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Met ons wordt verwarmen
een belevenis
Hybride-, hout- en pelletkachels

ADURO

HYBRID
Bekroond met
de Europese
milieuprijs

Afb.: Aduro H3 Lux

aduro.nl

HYBRIDEKACHELS

Aduro hybridekachels

Een gecombineerde
hout- en pelletkachel
De hybridekachel van Aduro combineert het beste uit twee
werelden: het milieuvriendelijk verwarmen met houtpellets en de
gezelligheid van een houtkachel. U kunt de Aduro hybridekachel
gebruiken als een klassieke, milieuvriendelijke kachel, stil en
met een gezellig vlammenspel zoals alleen een kachel dat kan
bieden. Zo kunt u altijd verwarmen – ook zonder stroomverbruik.
Met de houtpelletfunctie van de Aduro hybridekachel hebt u nog
meer opties.

Verspreidt warmte
en gezelligheid

Bekroond met de
Europese milieuprijs

Geniet van de levendige vlammen en de gezellige atmosfeer van echt haardhout. U kunt de
kachel met een goed geweten 's nachts met
pellets laten doorbranden – zo is het warm als
u de volgende ochtend aan de dag begint.

In 2018 werd de hybridekachel bekroond met de gerenommeerde Europese milieuprijs in de categorie “Duurzame producten en aanbiedingen”. Deze prijs bekroont
milieuvriendelijke bedrijven voor innovatieve en duurzame
initiatieven. Zelfs in vergelijking met de beste houtkachel reduceert de hybridekachel van Aduro de emissies
aanzienlijk dankzij de automatisch geregelde pelletverbranding.

Kachel aanmaken van onderweg
Bediening met een smartphone en/of
tablet en handmatig

De hybridekachel voldoet aan de strengste Europese
milieueisen Ecodesign2022, zowel aan die voor houtkachels alsook aan die voor pelletkachels.

Kan alleen starten en de ruimtetemperatuur
constant houden
Weekprogramma en temperatuurcontrole

Maak uw hybridekachel aan
met uw smartphone

Geruisloze verbranding van haardhout en
stil bij de verbranding van pellets

U kunt uw huis nu ook
verwarmen als u niet
thuis bent. De hybridekachel laat zich
eenvoudig met de
smartphone bedienen en bewaken.
Om de werking van
de hybridekachel
te waarborgen,
moet deze met een
stabiel wifi-netwerk
zijn verbonden.

Omschakelen tussen pellets en haardhout is op elk moment mogelijk
Gemoedelijke sfeer door een wondermooi vlammenspel
Gepatenteerde oplossing

De houtkachel
van de toekomst
Programmeringsoptioner med
ugeprogram
og temperaturstyring
Ons concept
heeft zich bewezen.
De meest gebruikte hybridekachels brandden 4.400 uren per jaar, wat overeenkomt met 183
dagen lang 24 uur per dag. De kachel die de verwachtingen van de

wereld over kachels op zijn kop zette, heeft meerdere patenten op
zijn naam staan. De Aduro Hybrid Version 2 beschikt over meerdere
innovaties, die de algehele gebruikservaring merkbaar verbeteren.

Der10.000+
Kaminofen derBEPROEFD
Zukunft

CONCEPT

Unser KonzeptHYBRIDEKACHELS
ist bewährt. Die am häufigsten eingesetzten
VERKOCHTE

Hybridöfen brannten 4.400 Stunden pro Jahr, was einem
Betrieb rund um die Uhr an 183 Tagen entspricht. Der Ofen,
der die Erwartungen der Welt an einen Kaminofen auf den Kopf

20.000+

VERBRANDE PELLETS

gestellt hat, hat mehrere Patente erreicht. Der Aduro Hybrid
Version 2 bietet eine Reihe von Erneuerungen, die das generelle
Gebrauchererlebnis spürbar verbessern.
Aduro H1 met glas aan de zijkanten.
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HYBRIDEKACHELS

Deense innovatie van topklasse
Natuurlijke
warmteverdeling
door convectie
(geen ventilatoren)

Isolatiestenen
met een hoog
isolerend
vermogen

Keramisch
glas met
ruitspoeling
Flexibele transportschroef voor
het vullen van de
hybridekachel

Aduro H3 Lux valt op door een elegante zwarte glazen deur en
180º zicht op het vuur. De grote, gewelfde glazen deur wordt
door een glanzend en gepolijst ontwerp een echte blikvanger.

