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Centro 100, met Eco Wave (aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin) of stenen (‘grey cokes’ grijs), 
afstandsbediening, bedieningsluik, elektronische ontsteking, 
‘Easy release system’ (kiepraam)
Centro 100, zwart €  4.065,-
Centro 100, ceraglass, rib cast effect of chunky beam €  4.380,-
Benodigd inbouwframe 
Inbouwframe 3S, breedte 70 mm €  245,–
Inbouwframe 4S, breedte 30 mm €  245,–
Inbouwframe 4S, breedte 70 mm €  275,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–

Cosmo
incl. houtset (bruin), afstandsbediening, 
bedieningsluik, elektronische ontsteking 
Cosmo, zwart €  9.085,–

Cosmo Tunnel
incl. houtset (bruin), afstandsbediening
bedieningsluik, elektronische ontsteking  
Cosmo Tunnel, zwart €  10.170,–

Excellence 50XT, met Eco Wave
incl. houtset (bruin of wit), afstandsbediening, 
bedieningsluik, elektronische ontsteking 
Excellence 50XT, ceraglass € 4.075,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–

Excellence 60, met Eco Wave
incl. houtset (bruin of wit), afstandsbediening, 
bedieningsluik, elektronische ontsteking  
Excellence 60, zwart € 3.305,–
Excellence 60, naturel of leisteen € 3.450,–
Accessoires  
Frame “Panoramic” € 190,–
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–
Schouwen met profielsets (zie pag. 6)

Excellence 70, met Eco Wave
incl. houtset (bruin of wit), afstandsbediening, 
bedieningsluik, elektronische ontsteking
Excellence 70, zwart € 3.410,–
Excellence 70, naturel of leisteen € 3.555,–
Accessoires
Frame “Panoramic” € 190,–
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–
Schouwen met profielsets (zie pag. 6)

Largo Tunnel
incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
bedieningsluik, elektronische ontsteking 
Largo Tunnel, zwart €  4.085,–

Lugo 70/2, met Eco Wave (2-zijdig, aardgas of propaan) 
incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking
Lugo 70/2, zwart €  3.350,–
Lugo 70/2, ceraglass of rib cast effect €  3.620,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–
Inbouwframe 6S, breedte 100 mm € 275,-
Inbouwframe 6S, breedte 55-200 mm (maatwerk, op aanvraag)

Lugo 80/2, met Eco Wave (2-zijdig, aardgas of propaan) 
incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking
Lugo 80/2, zwart €  3.550,–
Lugo 80/2, ceraglass of rib cast effect €  3.865,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–
Inbouwframe 6S, breedte 100 mm € 275,-
Inbouwframe 6S, breedte 55-200 mm (maatwerk, op aanvraag)

Lugo 70/3, met Eco Wave (3-zijdig, aardgas of propaan) 
incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking
Lugo 70/3, zwart €  3.450,–
Lugo 70/3, ceraglass of rib cast effect €  3.720,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–
Inbouwframe 8S, breedte 100 mm € 275,-
Inbouwframe 8S, breedte 55-200 mm (maatwerk, op aanvraag)

Lugo 80/3, met Eco Wave (3-zijdig, aardgas of propaan) 
incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking
Lugo 80/3, zwart €  3.650,–
Lugo 80/3, ceraglass of rib cast effect €  3.965,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–
Inbouwframe 8S, breedte 100 mm € 275,-
Inbouwframe 8S, breedte 55-200 mm (maatwerk, op aanvraag)

Metro 80XT, met Eco Wave (aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin) of stenen (wit), afstandsbediening,  
bedieningsluik, elektronische ontsteking
Metro 80XT, zwart € 3.055,–
Metro 80XT, ceraglass € 3.325,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–

Metro 80XT Tunnel, met Eco Wave (aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin) of stenen (wit), afstandsbediening, 
bedieningsluik, elektronische ontsteking
Metro 80XT Tunnel, zwart € 3.605,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–

Metro 100XT, met Eco Wave (aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), 
afstandsbediening, bedieningsluik, elektronische ontsteking, 
‘Easy release system’ (kiepraam)
Metro 100XT, zwart  € 3.495,–
Metro 100XT, ceraglass of rib cast effect € 3.765,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–

Metro 100XT Tunnel, met Eco Wave (aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), 
afstandsbediening, bedieningsluik, elektronische ontsteking
‘Easy release system’ (kiepraam) 
Metro 100XT Tunnel, zwart € 4.095,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–

Metro 100XT/2, met Eco Wave (2-zijdig, aardgas of propaan) 
incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), 
afstandsbediening, bedieningsluik, elektronische ontsteking
Metro 100XT/2, zwart  €  3.495,–
Metro 100XT/2, ceraglass of rib cast effect  €  3.765,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–
Inbouwframe 6S, breedte 100 mm € 275,-
Inbouwframe 6S, breedte 55-200 mm (maatwerk, op aanvraag)

Metro 100XT/3, met Eco Wave (3-zijdig, aardgas of propaan) 
incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), 
afstandsbediening, bedieningsluik, elektronische ontsteking
Metro 100XT/3, zwart €  3.695,–
Metro 100XT/3, ceraglass of rib cast effect €  3.965,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–
Inbouwframe 8S, breedte 100 mm € 275,-
Inbouwframe 8S, breedte 55-200 mm (maatwerk, op aanvraag)

Metro 100XTL, met Eco Wave (3-zijdig, aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), 
afstandsbediening, bedieningsluik, elektronische ontsteking
Metro 100XTL, zwart  € 3.895,–
Metro 100XTL, ceraglass of rib cast effect € 4.165,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–
Inbouwframe 8S, breedte 100 mm € 275,-
Inbouwframe 8S, breedte 55-200 mm (maatwerk, op aanvraag)

Sfeerverwarming op gas,  
gesloten verbranding1

Celebrating Warmth

Inbouw-gashaarden
Met gevel- of dakaansluiting, of op een bestaand  
schoorsteenkanaal.
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Hang-gashaarden
Met gevel- of dakaansluiting, of op een bestaand  
schoorsteenkanaal.

