.

Afmetingen van de voorkant

Afmetingen van het venster

Gegevens van de inbouw

Gewicht

Effectieve vermogen met ventilatie

Vermogen LPG

Diameter van de afvoer

Afstand as uitlaat rook – rug

Opties

Technische tekening

Inbouwhaard op gas. Dubbelwandige inbouwhaard op gas. Inbouwhaard op gas.Inbouwhaard op gas. Hoek inbouwhaard op gas. Rechtse of 
linkse hoek.

1466 x 455 mm (met kader) 

1435 x 415 et 380 x 415 mm

1502 x 454 x 617 mm

131,5 Kg

Mini : 7,5 kW / Maxi : 12 kW

Mini : 7,7 kW / Maxi : 9,8 kW

130/200 mm

166 mm

Kader van 4 mm. Achterwand uit zwart 
glas beschikbaar. Kit houtblokken (8 
stuks). Lang houtblok (per stuk). Bu-
taan beschikbaar.

1000 x 439,5 mm (met kader)

960 x 400 mm

994 x 352 x 610,5 mm

79 Kg

Mini : 5 kW / Maxi : 8 kW

Mini : 4 kW / Maxi : 6,7 kW

100/150 mm

130,5 mm

Kader van 4 mm. Achterwanden uit 
zwart glas beschikbaar. Kit houtblok-
ken (8 stuks). Lang houtblok (per stuk.

1268 x 444 mm (met kader 4 mm) 

1154 x 333 mm

1336 x 353 x 640,5 mm

105 Kg

Mini : 6,2 kW / Maxi : 9,7 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 9 kW

130/200 mm

152 mm

Kader van 4 mm. Achterwanden uit 
zwart glas beschikbaar. Kit hout-
blokken (8 stuks). Lang houtblok (per 
stuk). Butaan beschikbaar.

1268 x 444 mm (met kader 4 mm) 

1154 x 333 mm

1336 x 375 x 663 mm

102 Kg

Mini : 5,5 kW / Maxi : 8,3 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 9 kW

100/150 mm

187,5 mm

Kader van 4 mm. Kit houtblokken (8 
stuks). Lang houtblok (per stuk). Bu-
taan beschikbaar.

1450 x 439,5 mm (met kader) 

1410 x 395 mm

1444 x 352 x 610,5 mm

110 Kg

Mini : 7,5 kW / Maxi : 12 kW

Mini : 7,7 kW / Maxi : 9,8 kW

130/200 mm

130 mm

Kader van 4 mm. Achterwanden uit 
zwart glas beschikbaar. Kit houtblok-
ken (8 stuks). Lang houtblok (per stuk).