Verbrandingskamer van
gietijzer voor
pellets

Accessoires
Voor de Aduro hybridekachels hebben we een aantal
accessoires ontworpen, die het gebruik van de kachel zowel
esthetisch alsook functioneel opwaarderen.

Externe
luchttoevoer
Eenvoudige
bediening met
Aduro-tronic
bij gebruik van
kachelhout

Aduro Hybrid-tang

Draadloze
kamertemperatuursensor

510 mm

Geïntegreerd
wifi-systeem
Door de geïntegreerde trechter*
kunt u de pellets
heel eenvoudig
bijvullen

1063 mm

Speciale bodemplaat van glas,
in de vorm van een halvemaan

Aduro Proline 3

Kamertemperatuursensor

Geïntegreerde
pellettank met
een capaciteit
van ca. 13 kg

Topplaat van kalk- en speksteen

Aduro aszuiger

Aduro H5. Duidelijke lijnen, eenvoudige
en vierkante hybridekachel.
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*Een duurzame beslissing - de trechter is gemaakt van gerecycled plastic.
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HYBRIDEKACHELS

De Aduro hybridekachel heeft een stabiele
schoorsteentrek nodig
De Aduro hybridekachel is een uniek product en werkt anders dan
een conventionele pelletkachel. Daarom heeft de kachel absoluut
een stabiele schoorsteentrek nodig. Dit is een voorwaarde om de
hybridekachel betrouwbaar met pellets en haardhout – in dat geval
ook zonder elektriciteit – te laten branden.

trek. Een stabiele schoorsteentrek is dan ook essentieel voor een
succesvol gebruik van uw hybridekachel. Kijk op aduro.nl voor de
eisen die wij stellen aan het plaatsen van de schoorsteen.
Het reinigen van de hybridekachel duurt ca. 1 minuut en wordt
altijd dan aangeraden als de pellettank gevuld moet worden (na
ca. 13 kg verbrande pellets). Bovendien adviseren wij regelmatig
haardhout te gebruik omdat dit de verbrandingskamer vrij brandt
en reinigt waardoor de verbranding verbetert.

Het is dus geen typische pelletkachel, waar een ventilator de rookgassen permanent in de schoorsteen drukt waardoor langdurig
houtpellets verbrand kunnen worden. De brandduur voordat een
reiniging noodzakelijk is, is afhankelijk van het verwarmingsniveau,
de kwaliteit van de pellets en de stabiliteit van de schoorsteen-

OPTIMUM

SEMI-OPTIMUM

1m

40 cm

10 cm

NOT OPTIMUM

Zorg voor een optimale
schoorsteentrek

Minder rook uit de geopende
kacheldeur

Voor klanten die niet over de optimale schoorsteencondities beschikken en
de kwaliteit en duur van de verbranding willen verbeteren, en ook een stabiele
verbranding nastreven, biedt Aduro de Aduro DraftOptimizer aan. De Aduro
DraftOptimizer is een rookafzuiger die de schoorsteentrek verbetert en stabiliseert. Als u hoofdzakelijk pellets gebruikt en een stabiele verbranding wenst,
moet u onze Aduro DraftOptimizers installeren.