Diablo Next (aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking
Diablo Next, zwart, mantel zwart of alu-metallic €  2.155,–
Diablo Next, ceraglass, mantel zwart of alu-metallic €  2.255,–
Accessoire
Sieromkadering afvoerpijp, zwart of alu-metallic, telescopisch €  385,–

Celebrating Warmth Global Fires

Sfeerverwarming op gas,  
gesloten verbranding1

Metro 100XTU, met Eco Wave (aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet),
afstandsbediening, bedieningsluik, elektronische ontsteking
Metro 100XTU, zwart € 4.095,–
Metro 100XTU, ceraglass € 4.365,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–
Inbouwframe 8S, breedte 100 mm € 275,-
Inbouwframe 8S, breedte 55-200 mm (maatwerk, op aanvraag)

Metro 130XT, met Eco Wave (aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin of wit) of stenen (wit of grijs), 
afstandsbediening, bedieningsluik, elektronische ontsteking
Metro 130XT, zwart € 3.795,–
Metro 130XT, ceraglass of rib cast effect € 4.110,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–

Metro 130XT Tunnel, met Eco Wave (aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin of wit) of stenen (wit of grijs), 
afstandsbediening, bedieningsluik, elektronische ontsteking 
Metro 130XT Tunnel, zwart € 4.395,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–

Metro 130XT/2, met Eco Wave (2-zijdig, aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin of wit) of stenen (wit of grijs), 
afstandsbediening, bedieningsluik, elektronische ontsteking
Metro 130XT/2, zwart € 3.975,–
Metro 130XT/2, ceraglass € 4.290,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–

Metro 130XT/3, met Eco Wave (3-zijdig, aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin of wit) of stenen (wit of grijs), 
afstandsbediening, bedieningsluik, elektronische ontsteking
Metro 130XT/3, zwart € 4.075,–
Metro 130XT/3, ceraglass  € 4.390,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–

Metro 130XTL, met Eco Wave (aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin of wit) of stenen (wit of grijs), 
afstandsbediening, bedieningsluik, elektronische ontsteking
Metro 130XTL, zwart € 4.275,–
Metro 130XTL, ceraglass € 4.590,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–

Metro 150XT, met Eco Wave (aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin of wit) of stenen (wit of grijs), 
afstandsbediening, bedieningsluik, elektronische ontsteking 
Metro 150XT, ceraglass € 4.395,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–

Metro 150XT Tunnel, met Eco Wave (aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin of wit) of stenen (wit of grijs), 
afstandsbediening, bedieningsluik, elektronische ontsteking 
Metro 150XT Tunnel, zwart € 4.895,–
Accessoire
Communicatiemodule voor wifi,  
voor bediening via tablet of smartphone € 165,–

Milo (3-zijdig, aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin of wit), afstandsbediening,
elektronische ontsteking
Milo, zwart € 3.820,–
Afwerking metaal
Top in staal (antraciet of ivoorwit) € 130,–
Base in staal (antraciet of ivoorwit)  € 190,–
Afwerking metaal/natuursteen 
Top in staal (antraciet of ivoorwit) € 130,–
Base in natuursteen, crema marfil gepolijst of Sierra Elvira € 930,–
Base in natuursteen, cala of woodstone € 1.035,–
Accessoires
Afdekkapje (voor gasregelblok) € 20,–
Afvoermateriaal ‘SmartVent’ (zie pag. 5)

Vrijstaande gashaarden
Met gevel- of dakaansluiting, of op een bestaand  
schoorsteenkanaal.

Circo (aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin), afstandsbediening, 
elektronische ontsteking
Circo, zwart, exterieur antraciet € 3.055,–

Trio (aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking
Trio, zwart, exterieur antraciet €  2.695,– 

Inbouw-gashaarden
Met gevel- of dakaansluiting, of op een bestaand  
schoorsteenkanaal.

Inbouw-gashaarden, gesloten verbranding
Met gevel- of dakaansluiting, of op een bestaand  
schoorsteenkanaal.

