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Wij geven u vertrouwen.
Garantie voor haarden
We kennen de rol van warmte - zowel letterlijk als symbolisch - wiens aanwezigheid
in elk huis een synoniem is van gezinsveiligheid en intimiteit. Waarden die zo nauw
verband houden met het merk HITZE. De materialen die worden gebruikt bij de
productie van onze producten zijn zorgvuldig geselecteerd, om te genieten van de
hoogste kwaliteit, vervaardigd volgens de laatste stand van techniek.
Voor de montage van deze producten is echter specialistische kennis vereist,
daarom raden wij aan om professionele bedrijven in te zetten die over de nodige
kennis en kunde op dit gebied beschikken.
Bovendien vereist elke haard of kachel - ongeacht de constructie of
gebruiksfrequentie - periodieke onderhoud, en van tijd tot tijd een kleine renovatie.
Controle van de afdichtingstoestand en de juiste werking van mechanismen aan.
Als fabrikant bieden we deze service, en hebben we een volledig assortiment aan
reserveonderdelen.
Het document met volledige garantievoorwaarden is beschikbaar op onze website.

Ecologie
We staan volledig achter ecologische initiatieven gericht op het verminderen van
luchtverontreiniging en smog.
We maken producten die zijn ontworpen voor effectief en ecologisch verbranding.
Ze zullen aan deze normen voldoen als ze de aanbevolen brandstof gebruiken,
namelijk het hout van: eik, haagbeuk, essen, beuken en berken. (loofboom hout)
De beste hout is gedroogd loofbomen hout. Max. 20% vocht. Het gebruik van
naaldhout wordt ten strengste afgeraden. Vers of slecht gedroogd hout is geen
goede brandstof omdat dit alleen rookt en niet de juiste temperatuur zal behalen.

Compatibiliteit
Alle inbouwhaarden uit ons aanbod zijn geschikt voor installatie in woningen
met een ventilatiesysteem en (warmte terug win systeem). Elk model heeft
een externe luchtaansluiting om verbranding’s lucht van buitenaf aan te
zuigen.
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WIJ HEBBEN HET BEWIJS.
ECODESIGN

Het ECODESIGN-certificaat is een garantie voor de hoogste kwaliteit
verwarmingsapparatuur.
Volgens de richtlijn van het Europees Parlement (2009/125 / EG) moeten
verwarmingsapparaten in alle EU-landen voldoen aan specifieke normen (waaronder
limieten voor stof, koolstofmonoxide en stikstofemissies). Nieuw geïnstalleerde
haarden moeten voldoen aan de ECODE-SIGN-vereisten.

BImSchV II

Het volgt de Duitse federale regelgeving inzake emissiebeheersing. BImSchV II
stelt sinds 2015 emissiegrenswaarden vast voor vaste deeltjes en koolmonoxide.
Alle nieuw gebouwde haarden in Duitsland moeten aan deze beperkingen voldoen.
Waarden worden bevestigd door de fabrikant van het apparaat.

15a B-VG

Oostenrijkse aanduiding als gevolg van art. 15a B-VG. Ze worden gebruikt voor
verwarmingstoestellen die handmatig en automatisch worden aangedreven met een
nominaal vermogen tot 350 kW. Het is bedoeld om de verhoging van de energieefficiëntie en ecologie van verwarmingssystemen te verzekeren. Het bevat veel
strengere emissiegrenswaarden en minimale efficiëntie dan die in Europese normen.

MTP Gold Medal

Een gouden medaille van de beurs in Poznan is een van de meest prestigieuze en
gerespecteerde prijzen op de Poolse markt. Het staat al jaren symbool voor innovatie
en stimuleert innovatieve producten. In 2018 ontving de HST-lijn de MTP Gold Medal.

Flame of the Year

Een verkiezing georganiseerd door het tijdschrift The World of Fireplaces.
Deze prijs worden al 12 jaar door de redactie van het tijdschrift uitgereikt aan de
beste, bedrijven en evenementen van de openhaardindustrie.
Het merk HITZE ontving de prijs Flame of the Year 2016 - in de categorie
Company of the Year - Producten.
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TRINITY

MAXVISION SYSTEM | Convectie inbouwhaard | 3 modellen

5 kW

15,5 kW

Verschillende vermogens

Het merk Hitze ontwikkelt en maakt nog steeds nieuwe producten. De TRINITY LINE is de eerste
inbouwhaard met driezijdige vuurzicht die Hitze aanbiedt, in drie afmetingen. De effectieve driezijdige
verbrandingskamer is een weerspiegeling van moderne ontwerpen met maximaal zicht op vuur. Ontwerpers
hebben het aantal stalen elementen van de voorkant en de deur geminimaliseerd, terwijl de duurzaamheid
en dichtheid van de haard behouden zijn gebleven. Met het vele glas behoud de haard zijn natuurlijke
uitstraling op het vuur.
Door het gebruik van een nieuw mechanisme
met toegang voor onderhoud. Zorgt dit voor een
strakke haard met verhoogde veiligheid,
tegen onbeheerd openen door kinderen.
Het ontwerp van de haard minimaliseert het
Terug slaan van rook in de kamer wanneer
de deur wordt geopend.
TRI54x54x53.G

Aansluiting ø200
2x 360º draaibaar

TRI80x35x53.G

TRI54x80x53.G

Liftdeur proLIFT
met service toegang

Convectie buis - 3 st.

Verhoogt de warmte afgifte

Twee ceramische
vlamplaten

zorgt voor een betere verbranding van
roetdeeltjes, verlengt de uitlaatroute en
optimaliseert het verbrandingsproces
door de temperatuur in de brandkamer
te verhogen.

MAXVISION grootte ramen
Met meer zicht op het vuur.

Onafhankelijk
naverbrandingssysteem
SIZE+ Verbrandingskamer
Ceramische accumulatie stenen

TRIO Clean glas systeem
Drie zijde schone ruit verbranding.

Scharnierend rooster
EASY CLEAN

Een grootte as-opvang bak

in het kantelframe en
onafhankelijke beluchting

Onder het stookrooster
(verwijder baar)

Lucht inlaat

Verstelbare poten

Voor het makkelijk plaatsen en op
hoogte te stellen tot max. 13,5 cm.

EASY START
Onafhankelijke lucht
regeling voor het
makkelijker opstarten
.

De
lucht
van
buiten
wordt
aangevoerd via een aansluiting van
Ø150 en vervolgens verdeeld in drie
onafhankelijke kanalen Ø90:
Primer, schone ruit verbranding en
na verbranding.
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Door het gebruik van innovatieve
oplossingen is de TRINITY haard efficiënt
en ecologisch.
De TRINITY line heeft de BImSchV II
standards and ECODESIGN.

Zet in, op het maximale
Vuur zicht.

Ingebouwde TRINITY TRI54x54x53.G haard
samen met ventilatie roosters SLIM SL-9x60x40L.
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ARDENTE

PREMIUM SYSTEM | Convectie inbouwhaard | 16 modellen

6 kW

Verschillende vermogens

28,5 kW

Nieuwe LINE. Nieuwe Oplossingen. Nieuwe mogelijkheden.

Standaard
.S

Liftdeur
.G

Doorkijk / Tunnel
Standaard / Standaard
.DSS

Doorkijk / Tunnel
Standaard / Liftdeur
.DGS

Inbouwhaarden uit de ARDENTE-line bestaan uit 16 moderne modellen met een- of twee zijde vuurzicht.
De doorkijk / tunnelhaarden. De lijn is voorbereid in 5 maten en met verschillende manieren om de deur te
openen: Liftdeur of draaideur.
De ARDENTE-line is de meest technologisch geavanceerde inbouwhaard van HITZE. Het wordt gekenmerkt
door een diepe rechthoekige verbrandingskamer die de mogelijkheid biedt tot een grote stukken hout. Een
innovatie is een opklapbaar gietijzeren rooster, waardoor de haard makkelijker schoon te maken is. Een extra
verbetering is het eenvoudig te gebruiken verbrandingssysteem voor de verbrandingskamer met geïntegreerde
dempers die een soepele regeling van de externe luchttoevoer mogelijk maken. Standaard zijn deze haarden
voorzien van decoratief DECOR glas met onafhankelijk luchtgordijn dat wordt aangevoerd door verse lucht van
buitenaf (het zogenaamde Clean Glass System). Een nieuw aangepast liftdeur mechanisme met
servicetoegang werd ook gebruikt in de Ardente-lijn.
De haard heeft een verstelbare, soepele 2x 360-graden aansluitstuk. Standaard 4-zijdig afwerkkader voor
de achter en voor- kant van de haard.
Dankzij de hoge efficiëntie en innovatieve constructieoplossingen voldoen haarden uit de ARDENTE-line
aan de strenge eisen van de EU Ecodesign-richtlijn en de Duitse BImSchV 2-norm.
.