Verbetert de verbranding –
aanpasbare schoorsteentrek
Verdunde rook uit de
schoorsteen
Eenvoudig aanmaken van
de houtkachel

Meer informatie en een productvideo vindt u op aduro.nl

KKELD
ONTWI OORCH
DOOR S GERS
E
STEENV

24 VDC-kleinspanningsmotor

Gemaakt van robuust roestvast
staal, materiaalnummer AISI 304
Aduro H2 zonder glas aan de zijkanten. Maakt een kleinere
veiligheidsafstand tot brandbaar materiaal mogelijk.
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Aduro
houtkachels
Schoon, smart en
Scandinavisch
chic
Meer dan 400.000 houtkachelbezitters in
heel Europa hebben al gekozen voor een
kachel van Aduro. Wij bieden u het complete
pakket aan, van aanmaakhulpmiddelen en
houtkachels tot en met hulpmiddelen om de
schoorsteentrek te optimaliseren. Wij bieden
u verschillende kachelmodellen aan in een
elegant Scandinavisch design.
Herontdek de natuurlijke warmte van
haardhout. Aduro leidt u naar een wereld vol
INNOVATIES en COMFORT.

Milieuvriendelijke verbranding
Deens design en
innovatieve techniek

Effectieve ruitspoeling om
roetvorming op het glas te
voorkomen
Directe toegang tot originele
reserveonderdelen op
aduroshop.com

HOUTKACHELS

Spaarzame verbranding,
tot wel 40% besparing
op hout!
De Aduro-tronic regelt de primaireluchtstroom
automatisch met slechts één trek – heel comfortabel. Uit tests met een Aduro 1 en een verkeerd
ingestelde primaireluchttoevoer is gebleken dat
deze 40% meer haardhout verbruikt als dezelfde
kachel met Aduro-tronic. Het mechanisme is elegant onder de verbrandingskamer geïntegreerd en
functioneert zonder elektriciteit.

Aduro
Tronic

Alle Aduro houtkachels zijn standaard uitgerust met Aduro-tronic.
Zeer betrouwbare
kwaliteitsproducten
Eenvoudige bediening

Meer op aduro.nl

Zo werkt Aduro-tronic

Leer hoe u het beste uit uw
haardhout haalt – met de
innovatieve Aduro-tronic, de
Aduro Smart Response of de
Aduro DraftOptimizer

Vijf jaar
garantie

Aangename en gelijkmatige
temperatuur (convectiekachel)
Zowel voor iOS alsook voor Android
verkrijgbaar

Registreer uw nieuwe Aduro kachel*
uiterlijk vijf maanden na aankoop op
aduro.nl en u krijgt gratis vijf jaar garantie.

Aduro

Smart
response

Door simpelweg trekken wordt de Aduro-tronic geactiveerd.

aduro.nl/garantie

*Geldt niet voor Aduro hybride- en pelletkachels

Warm goed op

Afb.: Aduro 17.1 Lux Wit

Nu kan uw smartphone u vertellen wanneer u
hout moet bijleggen. Wij hebben een gemakkelijke app ontwikkelt waarmee u het optimale
uit uw kachel kunt halen. Met Aduro Smart
Response bespaart u tijd, geld en energie
doordat u uw houtkachel correct gebruikt.

Aduro houtkachels met
extreme luchttoevoer

De Aduro Smart Response is geschikt voor
houtkachels van Aduro en andere merken.
Meer op aduro.nl

De luchttoevoer is nu volledig geopend.

Houtkachels hebben voor een schone en effectieve verbranding
een constante luchttoevoer nodig. In energiezuinige woningen
kan dit een probleem worden, omdat deze zeer luchtdicht zijn
gebouwd. De Aduro 9 Lux Ceramic, 9.3 Lux, 9.5 Lux, 9.7 Lux,
15 Lux, 17.1 Lux Wit, 22.1 Lux, 22.3 Lux en 22.5 Lux beschikken over een externe luchttoevoer, waarbij de lucht voor de
verbranding rechtstreeks van buiten in de houtkachel wordt
geleidt, zonder dat dit het uiterlijk van de kachel verandert.