Global 60XT BF (aardgas of propaan)
zwart of naturel, incl. houtset (bruin) of stenen (wit), 
afstandsbediening, elektronische ontsteking €  2.195,–
Optioneel
Bedieningsluik €  99,–
Binnenafwerking ceraglass of classic steen €  270,–

Global 70 BF (aardgas of propaan)
zwart of naturel, incl. houtset (bruin),  
afstandsbediening, elektronische ontsteking € 2.605,–
Optioneel
Bedieningsluik €  99,–
Front Alpha, zwart € 185,–
Front Bèta, zwart € 185,–
Binnenafwerking ceraglass € 270,–

Global 70XT BF (aardgas of propaan)
zwart of naturel, incl. houtset (bruin),  
afstandsbediening, elektronische ontsteking € 2.805,–
Optioneel
Bedieningsluik €  99,–
Front Bèta, zwart € 185,–
Binnenafwerking ceraglass of classic steen € 270,–

Global 100 BF (aardgas of propaan)
zwart of naturel, incl. houtset (bruin) of stenen (wit), 
afstandsbediening, elektronische ontsteking € 2.605,–
Optioneel
Bedieningsluik €  99,–
Binnenafwerking ceraglass € 270,–

Global 60 Corner BF (2-zijdig, aardgas of propaan)
zwart of naturel, incl. houtset (bruin) of stenen (wit), 
afstandsbediening, elektronische ontsteking € 2.400,–
Optioneel
Bedieningsluik € 99,–
Binnenafwerking ceraglass € 270,–

Sfeerverwarming op gas,
Global fires2

Paco (2-zijdig)
incl. houtset (bruin), afstandsbediening, bedieningsluik,  
elektronische ontsteking 
Paco, zwart, kader antraciet of alu-metallic €  3.195,–
Accessoire
Set voor uitbouw Paco € 240,–

Passeo
incl. houtset (bruin), afstandsbediening, 
bedieningsluik, elektronische ontsteking
Passeo, zwart of naturel € 2.975,–
Venteo
incl. houtset (bruin), afstandsbediening, 
bedieningsluik, elektronische ontsteking 
Venteo, zwart of naturel € 2.875,–



5

Accessoires
Voor sfeerverwarming op gas met gesloten verbranding.

Adapter voor afstandsbediening electronic (RCE) €  29,–
Bedieningsluik, ivoorwit €  99,–
Communicatiemodule voor wifi, voor bediening 
via tablet of smartphone (haarden met Eco Wave) € 165,–
Lux Lignum lichtmontageset, set à 2 stuks  €  40,–
Lux Omni Vent, ventilator voor “Lux Omni”, set à 2 stuks €  415,–
Verlengpoten, set à 4 stuks (L=420 mm), voor 
front- en tunnelhaarden €  60,–
Verlengpoten, set à 4 stuks (L=490 mm), voor Centro 100 
en 2- en 3 zijdige haarden €  60,–
Verlichtingselement voor Lux, -Fino, -Omni en -Lignum €  45,–

Concentrisch afvoermateriaal
Voor sfeerverwarming op gas met gesloten verbranding.

         aluminium   rvs
 rond kanaal     150/100  150/100 200/130

Pijp 1000 mm €  84,–  94,– 143,–
Pijp 1000 mm, antraciet €  115,– 115,–
Pijp 1000 mm, zwart   115,–
Pijp 1000 mm, alu-metallic   115,–
Pijp 500 mm, inkortbaar €  64,– 74,– 107,–
Pijp 500 mm, inkortbaar, antraciet €  84,– 94,–
Pijp 500 mm, inkortbaar, zwart   94,–
Pijp 500 mm, inkortbaar, alu-metallic   94,–
Pijp 275-390 mm, telescopisch €  84,– 136,–
Pijp 355-495 mm, telescopisch     224,–

Bocht 90°, geribbeld €  84,– 94,– 143,–
Bocht 90°, glad, antraciet €  136,– 146,–
Bocht 90°, glad, zwart   146,–
Bocht 90°, glad, alu-metallic   146,–
Bocht 45°, set à 2 stuks
 geribbeld €  115,– 157,–
 glad, antraciet €  229,– 250,–
Bocht 45°, geribbeld    119,–
Bocht 30°, geribbeld   94,–
Bocht 15°, geribbeld   94,–

Dakdoorvoer €  198,– 239,–
Schoorsteentop € 126,– 157,–
Geveldoorvoer € 103,– 146,– 270,–
Verloop rvs (200/130 naar 150/100)    126,–

Celebrating Warmth

1 Sfeerverwarming op gas2

  
 rond kanaal  universeel

Plakplaat plat dak (of voor schoorsteen) €  32,– 
Universele panset, verstelbaar €  50,– 
Schoorsteen aansluitplaat, Ø 150 mm €  64,– 
Rozet, Ø 150 mm, 220 x 220 mm, antraciet, zwart of 
alu-metallic €  32,–

   aluminium
 rechthoekig kanaal ‘SmartVent’        310x100

Kanaal 1000 mm, inkortbaar €  175,–
Verloop recht, van rechthoekig naar rond Ø 150/100 €  125,–
Verloop 90°, van rechthoekig naar rond Ø 150/100 €  105,–

Sfeerverwarming op gas,
Global fires2

Vrijstaande gashaarden, open verbranding
Aansluiting op schoorsteenkanaal.

Inzet-gashaarden, open verbranding
Aansluiting op schoorsteenkanaal.

Global 60i CF (aardgas of propaan)
zwart, incl. houtset (bruin) of stenen (wit),  
afstandsbediening, elektronische ontsteking
Global 60i CF Solid, met standaard glas en een robuust front € 2.295,–
Global 60i CF Trend, met gescreend glas (zwart bedrukte rand)  
en een trendy front € 2.295,–
Accessoires
Front Panoramic, voor Global 60i CF Trend €  495,–
Front Square, voor Global 60i CF Trend €  595,–

Inbouw-gashaarden, open verbranding
Aansluiting op schoorsteenkanaal.