Convectie inbouwhaarden
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Een solide stalen
frame van 3 mm
ketelstaal
Liftdeur
proLIFT
met service toegang

Belangrijke elementen uit een hoogwaardige
5 mm ketelstaal.
Aansluiting ø200
2x 360º draaibaar
Convectie buis
Verhoogt de warmte afgifte

(van 3 to6 6 st. afhankelijk van het
model)

Clean Glass System DUO

Twee weg lucht besturing met luchtgordijn.

Twee ceramische vlamplaten
zorgt voor een betere verbranding van roetdeeltjes,
verlengt de uitlaatroute en optimaliseert het
verbrandingsproces. door de temperatuur in de
brandkamer te verhogen.

.

Stalen deur

gemaakt van een speciaal
profiel dat stijfheid en
duurzaamheid op hoge
temperatuur garandeert

DECOR ELEGANCE
glass met print
optie dubbel glas systeem

Verstelbare poten

Naverbrandings systeem
TURBO BURN

verhoogt de verbranding temperatuur,
vermindert de uitstoot van schadelijke
stoffen en verbetert verbranding.

SIZE+Verbrandingskamer
Ceramische accumulatie stenen
Met vergrote, diepe rechthoekige
verbrandingskamer waardoor grote
stukken hout mogelijk zijn.

Scharnierend rooster
EASY CLEAN

Voor het makkelijk plaatsen
en op hoogte te stellen tot max. 4 cm.

Externe lucht aansluiting

De luchttoevoer van buitenaf wordt
verdeeld in een verdeelkast die
lucht naar de primaire en
secundaire luchtinlaatpijp
distribueren.

Nieuw DECOR -

Elegance
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ALBERO

CUSTOM SYSTEM | Convectie inbouwhaard | 36 modellen

4,5 kW

Verschillende vermogens

32,5 kW

De ALBERO-line onderscheidt zich door zijn lichte, moderne vorm die perfect in elke woonruimte en bruikbare
vloeroppervlakte past. Deze bestaat uit zes series haarden die verschillen in hun verwarmingsvermogen
(9, 11, 14, 16, 19 en 25 kW), en het zicht op vuur (recht of hoek) en de manier van de deuropening (liftdeur of
draaideur)

Deze inbouwhaarden zijn voorzien van een luchtinlaat met een geregelde gasklep en speciale voetjes voor
een optimale nivellering. De binnenkant van de haard is bekleed met een speciale keramische betonnen
inzet. Het verzamelt warmte in de verbrandingskamer en is bestand tegen temperaturen tot 1000 ° C.
Het luchtgordijn vermindert de afzetting van roet op de keramische ruit en het naverbrandingssysteem
vermindert de uitstoot van roet deeltje in de buiten lucht en verbeterd de verbranding.

Aansluiting
Luchtgordijn

vermindert roetafzetting
op een ruit van een
haard en
zorgt voor een 'schoon
glas'-effect

Klassieke
verbrandingskamer

Kleinere omvang van de brander
transformeert zichzelf in hogere
verbrandingstemperatuur

Stalen deur

Gemaakt van een profiel met
verhoogde stijfheid dat de deur
dichtheid en sterkte
garandeert

Hitte bestendig glas

bestand tegen de temperatuur
tot 800 °C, optioneel
verkrijgbaar DECOR glas
en dubbel glas systeem.

Luchtinlaat ø125/150mm
(1 instelhendel)
de gashendel regelt een
soepele luchtstroom in de haard..

Voor een stabiele en veilige aansluiting
Op het rookkanaal.

Convectie buis
Verhoogt de warmte afgifte
(van 3 tot 6 st. afhankelijk van het model)

Vlamplaat

zorgt voor een betere verbranding van
roetdeeltjes, verlengt de uitlaatroute en
optimaliseert het verbrandingsproces.

Het naverbrandingssysteem
verhoogt de verbranding temperatuur,
vermindert de uitstoot van schadelijke
stoffen en verbetert verbranding.

Verbrandingskamer
Ceramische accumulatie stenen
verhoogt de verbranding temperatuur,
vermindert de uitstoot van schadelijke
stoffen en verbetert verbranding.

Stookrooster + asbak

Verwijde baar voor het makkelijk
schoonmaken van de haard.

Verstelbare poten

Voor het makkelijk plaatsen
en op hoogte te stellen
tot max. 4 cm.
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Alle ALBERO haarden kunnen besteld worden met enkel en dubbele
beglazing en DECOR-uitvoering (decoratief glas).
De hoekhaarden zijn er ook met gebogen glas.
Voor elk model uit de ALBERO-lijn kunt u een passend afwerkkader,
handvat, verleng poten en accumulatie sets bestellen.

.
Haarden van het merk Hitze hebben internationale certificaten die hun
technische

parameters

bevestigen

en

voldoen

aan

strikte

emissienormen en de Europese ECODESIGN-richtlijn.

Albero
De naam Albero komt van het Italiaanse
woord „albero” wat „boom” betekent. Het staat
symbool voor de pro-ecologische filosofie van
het merk Hitze die moderne technologie
combineert met zorg voor de natuurlijke
omgeving.

Ingebouwde ALBERO AL14RG.H
Met hoek ventilatie roosters SLIM SL-9x60x40R.
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HST

EASY FIT SYSTEM | Convectie inbouwhaard | 18 modellen

3 kW

17 kW

Verschillende vermogens

Haarden van HST-line zijn speciaal voor beperkte of kleinere ruimtes. Afhankelijk van het vermogen van een
bepaald model zijn ze inzetbaar in ondiepe situaties. Zoals renovatie van bestaande open haard of als extra
verwarmingsbron. De lijn bestaat uit drie grootte van haarden die in zes varianten zijn uitgevoerd.
(standaard recht , hoek rechts, hoek links, liftdeur recht, liftdeur hoek rechts, liftdeur hoek links).
De standaarduitrusting is: decoratief DECOR-paneel, dubbele flamplaat (staal en keramiek), Geen
aslade/stookrooster, geventileerde handgreep, 360 ° gedraaide gietijzeren aansluitstuk, dubbele en
traploze hoogteverstelling poten en een gemeenschappelijke primaire en secundaire luchthendel . De
kamer is bekleed met warmte die keramisch accumulerende steen.
Voor alle HST line haarden, zijn er afwerkkaders en ventilatie roosters.

De diepte van de haard

Aansluitstuk ø160
2x 360º draaibaar

Waardoor montage
in smalle schouwen

Schone ruit verbranding
Stalen deur

Gemaakt van een profiel met
verhoogde stijfheid dat de deur
dichtheid en sterkte
garandeert

vermindert roetafzetting
op een ruit van een haard en
zorgt voor een 'schoon glas'-effect

Het naverbrandingssysteem
verhoogt de verbranding temperatuur.

Brandingskamer
DECOR glas
garanderen een goed vuurzicht.

Ceramische accumulatie stenen
verhoogt de verbranding temperatuur,
vermindert de uitstoot van schadelijke
stoffen en verbetert verbranding..

Rooster loze verbrandingskamer
Verstelbare poten
Voor het makkelijk plaatsen en op hoogte

Geïntegreerde gasklep met vier niveaus
regelt de stroom van primaire en secundaire lucht.

te stellen tot max. 14 cm.

1111

De line is bekroond met de MTP Gold Medal 2018.
Haarden van HST-line zijn economische en ecologische apparaten.
Alle aangeboden modellen, genereren lage stofemissies
aangepast aan de beperkende eisen van de Ecodesign-richtlijn
en BImSchV II.