Lager houtverbruik – u bespaart
geld
6 minuten

Verbeterde verbranding

Wist u al dat…?
Aduro een complete montageset levert
voor de verseluchttoevoer (Ø80 mm). De
set bevat alle onderdelen die nodig zijn
voor een standaard naar achteren naar de
buitenwand gerichte installatie.

Minder rook uit de schoorsteen

Comfortabele bewaking van
uw verbranding
Het mechanisme is zo ingesteld dat het na ca. zes minuut sluit.
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HOUTKACHELS

Aduro 9 Lux
Ceramic
De Aduro 9 Lux Ceramic is bekleed met
licht keramiek waardoor de houtkachel
een rustige en strenge uitstraling krijgt,
wat in sterk contrast staat met de
deur van helder glas en de grepen van
de houtkachel. Tegelijkertijd heeft de
keramische bekleding een praktische
functie: de warmte wordt effectief opgeslagen en over een langere periode
weer afgegeven.

Aduro 9.7 Lux
Met een hoogte van 150 cm is de
Aduro 9.7 Lux een bijzondere aanwinst
voor ruimtes met hoge plafonds.
Bovenin de kachel zitten 24 stenen
die warmte vasthouden en de kachel
heeft een grote, afgesloten bergruimte
onder de verbrandingskamer. In het
midden van de kachel schittert de
exclusieve glazen deur, hét kenmerk
van onze Aduro Lux-kachels.

NIE
U

W
Aduro 9.3 Lux

Aduro 9.3 Lux
De slanke sokkel accentueert de
verbrandingskamer en geeft de
houtkachel een zekere lichtheid. Hij
is eenvoudig, elegant en straalt een
lichte ongedwongenheid uit.

Aduro 9.5 Lux
De rechtlijnige en elegante buitenkant
van de Aduro 9.5 Lux, in combinatie
met zijn hoogte van 120 cm, kenmerken
deze houtkachel. Aduro 9.5 Lux past
vooral erg mooi in grote kamers
met hoge plafonds. Karakteristiek
voor de Aduro 9.5 Lux zijn het grote
houtvak met deur en de verhoogde
verbrandingskamer, waardoor een
eenvoudige bediening mogelijk is.

Aduro 9.7 Lux
10
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HOUTKACHELS

Aduro
22.5 Lux
Aduro 22.5 Lux is door zijn
verhoogde verbrandingskamer
een hoge, slanke en elegante
houtkachel, die u een perfect
180° zicht op het vuur biedt. De
elegante zwarte glazen deur valt
op, terwijl de grepen discreet
tussen deur en legvak zijn
geïntegreerd.

Aduro 22.1 Lux
Het minimalistische design, de smalle vorm
en de glanzende glasdeur maken van de
Aduro 22.1 Lux een elegante verschijning.
Karakteristiek voor dit model is het grote
vak onder de verbrandingskamer, waarin u
verschillende accessoires kunt bewaren.
Aduro 22.1 Lux past perfect in de hoek.

Aduro 22.3 Lux

Aduro 22.3 Lux
Aduro 22.3 Lux is een slanke houtkachel met een minimale diepte, die
perfect in kleine ruimtes past. De sokkel heft de verbrandingskamer op en
geeft het design van de houtkachel een aangename ongedwongenheid.
De glanzende glasdeur verleent de Aduro 22.3 Lux bovendien exclusiviteit,
terwijl de glazen ruiten 180° zicht op de vlammen mogelijk maken.

Aduro 17.1
Lux Wit
Door het zuiver witte design
is de houtkachel een heldere
verschijning en onderscheidt hij
zich duidelijk van de klassieke
zwarte kachels. Fijne details zijn
de verbrandingskamer met de
harmonisch afsluitende achterwand, de gietijzeren bodem van
de verbrandingskamer en de
geruisloos sluitende aslade.