Global 40 CF (aardgas of propaan)
naturel, incl. houtset (bruin), afstandsbediening, 
elektronische ontsteking € 1.990,–
Optioneel
Inbouwframe (voor inbouw zonder front) € 50,–
Binnenafwerking ceraglass € 270,–

Global 55 CF (aardgas of propaan)   
zwart, incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking € 2.195,–
Optioneel
Binnenafwerking ceraglass of classic steen € 195,–

Global 55XT CF (aardgas of propaan)
zwart, incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking € 2.295,–
Optioneel
Binnenafwerking ceraglass of classic steen € 195,–

Global 70XT CF (aardgas of propaan)
zwart of naturel, incl. houtset (bruin),  
afstandsbediening, elektronische ontsteking € 2.910,–
Optioneel
Inbouwframe (voor inbouw zonder front) € 70,–
Binnenafwerking ceraglass of classic steen € 270,–

Global 90 CF (aardgas of propaan)
zwart of naturel, incl. houtset (bruin) of stenen (wit),  
afstandsbediening, elektronische ontsteking € 2.705,–
Optioneel
Front Alpha, zwart € 185,–
Front Bèta, zwart € 185,–
Inbouwframe (voor inbouw zonder front) € 70,–
Binnenafwerking ceraglass € 270,–

Global Beau CF (aardgas of propaan)
ceraglass, incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking 
Global Beau CF, exterieur zwart of ivoor € 1.995,–

Global 60 Triple BF (3-zijdig, aardgas of propaan)
zwart of naturel, incl. houtset (bruin) of stenen (wit), 
afstandsbediening, elektronische ontsteking € 2.500,–
Optioneel
Bedieningsluik € 99,–
Binnenafwerking ceraglass € 270,–

Global Fires

Ventilatie-elementen, ivoorwit of antraciet
Lux Fino €  125,–
Lux Fino met verlichting €  170,–

Ventilatie-elementen, ivoorwit of alu-metallic
Lux €  125,–
Lux met verlichting €  170,–
Lux Omni €  125,–
Lux Omni met verlichting* €  170,–
Lux Omni met ventilator*, set à 2 stuks €  665,–
Lux Sleeve €  125,–
Lux Lignum €  135,–
Lux Lignum met verlichting, set à 2 stuks €  490,–

*  verlichting kan niet in combinatie met een ventilator

Concentrisch afvoermateriaal
Voor PowerVent® en voor Agua CV haarden.

   aluminium 
 rond kanaal   100/60

Pijp 2000 mm €  108,–
Pijp 2000 mm, antraciet €  124,–
Pijp 1000 mm €  62,–
Pijp 1000 mm, antraciet €  91,–
Pijp 500 mm, inkortbaar €  50,–
Pijp 500 mm, inkortbaar, antraciet €  60,–
Pijp 325-440 mm, telescopisch €  79,–

Bocht 90° glad €  48,–
Bocht 90° glad, antraciet €  59,–
Bocht 45° glad, set à 2 stuks €  94,–
Bocht 30° glad €  50,–
Bocht 15° glad €  50,–

Dakdoorvoer, BD300 €  142,–
Geveldoorvoer (alleen voor Agua H2O) €  107,–
Condensvang €  82,–

 rond kanaal  universeel
Plakplaat plat dak (voor Ø 100 mm) €  36,–
Universele panset 25°-45° (voor Ø 100 mm) €  51,–
Rozet Ø 100 mm, 220x220 mm, antraciet €  32,–
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Functionele verwarming op gas4

Global Fires

CV haarden op gas, Green Design3
Inbouw- en vrijstaande haarden
Gesloten verbranding met gevel- of dakaansluiting 
Voor centrale verwarming en warmwater voorziening.

Agua (aardgas of propaan)
incl. houtset (bruin), afstandsbediening, bedieningsluik  
(alleen B100), elektronische ontsteking
Agua B100, inbouwhaard, zwart, kader antraciet € 3.960,-
Agua F100, vrijstaande haard, zwart, exterieur antraciet € 4.365,-
Accessoires
Afvoermateriaal (zie deze pagina)
Installatiepakketten (op aanvraag)

Celebrating Warmth

Schoorsteenkachels 
Open verbranding met schoorsteenaansluiting.

Vrijstaande kachels
Basso, zwart, mantel antraciet of alu-metallic,  
incl. houtset (bruin) of kiezels (wit)  € 1.895,–
Berlien, zwart € 1.495,–
Berlien, warmhoudplaat € 305,–
Bremen, antraciet € 1.495,–
Columbus, zwart € 1.835,–
Etoile, antraciet of alu-metallic € 1.540,–
Lincar 9006, antraciet € 975,–
Lincar 9008, antraciet € 1.035,–
Lincar 9010, antraciet € 1.105,–
Lincar 9012, antraciet € 1.155,–
Loevestein, brons € 1.885,–
Opéra, zwart, alu-metallic of zand-metallic € 1.390,–
Pigalle, zwart  € 1.110,–
Accessoire
Ombouwset propaan (alle modellen) € 28,–

DRU TEC systeem
Elektronische temperatuurregeling voor gevel-/ 
schoorsteenkachels.

Convertor 2065 MC, omschakeldoos € 260,–

Schouwenprogramma voor gassfeerhaarden     Materiaal: kalksteen

Excellence 60/ Global Global
Excellence 70 70XT BF 70XT CF

Passeo
Venteo

Frontschouw steensoort: *
Avignon beauvallon 2.030,– 2.440,– 2.440,–
Avignon bufon 2.030,– 2.135,–
Avignon crema marfil gezoet 2.135,–
Monaco beauvallon 2.235,– 2.235,–
Monaco bufon 1.930,–
Monaco crema marfil gezoet 1.930,–
Oporto beauvallon 1.930,–
Oporto bufon 1.930,–

 Avignon Monaco Oporto

*  Toebehoren Excellence 60/Excellence 70 (voor schouw Avignon of Oporto):  
Profielset steen naturel of leisteen grijs € 165,–

Schouwen
Standaard programma.