Marta- architect
„Door het gebruik van een 360 ° gedraaide
gietijzeren aansluitstuk, met behoud van een ondiepe
totale afmeting van de behuizing, kan de haard in
ongebruikelijke bouwomstandigheden worden
geïnstalleerd
, vooral als er weinig ruimte is.”

Ingebouwde HST 59x43.S.
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STMA

ECONOMY SYSTEM | Convectie inbouwhaard | 9 modellen

3 kW

17 kW

Verschillende vermogens

De STMA-line is een voordelig alternatief in het aanbod van Hitze.
De STMA-haarden is een uitbreiden in het aanbod van de Hitze. Deze budget haarden zijn er voor mensen
met een kleiner budget, maar toch graag vuur en sfeer in huis willen. Vaak worden deze haarden in veranda,
blokhut of overkapping gezet.
Haarden van de STMA-line zijn verkrijgbaar in 3 maten. Ze zijn met front- of hoekglas.
Ondanks de vereenvoudigde stalen constructie, zijn ze ontworpen met de belangrijkste technische
oplossingen die belangrijk zijn voor een efficiënte en ecologische verbranding: twee vlamplaten, een
naverbrandingssysteem, extra warmtestralers en een accumulatie stenen in de brandkamer.

Verbrandingskamer

Ceramische accumulatie stenen
verhoogt de verbranding temperatuur,
vermindert de uitstoot van schadelijke
stoffen en verbetert verbranding...

Aansluiting ø180 mm

Voor een stabiele en veilige
aansluiting op het rookkanaal.
.

Twee vlam platen
Hitte bestendig glas
bestand tegen de
temperatuur tot 800 °C

Zorgt voor een betere verbranding van
roetdeeltjes, verlengt de uitlaatroute
en optimaliseert het
verbrandingsproces..

Het naverbrandingssysteem

Verhoogt de verbranding temperatuur.

Stalen deur

Gemaakt van een profiel met
verhoogde stijfheid dat de deur
dichtheid en sterkte garandeert
.

Verstelbare poten

Voor het makkelijk plaatsen
en op hoogte te stellen
tot max. 4 cm.
.

Stookrooster + asbak

Verwijderbaar voor het makkelijk
schoonmaken van de haard..

Lucht inlaat
ø125mm
Bescherm rek

1313

Traditionele houtverbranding en innovatieve
constructieoplossingen maken STMA-kachels
ecologisch, efficiënt en veilig voor dagelijks gebruik.
Ze voldoen aan de strengste eisen van
de Ecodesign-richtlijn, BImSchV II-standaard.

Encasing of STMA 54x39.L insert.
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ALBERO
AQUASYSTEM |

5 kW

| 30 modellen

CV inbouwhaard

27 kW

Verschillende vermogens

De economische en ecologische lijn van haarden met een C.V. koppeling ALBERO AQUASYSTEM is een
combinatie van een traditionele haard met C.V. koppeling voor warm water.
Er zijn vijf series haarden die verschillen in verwarmingsvermogen, het zicht op vuur (recht of hoek) en de
manier om de deur te openen (draaideur of liftdeur). Inbouwhaarden met een C.V. koppeling uit de ALBERO
AQUASYSTEM-lijn kunnen onafhankelijk werken in een open systeem en in een gesloten systeem met
andere verwarmingsapparaten, bijv. Gasketels, warmtepompen, zonne- en fotovoltaïsche systemen in
combinatie met een buffervat.
De water reservoir bevindt zich boven de verbrandingskamer. Het speciaal ontworpen achterste deel van de
constructie zorgt voor de toevoer van secundaire lucht naar het bovenste deel van de haard en verhoogt de
efficiëntie door de gassen te verbranden. Het naverbrandingssysteem vermindert de uitstoot van schadelijke
stoffen.
Alle ALBERO haarden kunnen besteld worden met enkel en dubbele beglazing en DECOR-uitvoering
(decoratief glas). De hoekhaarden zijn er ook met gebogen glas. Voor elk model uit de ALBERO-lijn kunt u
een passend afwerkkader, handvat en verleng poten bestellen.

THERMAL
EFFICIENCY

Aansluiting

Voor een stabiele en veilige
aansluiting op het rookkanaal
.

Koel spiraal

Schone ruit verbranding

Rook buizen

. vermindert roetafzetting
op een ruit van een
haard enzorgt voor een
'schoon glas'-effect

Stalen deur

Gemaakt van een profiel met
verhoogde stijfheid dat de deur
dichtheid en sterkte
garandeert
.

Hitte bestendig glas

bestand tegen de temperatuur
tot 800 °C.

up to

84%

Beschermt tegen oververhitting.

Deze warmen mede het water op.

Water reservoir

Gemaakt van 4 mm ketelstaal.

Vlamplaat

Zorgt voor een betere verbranding
van roetdeeltjes, verlengt de
uitlaatroute en optimaliseert het
verbrandingsproces..

De na-verbrandings systeem
Verhoogt de verbranding
temperatuur
.

Brandkamer
Verstelbare poten
Voor het makkelijk plaatsen
en op hoogte te stellen
tot max. 4 cm

Ceramische accumulatie stenen
verhoogt de verbranding temperatuur,
vermindert de uitstoot van schadelijke
stoffen en verbetert verbranding.

Stookrooster + asbak

Verwijderbaar voor het makkelijk
schoonmaken van de haard

Lucht inlaat
ø125mm

1515

Haarden van het merk Hitze hebben internationale certificaten die
hun technische parameters bevestigen en voldoen aan strikte
emissienormen en de Europese ECODESIGN-richtlijn.

Economie en ecologie

Door een haard met een c.v. koppeling te
installeren, kunnen de kosten van
huisverwarming tot 40% worden verlaagd.

Ingebouwde ALAQS68x43G met ventilatie rooster SLIM SL-6x80.
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LUPO

SCANDINAVISCH ONTWERP

Vrijstaande houtkachel | 3 modellen

3 kW

14 kW

Verschillende vermogens

Vrijstaande kachels uit de LUPO-line zijn moderne, ecologische en functionele kachels die bij uitstek geschikt
zijn als warmtebron in iedere woonkamer en keuken.
De modulaire basis, afhankelijk van de behoeften en voorkeuren van de opstelling, geeft vier varianten van
de behuizing. Afhankelijk van de locatie van de kachel in de kamer kunt u kiezen voor een boven of achter
aansluiting.
De verbrandingskamer van de kachel is bekleed met de warmte accumulerende keramische steen.
Hittebestendig glas in de deur maakt het mogelijk om naar het vuur te kijken in de kachel. De kachels zijn
verkrijgbaar in drie maten, vermogens en kleuren.

Aansluitstuk ø150 mm

Mogelijkheid voor boven
en of achteraan sluiting.

Twee vlam platen

THERMAL
EFFICIENCY
up to

Zorgt voor een betere verbranding van
roetdeeltjes, verlengt de uitlaatroute en
optimaliseert het verbrandingsproces
.

83%

Lucht gordijn
Brandkamer

Ceramische accumulatie
stenen verhoogt de
verbranding temperatuur,
vermindert de uitstoot van
schadelijke stoffen en
verbetert verbranding.

DECOR glas
Stookrooster + asbak

Verwijderbaar voor het
makkelijk schoonmaken van de haard
.

Lucht inlaat ø100 mm
Drie variaties van
kleuren zij-panelen

GEPERSONALISEERDE
MODULAIRE BASIS
vier varianten
van montage
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LEGNO

INDUSTRIEEL STYLE
EN FUNCTIONALITEIT

Vrijstaande houtkachel

2 kW

7 kW

Verschillende vermogens

De vrijstaande kachel Legno biedt betrouwbaarheid en comfort bij het dagelijks stoken van de kachel.
Innovatieve technologische benadering met behulp van de grootste stalen elementen en hun veelzijdige
buiging zorgden voor een uitzonderlijke duurzaamheid van de kachel.

Het kleine formaat van het product is ideaal voor situaties waarin u ruimte willen besparen. Aan de andere
kant maakt een breed verwarmingsvermogen van 2 tot 7 kW de kachel ook aantrekkelijk voor diegenen die
jarenlang op zoek zijn naar een constante en effectieve verwarmingsbron.

Schonen ruit verbranding.
.

Innovatieve
rookbegrenzer
As lade
.

Kachel gemaakt uit
Hoogwaardig
ketelstaal.

Aansluiting ø150 mm

Boven of achter.

Twee vlamplaten

Zorgt voor een betere verbranding van
roetdeeltjes, verlengt de uitlaatroute en
optimaliseert het verbrandingsproces

Brandkamer

Ceramische accumulatie
stenen verhoogt de
verbranding temperatuur,
vermindert de uitstoot van
schadelijke stoffen en
verbetert verbranding

Stookrooster + aslade

met onafhankelijke beluchting.

Lange levensduur
.
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
Hitte
bestendig
glas
Hitte bestendig glas

Het keramische glas dat wordt gebruikt in haarden van het merk Hitze is speciaal ontworpen om de
verbrandingsefficiëntie te verbeteren.
Het keramische glas dat wordt gebruikt in haarden van het merk Hitze is speciaal ontworpen om de
verbrandingsefficiëntie te verbeteren.
De coating laag die het oppervlak van het keramische glas bedekt, is verantwoordelijk voor de reflectie van
infraroodstralen. Warmte-energie die in de haard ontstaat, verdwijnt niet maar blijft binnen en draagt
De coating laag die het oppervlak van het keramische glas bedekt, is verantwoordelijk voor de reflectie van
in hoge mate bij aan de thermische efficiëntie van de haard. Een hogere verbrandingstemperatuur beperkt de
infraroodstralen. Warmte-energie die in de haard ontstaat, verdwijnt niet maar blijft binnen en draagt
afzetting van roet. Alle inbouwhaarden zijn te bestellen met de zogenaamde DECOR ruit (decoratief glas).
in hoge mate bij aan de thermische efficiëntie van de haard. Een hogere verbrandingstemperatuur beperkt de
Bij hoekhaarden
hetinbouwhaarden
mogelijk om dezijn
deur
te bestellen
met
gecombineerd
glas
gebogen glas.
afzetting
van roet.isAlle
te bestellen
met
de een
zogenaamde
DECOR
ruitof(decoratief
glas).
Bij hoekhaarden is het mogelijk om de deur te bestellen met een gecombineerd glas of gebogen glas.

binnenste
binnenste
glas plaat deurdeur
frame
frame
glasplaat

buitenste
buitenste
glas plaat
glasplaat

glasplaat
glas plaat
frame
frame

Dubbel glas - montage
montage
dubbelglas

recht DECOR
DECOR glas
recht
glas

pattern DECOR

gebogen DECOR
glas
gebogen
DECOR
glas

Elegance

combi DECOR
combi
DECORglas
glas

pattern DECOR standard
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
Ventilatie
rooster
Ventilatie rooster

DECCO
DECCO

DECCO ventilatieroosters dienen als warme lucht distributiekanalen van de haard . Ze worden gekenmerkt door
modernventilatieroosters
design en hoogwaardige
fabricage.
DECCO
dienen als
warme lucht distributiekanalen van de haard . Ze worden gekenmerkt door
modern design en hoogwaardige fabricage.
Ze worden samen met het montageframe in de schouw gemonteerd. De poedercoating beschermt tegen
corrosie,
enmontageframe
thermische factoren.
Ze
wordenmechanische
samen met het
in de schouw gemonteerd. De poedercoating beschermt tegen
corrosie, mechanische en thermische factoren.

DECCO

DECCO
Verkrijgbaar in verschillende maten.
Verkrijgbaar
in verschillende maten
Kleur: wit
enen
zwart.
Kleur:
wit
zwart
Materiaal: staal
1,5 1,5
mm.mm
Materiaal:
staal
Incl.
Bevestigingsframe.
incl. bevestigingsframe

DECCO

DECCO

DECCO

DECCO

DECCO
grootte: 20 x 20 cm
Grootte
20 x 20 cm
KDC-20x20-W
KDC-20x20-W

DECCO
grootte: 20 x 30 cm
Grootte 20 x 30 cm
KDC-20x30-W
KDC-20x30-W

DECCO
grootte: 20 x 40 cm
Grootte
20 x 40 cm
KDC-20x40-W
KDC-20x40-W

DECCO
grootte: 20 x 50 cm
Grootte 20 x 50 cm
KDC-20x50-W
KDC-20x50-W

2020

SLIM

ACCESSOIRES
Ventilatie rooster

SLIM

SLIM ventilatieroosters zijn een esthetische afdekking van ventilatieopeningen in
en hoogwaardige productie passen perfect in elk interieur.

SLIM ventilatieroosters zijn een esthetische afdekking van ventilatieopeningen in de schouw. Klassiek ontwerp
De universele vorm maakt het gebruik mogelijk, afhankelijk van de behoeften
en hoogwaardige productie passen perfect in elk interieur.

va
uitlaatfunctie. In de aanvoerfunctie worden ze onder in de schouw gemonteerd,

De universele vorm maakt het gebruik mogelijk, afhankelijk van de behoeften van de toevoer- of
naar boven gericht zijn, terwijl de roosters boven in de schouw met de
uitlaatfunctie. In de aanvoerfunctie worden ze onder in de schouw gemonteerd, zodat de ventilatieopeningen
worden.
naar boven
gericht zijn, terwijl de roosters boven in de schouw met de openingen naar beneden geplaatst
worden.

openinge

SLIM

Verkrijgbaar in verschillende afmetingen.

SLIMKleur: wit and zwart
Verkrijgbaar in verschillende afmetingen.
Vorm: recht en hoek
Kleur: wit and zwart
Rechte rooster afmeting: 20, 40, 60, 80, 100 cm
Vorm: recht en hoek
Hoek
rooster
afmeting:
5680,
x 56,
60 x 40, 80 x 45 cm
Rechte
rooster
afmeting:
20, 40, 60,
100 cm
HoekBeschikbare
rooster afmeting:
56 x 56,660
80 x 45 cm
hoogte:
enx 40,
9 cm
Beschikbare
hoogte:
6 en1,5
9 cm
Materiaal:
staal
mm
Materiaal: staal 1,5 mm

W B
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werkkaders
ACCESSOIRES

25 mm

Afwerkkaders
SSOIRES

werkkaders

den gemaakt voor elk model en alle haarden. De kader overlapt de ruimte tussen de schouw

ontage kan onafhankelijk
uitgevoerd.
Het
gemaakt
van haarden.
staal metDe
een
dikteoverlapt
van 2 de ruimte tussen de schouw
Hitze-kaders worden
worden gemaakt
voor
elkismodel
en alle
kader

at met verf die
hogekan
temperaturen.
De
kleur van
de verf komt
enbestand
de deur,isdetegen
montage
onafhankelijk
worden
uitgevoerd.
Het isovereen
gemaaktmet
van staal met een dikte van 2

n de ihaard. mm, gepoedercoat met verf die bestand is tegen hoge temperaturen. De kleur van de verf komt overeen met
de RAL-kleur van de ihaard.

den gemaakt voor elk model en alle haarden. De kader overlapt de ruimte tussen de schouw

montage kan onafhankelijk worden uitgevoerd. Het is gemaakt van staal met een dikte van 2

Afwerk kader

at met verf die bestand is tegen hoge temperaturen. De kleur van
de verf komt overeen met
50 mm

4/4 M01

25 mm

n de ihaard.

25 mm

10 cm

50 mm

25 mm

Afwerk kader
4/4 M01

Afwerk kader

Afwerk kader
4/4 M01
4/4 M01

Afwerkkader

Afwerk
4/4
M03

kader
4/4 M03

Afwerk kader
4/4 M01

25 mm

10 cm verleng poten.

Accessories

Verhoog uw haard met
deze verleng poten
Afwerkkader

Afwerk kader

4/4 M03

4/4 M01

25 mm

10 cm verleng poten.
Afwerk kader
4/4 M01

10 cm verleng poten

Afwerk kader
4/4 M01

22
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
Handgrepen
Handgrepen
Een handgreep is een van de belangrijkste componenten die bepalend is voor het uiteindelijke uiterlijk van de
haard. We hebben daarom meerdere modellen handgrepen om u onze producten te laten personaliseren.