Specials (5 weken levertijd) Haard
Frontschouw steensoort: 
alle modellen  alle steensoorten alle haarden
Omloopschouw steensoort
alle modellen alle steensoorten alle haarden

Schouwen 
Maatwerk.

Frontschouw Omloopschouw

DRU biedt de mogelijkheid 
om in principe elke 
schouw in elke gewenste 
steensoort op maat te 
bestellen tegen een 
zeer geringe meerprijs. 
Vraag uw dealer naar de 
 mogelijkheden.

PowerVent® systeem
Voor sfeerverwarming op gas met gesloten verbranding.

Powerbox geveldoorvoer € 1.440,–
Powerbox dakdoorvoer € 1.440,–
Relaiskabel € 38,–

Verloop alu-galva
Van Ø 150/100 naar Ø 100/60 € 82,–
Van Ø 200/130 naar Ø 150/100 € 110,–

Voor Powerbox® bovendaks
In- en uitlaatstuk € 128,–
Plakplaat plat dak € 138,–

Voor Powerbox® onderdaks
Montagebeugel voor dakdoorvoer € 47,–

incl. lavastenen, verrijdbaar
Fuora, zwart, terra of wit € 1.250,–

Tuinhaarden5
Tuinhaarden op gas
 Sfeerverwarming, open verbranding.

 Kachels met gevelaansluiting
 Gesloten verbranding met gevelaansluiting.

Art serie 
Dru-Art 2, beige € 555,–
Dru-Art 2, wit (badkameruitvoering) € 570,–
Dru-Art 3, beige of wit € 655,–
Dru-Art 4, beige € 710,–
Dru-Art 5, beige € 950,–
Dru-Art 6, beige € 1.075,–
Dru-Art 8, beige € 1.305,–
Dru-Art 10, beige € 1.500–
NL 31, beige € 725,–
NL 51, beige € 1.015,–

Déco serie (DVS-2) 
Opéra, zwart, alu-metallic of zand-metallic € 1.540,–

Style serie
Style 3 (badkameruitvoering), alu-metallic € 715,–
Style 4, alu-metallic € 760,–
Style 5, alu-metallic € 825,–
Style 31, alu-metallic € 855,–

Accessoires
Muurdoorvoer Standaard Telescopisch Lang
Lengte max. 33 cm 25-44 cm max. 60 cm
Art 2-3-4, Style 3-4-5 € 75,– € 95,– € 95,–
Art 5-6, NL, Déco DVS-2, 
 Style 31 € 120,– € 145,– € 130,–
Art 8-10 € 165,– €  170,– € 170,–
Houtenwand-doorvoer (extra bij muurdoorvoer)
Art 2-3-4, Style 3-4-5  € 80,–
Art 5-6, NL, Déco DVS-2, Style 31 € 85,–
Art 8-10 € 85,–
Ombouwsets
Ombouwset propaan (alle modellen) € 28,–
Wandkit (voor plaatsing in bouwwagens)
Art 2-3-4, Style 3-4-5 € 190,–
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Houtkachels, kolenkachels en gaskachels6

Celebrating Warmth

Vrijstaande kachels DRU vermogen kW
 Gietijzeren kachels. nom. max.

DRU44, kleine moderne kachel
DRU44MF Multibrandstof, antraciet gelakt 4,9 7 €  995, –
DRU44MF Multibrandstof, in kleur geëmailleerd 4,9 7 €  1.395, –

DRU55, middelgrote moderne kachel
DRU55CB Houtkachel, antraciet gelakt 8 10 € 1.150,–
DRU55CB Houtkachel, in kleur geëmailleerd 8 10 € 1.525,–
DRU55MF Multibrandstof, antraciet gelakt 8 10 € 1.320,–
DRU55MF Multibrandstof, in kleur geëmailleerd 8 10 € 1.695,–

DRU64, middelgrote moderne kachel
DRU64CB Houtkachel,  antraciet gelakt 9 11 €  1.550, –
DRU64CB Houtkachel, in kleur geëmailleerd 9 11 € 2.215, –
DRU64MF Multibrandstof, antraciet gelakt 9 11 €  1.760, –
DRU64MF Multibrandstof   , in kleur geëmailleerd 9 11 €  2.430, –

DRU78, grote moderne kachel
DRU78CB Houtkachel, antraciet gelakt 11 13 €  1.850, –
DRU78CB Houtkachel, in kleur geëmailleerd 11 13 €  2.495, –
DRU78MF Multibrandstof, antraciet gelakt 11 13 € 2.060, –
DRU78MF Multibrandstof, in kleur geëmailleerd 11 13 €  2.705, –

Accessoires
Korte poten (hoogte kachel van 625 mm naar 555 mm)
Set à 4 stuks, antraciet gelakt, (voor DRU44MF)   € 40,–
Set à 4 stuks, in kleur geëmailleerd, (voor DRU44MF)   € 100,–

Kolenbunker (noodzakelijk voor brandstof kolen)
Kolenbunker 64 (voor DRU64MF)   €  125, – 
Kolenbunker 78 (voor DRU78MF)   € 135,–

Kit voor buitenluchtaansluiting (gesloten verbranding)
Airkit, Ø 100 mm (voor DRU64CB/MF en DRU78CB/MF)  € 103,–

Afvoermateriaal
Afvoermateriaal, in kleur geëmailleerd, zie pagina 8:
- Ø 125 mm (voor DRU44MF)
- Ø 150 mm (voor DRU55/64/78CB/MF)

Vrijstaande gaskachels Dovre vermogen kW
Aardgas of propaan.  nom.