Een handgreep is een van de belangrijkste componenten die bepalend is voor het uiteindelijke uiterlijk van de
De onderstaande soorten handgrepen zijn beschikbaar voor alle aangeboden haarden, ook wanneer u het
haard. We hebben daarom meerdere modellen handgrepen om u onze producten te laten personaliseren.
deurscharnier naar de andere kant verplaatst en de richting van de deuropening verandert.
DeDe
handgrepen
zijn gemaakt
van roestvrijzijn
staal
en de VENT-modellen
hebben ventilatie.
onderstaande
soorten handgrepen
beschikbaar
voor alle aangeboden
haarden, ook wanneer u het
deurscharnier naar de andere kant verplaatst en de richting van de deuropening verandert.

De handgrepen zijn gemaakt van roestvrij staal en de VENT-modellen hebben ventilatie..

Draaideur
Draaideur

INOX VENT
VENT
INOX

INOXVENT
VENT
INOX
PORTAL
PORTAL

BLACK
VENT
BLACK

VENT
PORTAL

BLACK
VENT
BLACK
PORTAL
VENT

PORTAL

BLACK
BASIC
BLACK

BASIC

Liftdeur
Liftdeur

INOXVENT
VENT G
INOX

BLACK VENT
BLACK
VENTGG

BLACKMINIMAL
MINIMAL GG
BLACK

De liftdeur
liftdeur handgrepen
handgrepen zijn er in 5 afmetingen.

2323

Accumulatie
Accumulatie
sets
sets

Houd
langer
Houd
langer
warmte
dede
warmte
vast
vast

De afmeting
afmeting van
van het
het blok
blokis:
is:35
35xx 20
20 xx 88 cm:
cm: Gewicht
Gewicht van
van het
het blok
blok is:
is:ca.
ca.15
15 kg:
kg:Dichtheid:
Dichtheid:ca.
ca.2680
2680kg
kg//m3
m3
Na het
doven
van
de
vlammen
kan
het
accumulatieve
beton
meer
dan
8
uur
warmte
afgeven.
Voordelen
het doven
het accumulatieve beton meer dan 8 uur warmte afgeven. Voordelen
van het materiaal
hittebestendigheid
diedie
jarenlang
gebruik
materiaaldat
datvoor
voorde
deproductie
productiewordt
wordtgebruikt
gebruiktis:is:
hittebestendigheid
jarenlang
gebruik
garandeert,
verwarming,
gevolgd
door
garandeert, hoge
hoge thermische
thermischegeleidbaarheid,
geleidbaarheid,wat
watbetekent
betekenteffectieve
effectieveenensnelle
snelle
verwarming,
gevolgd
door
langere
oplevert.
langere warmteafgifte,
warmteafgifte,hoge
hogedichtheid,
dichtheid,wat
wateen
eenbetere
beterewarmteaccumulatie
warmteaccumulatie
oplevert.

Zwarte binnen uitvoering

Door de sterke pigmentatie direct in de betonmassa en een extra toplaag krijgen
we
een
binnen voering
ZWART.
Door
denieuw
sterketype
pigmentatie
direct in
de betonmassa en een extra toplaag krijgen
De
levertijd
voor
inbouwhaarden
met
zwarte voering is 4 weken.
we een nieuw type binnen voering ZWART.
De levertijd voor inbouwhaarden met zwarte voering is 4 weken.
Binnen voering zwart is van toepassing op modellen:
Binnen voering zwart is van toepassing op modellen:
AL19S.H, AL19.G.H, AL19L.H, AL19R.H, AL19LG.H, AL19LG.H, AL120X43G.H, ALAQS90X41.S
AL19S.H, AL19.G.H, AL19L.H, AL19R.H, AL19LG.H, AL19LG.H, AL120X43G.H, ALAQS90X41.S
ALAQS90X41.G, ALAQS90X41.L, ALAQS90X41.R, ALAQS90X41.LG, ALAQS90X41.RG
ALAQS90X41.G, ALAQS90X41.L, ALAQS90X41.R, ALAQS90X41.LG, ALAQS90X41.RG
ARD90X41.S, ARD90X41.G, ARD90X41.DSS, ARD90X41.DGS, ARD105X43.G, ARD150X43.DGS,
ARD90X41.S, ARD90X41.G, ARD90X41.DSS, ARD90X41.DGS, ARD105X43.G, ARD150X43.DGS

Zwarte binnen voering

2424

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Inzet branders
BIO-INZET
branders
voor
haardenenen
kachels
Voor haarden
kachels
224

BIO-brander SMALL
BIO-brander
SMALLWBN-04
WBN-04
inhoud
0,6l l.
inhoud: 0,6

256

220
265

BIO-brander MEDIUM
BIO-brander
MEDIUMWBN-02
WBN-02
inhoud
inhoud: 11l l.

BIO-brander LARGE
BIO-brander
LARGEWBN-03
WBN-03
inhoud: 1,6
inhoud
1,6l l.

448

500
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Tuinhaarden

Grill Gall 01














Hogar 01

Mobiele barbecue.
Stabiele wielen maken beweging gemakkelijker.
Roosters gemaakt van zuurbestendig staal
Drie grill mogelijkheden: midden, links en rechts.
Ruime midden grill.
Linker grill maken het mogelijk gerechten op een lagere
temperatuur te maken of eerder gemaakte gerechten
op te warmen.
Rechter grill is ontworpen om pizza of een kleinere
hoeveelheid te maken.
Controle van het grillproces door het glas in de rechter
kamer.
Luchtklep regelt de luchtinlaat, verbrandingsintensiteit en
temperatuur in grillkamers.
3 thermometers maken het mogelijk de temperatuur in
de grill te regelen.
Comfortabele bovenste plank voor het bewaren van
bereide gerechten en accessoires.








Torre 01

Exclusieve tuindecoratie.
Geeft een originele look en gezellige warmte.
Maakt lente-, herfst- en zomeravonden
aantrekkelijker.
Decoratieve en bruikbare functie.
Afneembaar bovendeel.
Rooster van roestvrij staal (apart verkrijgbaar).
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KEEP THE HOME’S HEARTH BURNING.
Encasing of TRINITY TRI54x80x53.G insert using corner ventilation grid SL-9x80x45R-W.

2727

SYSTEM MAXVISION

TRINITY
TRINITY

TRINITY

depth: 35 cm
C model

92

TRINITY

depth: 54 cm
cube model,

Encasing of TRINITY TRI80x35x53.G insert using ventilation grids SLIM SL-9x80x45L-B.

TRINITY

depth: 80 cm
U model

2828

777
200

TRI54x54x53.G

855

10,0 kW / кВт
5,0 - 13,0 kW / кВт
77 %
400 - 650 cm2 ⁄ см2
700 - 800 cm2 ⁄ см2

1853

cube model, guillotine

150

A

777
200

TRI54x80x53.G

1115

12,0 kW / кВт
6,0 - 15,5 kW / кВт
78 %

1897

model U, guillotine

2

150

A

480 - 780 cm2 ⁄ см2
840 - 960 cm ⁄ см2

1041
200

TRI80x35x53.G

670

12,0 kW / кВт
6,0 - 15,5 kW / кВт

1871

model C, guillotine

78 %
480 - 780 cm2 ⁄ см2

A

150

840 - 960 cm2 ⁄ см2

TRINITY | SYSTEM MAXVISION
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DOUBLE JOY OF THE FIRE.

Encasing of ARDENTE 105x43.DGS insert using ventilation grids SLIM SL-9x80-B.

3030

SYSTEM PREMIUM

ARDENTE
68X43
ARDENTE
68x43
787
723
200

ARD68x43.S

528

45

standard horizontal

345

125

78 %
480 - 780 cm2 ⁄ см2
840 - 960 cm2 ⁄ см2

466

1464

12,0 kW / кВт
6,0 - 15,5 kW / кВт

A

466

727

ARD68x43.G

972
733
200

guillotine horizontal

595
42

487
323

125

6,0 - 15,5 kW / кВт
78 %
480 - 780 cm2 ⁄ см2
840 - 960 cm2 ⁄ см2

1464

12,0 kW / кВт

A

ARD68x43.DSS

727

466

787
723
200

566
476

345

480 - 780 cm2 ⁄ см2
840 - 960 cm2 ⁄ см2

345

125

466

1464

12,0 kW / кВт
6,0 - 15,5 kW / кВт
77 %

466

two-sided horizontal,
standard/standard,

466

727

A

ARD68x43.DGS

972
735
200

634
547

two-sided horizontal,
guillotine/standard

840 - 960 cm2 ⁄ см2

A
ARDENTE | SYSTEM PREMIUM

488

323

480 - 780 cm2 ⁄ см2

323

125

488

6,0 - 15,5 kW / кВт
77 %

1464

12,0 kW / кВт

466

3131

SYSTEM PREMIUM

ARDENTE
68X53
ARDENTE
68x53
787
723
200

ARD68x53.S
standard horizontal

345

125

78 %
600 - 980 cm2 ⁄ см2
1050 - 1200 cm2 ⁄ см2

566

1564

14,5 kW / кВт
7,0 - 19,0 kW / кВт

528
45

A

727

ARD68x53.G

972
733

595
200

42

125

587

1593

guillotine horizontal

14,5 kW / кВт
7,0 - 19,0 kW / кВт
78 %
600 - 980 cm2 ⁄ см2

466

1050 - 1200 cm2 ⁄ см2

323

A

727

ARD68x53.DSS

466

787
723
200

345

1050 - 1200 cm2 ⁄ см2

A

345

125

7,5 - 19,5 kW / кВт
78 %
600 - 980 cm2 ⁄ см2

566

1564

15,0 kW / кВт

566

two-sided horizontal,
standard/standard,

566
476

727

ARD68x53.DGS

466

634
546
200

972
734

A

588

323

600 - 980 cm2 ⁄ см2
1050 - 1200 cm2 ⁄ см2

323

125

7,5 - 19,5 kW / кВт
78 %

588

15,0 kW / кВт

1593

two-sided horizontal,
guillotine/standard

727

466

ARDENTE | SYSTEM PREMIUM
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SYSTEM PREMIUM

ARDENTE
90X41
ARDENTE
90x41
1007
943
200

ARD90x41.S

529
45

standard horizontal

1554

17,0 kW / кВт
8,5 - 22,0 kW / кВт

345

125

451

79 %
680 - 1100 cm2 ⁄ см2
1190 - 1360 cm2 ⁄ см2

A

947

ARD90x41.G

1192
954
200

472
323

125

A

947

ARD90x41.DSS

1260 - 1440 cm2 ⁄ см2

A

947

ARD90x41.DGS

947

451
472
323

125

472
323

1260 - 1440 cm2 ⁄ см2

ARDENTE | SYSTEM PREMIUM

635
548

1554

9,0 - 23,0 kW / кВт
79 %
720 - 1170 cm2 ⁄ см2

466

1192
956
200

two-sided horizontal,
guillotine/standard

18,0 kW / кВт

345

345

79 %
720 - 1170 cm2 ⁄ см2

125

451

9,0 - 23,0 kW / кВт

568
478

1554

18,0 kW / кВт

466

1007
943
200

standard/standard
two-sided horizontal,

A

596
42

1554

guillotine horizontal

17,0 kW / кВт
8,5 - 22,0 kW / кВт
79 %
680 - 1100 cm2 ⁄ см2
1190 - 1360 cm2 ⁄ см2

466

466

3333

SYSTEM PREMIUM

ARDENTE 105x43
ARDENTE
105X43
ARD105x43.G

1324
1103
200

492

75,5 %
760 - 1240 cm2 ⁄ см2
1330 - 1520 cm2 ⁄ см2

42

125

19,0 kW / кВт
9,5 - 24,5 kW / кВт

595

1604

guillotine horizontal

343

A

1097

ARD105x43.DGS

466

1324
200

634
547

two-sided horizontal,
guillotine/standard

1400 - 1600 cm2 ⁄ см2

343

125

492

492

10,0 - 26,0 kW / кВт
78 %
800 - 1300 cm2 ⁄ см2

343

20,0 kW / кВт

1604

1105

1097

466

A

ARDENTE 120x43
ARDENTE
120X43

SYSTEM PREMIUM
1474
1254
200

ARD120x43.G

595
42

guillotine horizontal

492

79 %
880 - 1430 cm2 ⁄ см2

125

11,0 - 28,5 kW / кВт

1604

22,0 kW / кВт

343

1540 - 1760 cm2 ⁄ см2

A

1247

ARD120x43.DGS

466

1474
1253
200

634
547

A

1247

0

492
343

1540 -1760 cm2 ⁄ см2

343

76,5 %
880 - 1430 cm2 ⁄ см2

125

492

22,0 kW / кВт
11,0 - 28,5 kW / кВт

1604

two-sided horizontal,
guillotine/standard

466

ARDENTE | SYSTEM PREMIUM
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HEAT UP YOUR WORLD.

Encasing of ALBERO AL19RG.H insert using corner ventilation grid SLIM SL-6x80x45R.

3535

SYSTEM CUSTOM

ALBERO 9KW
ALBERO
9 kW
Albero AL9S.H

642
ø180

448

standard horizontal

9,0 kW / кВт
4,5 - 12,0 kW / кВт
78 %
360-590 cm2 ⁄ см2
630-720 cm2 ⁄ см2

A

ø125

Albero AL9S.V

487
ø180

446

standard vertical

1
1
6
4

9,0 kW / кВт
4,5 - 12,0 kW / кВт
78 %
360-590 cm2 ⁄ см2
630-720 cm2 ⁄ см2

A
ø125

Albero AL9L.H
left horizontal

636
ø180

443

9,0 kW / кВт
4,5 - 12,0 kW / кВт
78 %
360-590 cm2 ⁄ см2
630-720 cm2 ⁄ см2

A

ø125

Albero AL9R.H

636
ø180

443

9,0 kW / кВт
4,5 - 12,0 kW / кВт
78%
360-590 cm2 ⁄ см2
630-720 cm2 ⁄ см2

A

1009

right horizontal

ø125

36

520

848

Albero AL9G.H

ø180

guillotine horizontal

1
2
0
6

9,0 kW / кВт
4,5 - 12,0 kW / кВт
78 %
360-590 cm2 ⁄ см2
630-720 cm2 ⁄ см2

A

ø125
520
ø180

693

Albero AL9G.V
guillotine vertical

1
4
6
1

9,0 kW / кВт
4,5 - 12,0 kW / кВт
78 %
360-590 cm2 ⁄ см2
630-720 cm2 ⁄ см2

A
ø125

Albero AL9LG.H

605

769

left guillotine horizontal

9,0 kW / кВт

A

1
2
0
6

4,5 - 12,0 kW / кВт
78 %
360-590 cm2 ⁄ см2
630-720 cm2 ⁄ см2
ø125

Albero AL9RG.H

769

605

9,0 kW / кВт
4,5 - 12,0 kW / кВт
78%
360-590 cm2 ⁄ см2
630-720 cm2 ⁄ см2

A

1206

right guillotine horizontal

ø125
ALBERO | SYSTEM CUSTOM
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SYSTEM CUSTOM

ALBERO 11 kW

ALBERO 11KW

687

506

ø200

Albero AL11S.H
standard horizontal

11,0 kW / кВт
1
0
6
4

5,5 - 14,0 kW / кВт
83 %
2

440-720 cm ⁄ см
2

A+

770-880 cm2 ⁄ см2
ø125
527

Albero AL11S.V

511

ø200

standard vertical

1
2
0
9

11,0 kW / кВт
5,5 - 14,0 kW / кВт
84 %
440-720 cm2 ⁄ см2
770-880 cm2 ⁄ см2

A+

Albero AL11L.H

679

510

left horizontal

A+

1
0
6
4

11,0 kW / кВт
5,5 - 14,0 kW / кВт
83 %
440-720 cm2 ⁄ см2
770-880 cm2 ⁄ см2
ø125

Albero AL11R.H

510

679

right horizontal

11,0 kW / кВт
5,5 - 14,0 kW / кВт
83 %
440-720 cm2 ⁄ см2
770-880 cm2 ⁄ см2

A+
ø125
ALBERO | SYSTEM CUSTOM
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39