Gaskachels met gesloten verbranding (boven- en achteraansluiting)

Astroline 4, grote moderne gaskachel met zijruiten
ASTRO4GA(P) Astroline 4 met voet  7 € 3.065,–
ASTRO4GA(P)/WB Astroline 4 met houtvak  7 € 3.125,–
Accessoires voor Astroline 4
FPG4.1 Vloerplaat glas (rond)   € 135,–
FPS4.1 Vloerplaat metaal (rond)   € 115,–

Vintage 35, middelgrote gaskachel in retro stijl
VINT35GA(P)  Vintage 35, antraciet gelakt  6 € 2.780,–
VINT35GA(P)/E8 Vintage 35, emaille crème wit  6 € 3.180,–
VINT35GA(P)/E9 Vintage 35, emaille olijfgroen  6 € 3.180,–
VINT35GA(P)/E10 Vintage 35, emaille zwart  6 € 3.420,–
VINT35GA(P)/E12 Vintage 35, emaille wit  6 € 3.180,–
VINT35GA(P)/E14 Vintage 35, emaille licht grijs  6 € 3.180,–
Accessoires voor Vintage 35
Diverse accessoires, zie Vintage 35 houtkachels, zie pagina 8

Vintage 50, grote gaskachel in retro stijl
VINT50GA(P)  Vintage 50, antraciet gelakt  7 € 3.245,–
VINT50GA(P)/E8 Vintage 50, emaille wit  7 € 3.645,–
VINT50GA(P)/E9 Vintage 50, emaille olijfgroen  7 € 3.645,–
VINT50GA(P)/E10 Vintage 50, emaille zwart  7 € 3.885,–
VINT50GA(P)/E12 Vintage 50, emaille wit  7 € 3.645,–
VINT50GA(P)/E14 Vintage 50, emaille licht grijs  7 € 3.645,–
Accessoires voor Vintage 50
Diverse accessoires, zie Vintage 50 houtkachels, zie pagina 8

Gaskachels met open verbranding, schoorsteenaansluiting  
(boven- en achteraansluiting)
ASTRO4GA(P)O/P Astroline 4 met voet  6 € 3.065,-
ASTRO4GA(P)PO/WB Astroline 4 met houtvak  6 € 3.125,-

Gaskachels met open verbranding, schoorsteenaansluiting  
(achteraansluiting) 
425GA(P) Compacte haard, antraciet, met houtset 6 € 1.950,–*
725GA(P) Royaal glasraam, antraciet, met houtset 9 € 2.180,–*
750GA(P) Robuuste haard, antraciet, met houtset 9 € 2.350,–*

Vrijstaande houtkachels Dovre vermogen kW
   nom. max.

250 Kleine klassieke multibrandstofkachel 6 8 € 1.085, – * 
250CBS  Kleine klassieke houtkachel met 

naverbranding, budget 6 8 € 950, –
250CBN Kleine klassieke houtkachel met
  naverbranding, aslade, budget 6 8 € 1.090, –
250CB  Kleine klassieke houtkachel met 

naverbranding 6 8 € 1.085, – *
350CB Kleine moderne houtkachel 6 8 € 1.365, – 
350CB/3  Kleine moderne houtkachel met  

zijruiten 6 8 € 1.395, –
360CB Middelgrote moderne houtkachel 8 10 € 1.580, –
360CB/3  Middelgrote moderne houtkachel  

met zijruiten 8 10 € 1.640,–
40CBS  Rustieke houtkachel, met moderne 
  deurgreep (met bovenaansluiting + € 20,–) 6 8 € 1.015, – 
425CB Middelgrote klassieke houtkachel  
  met volglasdeur 8 10 € 1.395,– *
425GM Middelgrote klassieke multibrandstof-  
  kachel 8 10 € 1.515, – *
525CB  Middelgrote houtkachel met  

buitenlucht aansluiting 8 10 €  1.045.–
550CB Middelgrote rustieke houtkachel 8 10 € 1.515,– *
555GM Middelgrote klassieke multibrandstof- 
  kachel met zijlaaddeur 8 10 € 1.515,– * 
640CB Middelgrote rustieke houtkachel  
  met zijlaaddeur 9 11 € 1.715,– * 
  Accessoire
   Airkit, voor buitenluchtaansluiting   € 103,–
640GM Middelgrote rustieke  
  multibrandstofkachel met zijlaaddeur 9 11 € 1.910,– *
750GH Grote klassieke houtkachel 9 11 € 1.920,– * 
  met zijlaaddeur
750GM Grote klassieke multibrandstofkachel
  met zijlaaddeur 9 11 € 2.070,–*
760CB Grote klassieke houtkachel met 
  zijlaaddeur, hoog vermogen 11 13 € 1.980,– *
  Accessoire
  Airkit, voor buitenluchtaansluiting   € 103,–
760GM Grote klassieke multibrandstofkachel
  met zijlaaddeur, hoog vermogen 11 13 € 2.260,–*
  Accessoire
  Airkit, voor buitenluchtaansluiting   € 103,–