ALBERO 14KW

40

41

ALBERO 16KW

42

43

ALBERO 19KW

44

1203
ø220

Albero AL19G.H

590

guillotine horizontal

19,0 kW / кВт
1
3
2
4

9,5 - 24,0 kW / кВт
81 %
760-1240 cm2 ⁄ см2
1330-1520 cm2 ⁄ см2

A+
ø150
1124
ø220

Albero AL19LG.H

655

left guillotine horizontal

1
3
2
4

19,0 kW / кВт
9,5 - 24,0 kW / кВт
81 %
760-1240 cm2 ⁄ см2
1330-1520 cm2 ⁄ см2

A+

ø150

Albero AL19RG.H

1124

655

ø220

19,0 kW / кВт
9,5 - 24,0 kW / кВт
81 %
760-1240 cm2 ⁄ см2
1330-1520 cm2 ⁄ см2

1324

right guillotine horizontal

A+

ALBERO 25KW 25 kW
ALBERO
ø150

1503

Albero AL120x43G.H

690

ø250

guillotine horizontal

ø150

A+

1
7
6
0

25,0 kW / кВт
12,5 - 32,5 kW / кВт
80 %
1000-1630 cm2 ⁄ см2
1750-2000 cm2 ⁄ см2

ALBERO | SYSTEM CUSTOM
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CREATE ATMOSPHERE,
MAKE MEMORIES.
Encasing of HST 59x43.S insert using ventilation grid SLIM INOX SL-6x60-B-SI and PORTAL FRAME FAL11S.H-RP01.

4646

SYSTEM EASY FIT

HST 54x39

HST 54X39

656
ø160

419

HST54x39.S
standard horizontal

1
2
7
3

5,9 kW / кВт
3,0 - 8,0 kW / кВт
76 %
240 - 390 cm2 ⁄ см2
420 - 480 cm2 ⁄ см2

A
ø125
636

442

ø160

HST54x39.L
left horizontal

1
2
7
3

5,9 kW / кВт
3,0 - 8,0 kW / кВт
76 %
240 - 390 cm2 ⁄ см2
420 - 480 cm2 ⁄ см2

A
ø125
636

442

ø160

HST54x39.R
5,9 kW / кВт
3,0 - 8,0 kW / кВт
76 %
240 - 390 cm2 ⁄ см2
420 - 480 cm2 ⁄ см2

1273

right horizontal

A
ø125

HST | SYSTEM EASY FIT
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418
ø160

837

HST54x39.G
guillotine horizontal

1
2
7
3

11,2 kW / кВт
5,5 - 14,0 kW / кВт
75 %
440 - 720 cm2 ⁄ см2
770 - 880 cm2 ⁄ см2

A
ø125
769

HST54x39.LG

514

ø160

left guillotine horizontal

1
2
7
3

11,2 kW
5,5 - 14,0 kW / кВт
75 %
440 - 720 cm2 ⁄ см2
770 - 880 cm2 ⁄ см2

A
ø125

HST54x39.RG

769

514

ø160

11,2 kW / кВт
5,5 - 14,0 kW / кВт
75 %
440 - 720 cm2 ⁄ см2
770 - 880 cm2 ⁄ см2

1273

right guillotine horizontal

A
ø125

HST | SYSTEM EASY FIT
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SYSTEM EASY FIT

HST 59x43

HST 59X43

701

419

ø160

HST59x43.S
standard horizontal

1
3
1
3

7,6 kW / кВт
4,0 - 10,0 kW / кВт
77 %
320 - 520 cm2 ⁄ см2
560 - 640 cm2 ⁄ см2

A
ø125
678
ø160

442

HST59x43.L
left horizontal

1
3
1
3

7,6 kW / кВт
4,0 - 10,0 kW / кВт
77 %
320 - 520 cm2 ⁄ см2
560 - 640 cm2 ⁄ см2

A
ø125
678
ø160

442

HST59x43.R
7,6 kWz
4,0 - 10,0 kW / кВт
77 %
320 - 520 cm2 ⁄ см2
560 - 640 cm2 ⁄ см2

1313

right horizontal

A
ø125

HST | SYSTEM EASY FIT
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882

420
ø160

HST59x43.G
guillotine horizontal

1
3
1
3

12,2 kW / кВт
6,0 - 16,0 kW / кВт
77 %
480 - 780 cm2 ⁄ см2
840 - 960 cm2 ⁄ см2

A

ø125
814
ø160

514

HST59x43.LG
left guillotine horizontal

1
3
1
3

12,2 kW / кВт
6,0 - 16,0 kW / кВт
77 %
480 - 780 cm2 ⁄ см2
840 - 960 cm2 ⁄ см2

A
ø125
514

814
ø160

HST59x43.RG

12,2 kW / кВт
6,0 - 16,0 kW / кВт
77 %
480 - 780 cm2 ⁄ см2
840 - 960 cm2 ⁄ см2

1313

right guillotine horizontal

A
ø125

HST | SYSTEM EASY FIT
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SYSTEM EASY FIT

HST 68x43

HST 68X43

791
ø160

419

HST68x43.S
standard horizontal

1
3
1
3

9,3 kW / кВт
4,5 - 12,0 kW / кВт
78 %
360 - 590 cm2 ⁄ см2
630 - 720 cm2 ⁄ см2

A
ø125
768
ø160

442

HST68x43.L
left horizontal

1
3
1
3

9,3 kW / кВт
4,5 - 12,0 kW / кВт
78 %
360 - 590 cm2 ⁄ см2
630 - 720 cm2 ⁄ см2

A
ø125
768
ø160

442

HST68x43.R
9,3 kW / кВт
4,5 - 12,0 kW / кВт
78 %
360 - 590 cm2 ⁄ см2
630 - 720 cm2 ⁄ см2

1313

right horizontal

A
ø125

HST | SYSTEM EASY FIT
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420
ø160

972

HST68x43.G
guillotine horizontal

13,2 kW / кВт
1
3
1
3

6,5 - 17,0 kW / кВт
79 %
520 - 850 cm2 ⁄ см2
910 - 1040 cm2 ⁄ см2

A
ø125

904
ø160

HST68x43.LG

514

left guillotine horizontal

1
3
1
3

13,2 kW / кВт
6,5 - 17,0 kW / кВт
79 %
520 - 850 cm2 ⁄ см2
910 - 1040 cm2 ⁄ см2

A
ø125

HST68x43.RG

904
ø160

514

13,2 kW / кВт
6,5 - 17,0 kW / кВт
79 %
520 - 850 cm2 ⁄ см2
910 - 1040 cm2 ⁄ см2

1313

right guillotine horizontal

A
ø125

HST | SYSTEM EASY FIT
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ENTER THE WORLD
OF NATURAL HEATING.
Encasing of STMA 68x43.S insert using ventilation grids SLIM SL-9x80-C.