–  afvoermateriaal, in kleur geëmailleerd, zie pagina 8

Astroline 2, kleine moderne houtkachel
met buitenluchtaansluiting
Astro2L standaard 7 9 € 1.670,–
Astro2L/BL standaard, zijpanelen staal, zwart gelakt 7 9 € 1.900,–
Astro2L/GLB standaard, zijpanelen en topplaat
 in glas, achteraansluiting 7 9 € 2.720,–
Astro2L/GLT standaard, zijpanelen en topplaat in glas,
 bovenaansluiting 7 9 € 2.760,–

Astro2P met voet 7 9 € 1.920,–
Astro2P/BL met voet, zijpanelen staal, zwart gelakt 7 9 € 2.150,–
Astro2P/GLB met voet, zijpanelen en topplaat in 
 glas, achteraansluiting 7 9 € 2.970,–
Astro2P/GLT met voet, zijpanelen en topplaat 
 in glas, bovenaansluiting 7 9 € 3.010,–

Astro2WB met houtvak 7 9 € 1.920,–
Astro2WB/GLB met houtvak, zijpanelen en topplaat 
 in glas, achteraansluiting 7 9 € 3.110,–
Astro2WB/GLT met houtvak, zijpanelen en topplaat 
 in glas, bovenaansluiting 7 9 € 3.150,–

Astroline 3, houtkachel (CB) en multifuelkachel (MF), gebogen zijruit
met buitenluchtaansluiting
Astro3CB/P met voet, houtkachel 8 10 € 2.630,–
Astro3MF/P met voet, multifuelkachel 8 10 € 2.630,–

Astro3CB/WB met houtvak, houtkachel 8 10 € 2.690,–
Astro3MF/WB met houtvak, multifuelkachel 8 10 € 2.690,–
Accessoires voor Astroline 3
FPG3.1 Vloerplaat glas (rond)   € 140,–
FPG3.2 Vloerplaat glas (hoekig)   € 140,–
FPS3.1 Vloerplaat metaal (rond)   € 115,–
FPS3.2 Vloerplaat metaal (hoekig)   € 115,–

Astroline 4, houtkachel (CB) en multifuelkachel (MF), rechte zijruit
met buitenluchtaansluiting
Astro4CB/P met voet, houtkachel 8 10 € 2.440,–
Astro4MF/P met voet, multifuelkachel 8 10 € 2.440,–

Astro4CB/WB met houtvak, houtkachel 8 10 € 2.505,–
Astro4CB/WBSCT met houtvak, houtkachel, 
 zijpanelen en topplaat in speksteen 8 10 € 3.990,–
Astro4MF/WB met houtvak, multifuelkachel 8 10 € 2.505,–
Astro4MF/WBSCT met houtvak, multifuelkachel, 
 zijpanelen en topplaat in speksteen 8 10 € 3.990,–
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5 jaar garantie!
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Accessoires voor Astroline 4
FPG4.1 Vloerplaat glas (rond)   € 140,–
FPS4.1 Vloerplaat metaal (rond)   € 115,–

Sense, middelgrote houtkachels
met buitenluchtaansluiting
Sense 100 standaard, front model, zwart gelakt 7 9 € 1.635,–
/E8/E12/E14 emaille crème wit, wit of licht grijs 7 9 € 2.000,–
/E10 emaille zwart 7 9 € 2.240,–
Sense 103 standaard, met zijruiten, zwart gelakt 7 9 € 1.690,–
/E8/E12/E14 emaille crème wit, wit of licht grijs 7 9 € 2.120,–
/E10 emaille zwart 7 9 € 2.360,–
Sense 200 met voetstuk, front model, zwart gelakt 7 9 € 1.880,–
/E8/E12/E14 emaille crème wit, wit of licht grijs 7 9 € 2.240,–
/E10 emaille zwart 7 9 € 2.485,–
Sense 203 met voetstuk, met zijruiten, zwart gelakt 7 9 € 1.930,–
/E8/E12/E14 emaille crème wit, wit of licht grijs 7 9 € 2.360,–
/E10 emaille zwart 7 9 € 2.605,–
- afvoermateriaal, in kleur geëmailleerd, zie deze pagina 

Sense, grote houtkachels
met buitenluchtaansluiting
Sense 300 standaard, front model, zwart gelakt 9 11 € 2.045,–
/E8/E12/E14 emaille crème wit, wit of licht grijs 9 11 € 2.500,–
/E10 emaille zwart 9 11 € 2.745,–
Sense 303 standaard, met zijruiten, zwart gelakt 9 11 € 2.120,–
/E8/E12/E14 emaille crème wit, wit of licht grijs 9 11 € 2.665,–
/E10 emaille zwart 9 11 € 2.905,–
Sense 400 met voetstuk, front model, zwart gelakt 9 11 € 2.350,–
/E8/E12/E14 emaille crème wit, wit of licht grijs 9 11 € 2.805,–
/E10 emaille zwart 9 11 € 3.045,–
Sense 403 met voetstuk, met zijruiten, zwart gelakt 9 11 € 2.420,–
/E8/E12/E14 emaille crème wit, wit of licht grijs 9 11 € 2.965,–
/E10 emaille zwart 9 11 € 3.210,–
- afvoermateriaal, in kleur geëmailleerd, zie deze pagina 

TAI45C, middelgrote kolenkachel
TAI45C zwart gelakt 9 11 € 1.690,–
/E6/E8 emaille majolica bruin of crème wit 9 11 € 2.295,–
/E10 emaille zwart 9 11 € 2.535,–
- afvoermateriaal, in kleur geëmailleerd, zie deze pagina

TAI45M, middelgrote multifuelkachel
TAI45M zwart gelakt 9 11 € 1.810,–
/E6/E8 emaille majolica bruin of crème wit 9 11 € 2.415,–
/E10 emaille zwart 9 11 € 2.660,–
- afvoermateriaal, in kleur geëmailleerd, zie deze pagina

Vintage 30, kleine houtkachel in retro stijl
met buitenluchtaansluiting
Vintage 30 antraciet gelakt 5 7 € 1.855,–
/E8/E9/E12/E14 emaille crème wit, olijfgroen,
 wit of licht grijs 5 7 € 2.130,–
/E10 emaille zwart 5 7 € 2.315,–
Accessoires voor Vintage 30
TBVIN30 tablet, antraciet gelakt   € 420,–
/E8/E9/E12/E14 emaille crème wit, olijfgroen, wit of licht grijs   € 505,–
/E10 tablet, emaille zwart   € 555,–
WBVIN30 houtvak, antraciet gelakt   € 510,–
/E8/E9/E12/E14 emaille crème wit, olijfgroen, wit of licht grijs   € 605,–
/E10 houtvak, emaille zwart   € 655,–
CRVIN30 cradle, antraciet gelakt   € 545,–
/E8/E9/E12/E14 emaille crème wit, olijfgroen, wit of licht grijs   € 625,–
/E10 cradle, emaille zwart   € 675,–
- afvoermateriaal, in kleur geëmailleerd, zie deze pagina

Vintage 35, middelgrote houtkachel in retro stijl
met buitenluchtaansluiting
Vintage 35 antraciet gelakt 7 9 € 2.160,–
/E8/E9/E12/E14 emaille crème wit, olijfgroen, 
 wit of licht grijs 7 9 € 2.560,–
/E10 emaille zwart 7 9 € 2.805,–
Accessoires voor Vintage 35
TBVIN35 tablet, antraciet gelakt   € 455,–
/E8/E9/E12/E14 tablet, emaille crème wit, olijfgroen, 
 wit of licht grijs   € 540,–
/E10 tablet, emaille zwart   € 590,–
WBVIN35 houtvak, antraciet gelakt   € 565,–

/E8/E9/E12/E14 houtvak, emaille crème wit, olijfgroen, 
 wit of licht grijs   € 670,–
/E10 houtvak, emaille zwart   € 715,–
CRVIN35 cradle, antraciet gelakt   € 600,–
/E8/E9/E12/E14 cradle, emaille crème wit, olijfgroen, 
 wit of licht grijs   € 685,–
/E10 cradle, emaille zwart   € 735,–
- afvoermateriaal, in kleur geëmailleerd, zie deze pagina

Vintage 50, grote houtkachel in retro stijl
met buitenluchtaansluiting
Vintage 50 antraciet gelakt 9 11 € 2.630,–
/E8/E9/E12/E14 emaille crème wit, olijfgroen, 
 wit of licht grijs 9 11 € 3.025,–
/E10 emaille zwart 9 11 € 3.270,–
Accessoires voor Vintage 50
TBVIN50 tablet, antraciet gelakt   € 470,–
/E8/E9/E12/E14 tablet, emaille wit, olijfgroen, wit of licht grijs   € 560,–
/E10 tablet, emaille zwart   € 605,–
WBVIN50 houtvak, antraciet gelakt   € 650,–
/E8/E9/E12/E14 houtvak, emaille crème wit, olijfgroen, 
 wit of licht grijs   € 755,–
/E10 houtvak, emaille zwart   € 800,–
- afvoermateriaal, in kleur geëmailleerd, zie deze pagina

Afvoermateriaal, in kleur geëmailleerd
Ø 125 mm, emaille E2 ivoor, E4 houtskool, E6 majolica bruin, 
E8 crème wit
Pijp 1000 mm    € 80,–
Pijp 750 mm    € 70,–
Pijp 750-1150 mm, telescopisch   € 130,–
Pijp 500 mm    € 55,–
Pijp 250 mm    € 30,–
Bocht 90°, glad    € 85,–
Bocht 90°, glad, met inspectieluik   € 110,–
Bocht 45°, glad    € 85,–
Bocht 45°, glad, met inspectieluik   € 110,–
T-stuk, met afsluitdop    90,–
Rozet    € 40,–
Aansluitstuk, 110 mm   € 60,–

Ø 150 mm, emaille E2 ivoor, E4 houtskool, E6 majolica bruin, 
E8 crème wit, E9 olijfgroen, E10 zwart, E12 wit, E14 licht grijs
Pijp 1000 mm    € 95,–
Pijp 750 mm    € 85,–
Pijp 750-1150 mm, telescopisch   € 155,–
Pijp 500 mm    € 65,–
Pijp 250 mm    € 40,–
Bocht 90°, glad    € 110,–
Bocht 90°, glad, met inspectieluik   € 140,–
Bocht 45°, glad    € 110,–
Bocht 45°, glad, met inspectieluik   € 140,–
T-stuk, met afsluitdop   € 100,–
Rozet    € 45,–
Aansluitstuk, 110 mm   € 60,–