5353

SYSTEM ECONOMY

STMA 54x39

STMA 54X39

662
588
180

STMA54x39.S

480
418

standard horizontal

426

426

4,5 - 11,5 kW / кВт
80,5 %

863

9,0 kW / кВт

360 - 590 cm2 ⁄ см2
630 - 720 cm2 ⁄ см2

125
612

STMA54x39.R

344

617
580
548
180

381
351

427
375

7,5 kW / кВт
3,5 - 9,5 kW / кВт
78 %

806
863

right horizontal

A

104

2

280 - 460 cm2 ⁄ см2
490 - 560 cm ⁄ см2

125
477
547

STMA54x39.L

617
580
548
180

427
375

7,5 kW / кВт
3,5 - 9,5 kW / кВт
78 %

381
351

806
863

left horizontal

A

STMA | SYSTEM ECONOMY

104

2

280 - 460 cm2 ⁄ см2
490 - 560 cm ⁄ см2

125
45

477
547

5454

SYSTEM ECONOMY

STMA 59x43

STMA 59X43

707
633
180

STMA59x43 S

480
418

466

466

11,0 kW / кВт
5,0 - 13,5 kW / кВт
78,5 %
440 - 720 cm2 ⁄ см2
770 - 880 cm2 ⁄ см2

903

standard horizontal

125
657

A

STMA59x43 R

344

662
626
593
180

381
351

right horizontal

467
415
104

76,5%
360 - 590 cm2 ⁄ см2
630 - 720 cm2 ⁄ см2

846
903

9,0 kW / кВт
4,5 - 11,5 kW / кВт

A

125
522
592

STMA59x43 L

662
625
593
180

381
351

467
415

9,0 kW / кВт
4,5 - 11,5 kW / кВт
76,5 %

846
903

left horizontal

630 - 720 cm2 ⁄ см2

A

104

360 - 590 cm2 ⁄ см2
125
522
592

STMA | SYSTEM ECONOMY

5555

SYSTEM ECONOMY

STMA 68x43

STMA 68X43

797
723
180

STMA68x43.S

480
418

standard horizontal

12,5 kW / кВт

520 - 850 cm2 ⁄ см

466

466

6,0 - 16,0 kW / кВт
76,5 %
2
2

A

910 - 1040 cm2 ⁄ см

125
747

344

752
716
683
180

STMA68x43.R

381
351

467
415
104

11,0 kW / кВт
5,5 - 14,0 kW / кВт
75,5 %
320 - 520 cm2 ⁄ см2
770 - 880 cm2 ⁄ см2

846
903

right horizontal

A

125
612
682

STMA68x43.L

752
715
684

381
351

180

467
415

11,0 kW / кВт
5,5 - 14,0 kW / кВт
75,5 %

846
903

left horizontal

770 - 880 cm2 ⁄ см2

A

STMA | SYSTEM ECONOMY

104

440 - 720 cm2 ⁄ см2
125
612
682

5656

FILL YOUR HOME WITH
FAMILY WARMTH.

Encasing of ALBERO AQUASYSTEM ALAQS90X41.LG insert using corner ventilation grids SLIM SL-6x80x45L.

5757

AQUASYSTEM
54X39 54x39
AQUASYSTEM
622
435

ø180

ALAQS54x39.S
standard horizontal

1
2
9
0

10,3 kW / кВт
5,0 - 13,5 kW / кВт
3,5 kW / кВт
82 %
400-650 cm2 ⁄ см2
700-800 cm2 ⁄ см2

A+
ø125

635

ALAQS54x39.L

ø180

474

left horizontal

1
2
9
0

10,3 kW / кВт
5,0 - 13,5 kW / кВт
3,5 kW / кВт
82 %
400-650 cm2⁄ см2
700-800 cm2⁄ см2

A+
ø125

635

474

ø180

ALAQS54x39.R

10,3 kW / кВт
5,0 - 13,5 kW / кВт
3,5 kW / кВт

1290

right horizontal

82 %
400-650 cm2 ⁄ см2
700-800 cm2 ⁄ см2

A+
ø125

ALBERO AQUASYSTEM
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59

AQUASYSTEM 59X43

60

61

AQUASYSTEM 68X43

62

983

ALAQS68x43.G

562

ø200

guillotine horizontal

16,0 kW / кВт
8,0 - 21,0 kW / кВт
1
3
3
0

5,7 kW / кВт
82 %
640-1040 cm2 ⁄ см2
1120-1280 cm2 ⁄ см2

A+
ø125

904

ALAQS68x43.LG

655

ø200

left guillotine horizontal

82 %
640-1040 cm2
1120-1280

1
3
3
0

16,0 kW / кВт
8,0 - 21,0 kW / кВт
5,7 kW / кВт

2

cm

A

+

ø125

ALAQS68x43.RG

904

655

ø200

16,0 kW / кВт
8,0 - 21,0 kW / кВт
5,7 kW / кВт
82 %
640-1040 cm2 ⁄ см2
1120-1280 cm2 ⁄ см2

1330

right guillotine horizontal

A+
ø125

ALBERO AQUASYSTEM
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AQUASYSTEM
68X53 68x53
AQUASYSTEM
757

505

ø200

ALAQS68x53.S
standard horizontal

1
5
3
0

19,0 kW / кВт
9,5 - 24,0 kW / кВт
7,2 kW / кВт
83 %
760-1240 cm2 ⁄ см2
1330-1520 cm2 ⁄ см2

A+
ø125
769

523

ø200

ALAQS68x53.L
left horizontal

19,0 kW / кВт
9,5 - 24,0 kW / кВт
1
5
3
0

7,2 kW / кВт
83 %
760-1240 cm2 ⁄ см2
1330-1520 cm2 ⁄ см2

A+
ø125

769
ø200

523

ALAQS68x53.R
right horizontal

9,5 - 24,0 kW / кВт
7,2 kW / кВт

1530

19,0 kW / кВт

83 %
760-1240 cm2 ⁄ см2
1330-1520 cm2 ⁄ см2

A+
ø125

ALBERO AQUASYSTEM
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983
ø200

562

ALAQS68x53.G
guillotine horizontal

1
5
3
0

19,0 kW / кВт
9,5 - 24,0 kW / кВт
6,7 kW / кВт
81 %
760-1240 cm2 ⁄ см2
1330-1520 cm2 ⁄ см2

A+
ø125

ALAQS68x53.LG

904
ø200

655

left guillotine horizontal

1
5
3
0

19,0 kW / кВт
9,5 - 24,0 kW / кВт
6,7 kW / кВт
81 %
760-1240 cm2 ⁄ см2
1330-1520 cm2 ⁄ см2

A+
ø125

ALAQS68x53.RG

904
ø200

655

19,0 kW / кВт
9,5 - 24,0 kW / кВт
6,7 kW / кВт

1530

right guillotine horizontal

81 %
760-1240 cm2 ⁄ см2
1330-1520 cm2 ⁄ см2

A+
ø125
ALBERO AQUASYSTEM
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AQUASYSTEM
90X41 90x41
AQUASYSTEM
985
505

ø220

ALAQS90x41.S
standard horizontal

21,0 kW / кВт
10,5 - 27,0 kW / кВт
1
4
1
5

7,2 kW / кВт
82 %
840-1370 cm² ⁄ см
1470-1680 cm² ⁄ см

A+
ø150

989

523

ø220

ALAQS90x41.L
left horizontal

21,0 kW / кВт
10,5 - 27,0 kW / кВт
1
4
1
5

7,2 kW / кВт
82 %
840-1370 cm² ⁄ см
1470-1680 cm² ⁄ см

A+

ø150

989

523

ø220

ALAQS90x41.R
right horizontal

10,5 - 27,0 kW / кВт
7,2 kW / кВт

1415

21,0 kW / кВт

82 %
840-1370 cm² ⁄ см
1470-1680 cm² ⁄ см

A+
ø150

ALBERO AQUASYSTEM
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1203

ALAQS90x41.G

577

ø220

guillotine horizontal

21,0 kW / кВт
10,5 - 27,0 kW / кВт
1
4
1
5

7,8 kW / кВт
81,5 %
840-1370 cm² ⁄ см
1470-1680 cm² ⁄ см

A+
ø150

1124

ALAQS90x41.LG

655

ø220

left guillotine horizontal

1
4
1
5

21,0 kW / кВт
10,5 - 27,0 kW / кВт
7,8 kW / кВт
81,5 %
840-1370 cm² ⁄ см
1470-1680 cm² ⁄ см

A+

ø150

ALAQS90x41.RG

1124

655

ø220

right guillotine horizontal

7,8 kW / кВт
81,5 %
840-1370 cm² ⁄ см
1470-1680 cm² ⁄ см

1415

21,0 kW / кВт
10,5 - 27,0 kW / кВт

A+
ø150
ALBERO AQUASYSTEM
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FREESTANDING
STOVES
FREESTANDING
STOVES
LUPO S

492

400

150

freestanding stove

320

938

6,5 kW / кВт
3,0 - 8,5 kW / кВт
84%
492x938x400 mm / мм

410

A+

LUPO M

647

400

150

freestanding stove

938

8,7 kW / кВт
4,0 - 11,0 kW / кВт
83%

320

647x938x400 mm / мм
565

A+

LUPO L

150

320

938

freestanding stove

11,0 kW / кВт
5,5 - 14,0 kW / кВт
82%
982x938x400 mm / мм

400

982

900

A+

LEGNO

484
150

207

897

5,5 kW / кВт
2,5 - 7,0 kW / кВт
78 %

316

freestanding stoves

385x897x350 mm / мм

A+
385

350

6868
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