Aduro 15 Lux
Aduro 15 Lux kenmerkt zich door een
extravagante zwarte glazen deur en elegante
grepen. Het mooie ellipsvormige grondplan
is gekozen omdat hierdoor een brede vorm
met een minimale diepte mogelijk is.

Aduro 22.1 Lux
12
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PELLETKACHELS

Aduro pelletkachels

Snel eenvoudig verwarmen voor thuis
Aduro pelletkachels combineren modern Deens
design met maximaal verwarmingscomfort en
innovatieve technologie. U hoeft alleen maar de bak
met houtpellets te vullen. Na een paar minuten kunt
u genieten van de vlammen en de warmte.

Aduro pelletkachels kunnen met een weekprogramma
worden geregeld en als primaire warmtebron in uw
huis worden gebruikt. Bovendien kunt u er ook andere
warmtebronnen mee ondersteunen.

Voordelen van een Aduro
pelletkachel

NIEUW

Deens design
Geïntegreerde wifi-module – bedien uw
pelletkachel onderweg via uw smartphone of tablet
Regelbaar via een bedieningspaneel
aan de pelletkachel
Milieuvriendelijk verwarmen
Zeer hoog rendement
Externe luchttoevoer
Eenvoudig de vullen pellettank
Eenvoudig te reinigen en te onderhouden

Aduro P5 lux
Aduro P5 is ook verkrijgbaar als Lux-model, de bijzonder grote
glazen deur geeft deze kachel een zeer exclusieve uitstraling.
14
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PELLETKACHELS

Aduro P5
De Aduro P5 is de pelletkachel die nog het meeste lijkt op een klassieke kachel. Het gewelfde panoramaglas en de vensters aan de
zijkanten bieden een uitgebreid zicht op het rustige en natuurlijke
vlammenspel. De effectieve ruitspoeling voorkomt roetvorming op
de glazen ruit, terwijl de brandkegel stof en slakken opvangt en zo het
reinigen vereenvoudigt.
De pellettank met plaats voor 15 kg houtpellets ligt onder de verbrandingskamer en is eenvoudig en comfortabel te vullen. Met de app
of de meegeleverde afstandsbediening kunt u de kachel eenvoudig
starten, uitschakelen en de warmte regelen. Dankzij de slimme app is
dit ook van onderweg mogelijk.

Aduro Proline kunststof binnenkorf
Driedelige kunststof binnenbak van gerecycled plastic voor Aduro Proline Ø45houtbakken, voor het praktisch bijvullen van houtpellets in Aduro Hybrid- en
Aduro-pelletkachels.
Aduro P1

Aduro P1 serie
Met de Aduro P1 serie heeft de designer Casper Storm een pelletkachelserie in een rond Scandinavisch design ontworpen. Door de
grote glazen deur wordt uw blik direct naar het vlammenspel geleid.

NIE
U

W

Via de geïntegreerde wifi-module kan de pelletkachel direct en eenvoudig worden bediend, ongeacht waar u bent (op voorwaarde dat u
een wifinetwerk hebt). Het verwarmingsvermogen kunt u in 5 trappen
regelen. Bij trap 1 is de pelletkachel zeer stil, omdat hier de ventilator
niet wordt geactiveerd.

Aduro P1.4
Aduro P5

Aduro P1.3

Met 3 glazen ruitjes en 180 graden
rondom zicht op de vlammen.

Een grote, elegante glazen deur en zwart glas aan de
zijkanten geven de pelletkachel een exclusief design.
16

De pelletkachel beschikt over wit glas aan
de zijkanten, wat een harmonisch ontwerp
oplevert en mooi contrasteert met de
zwarte glazen deur.
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PELLETKACHELS

Aduro P2
Met een tijdloos design zorgt deze pelletkachel voor een duidelijk,
kubistisch element in uw woonkamer. Achter het design zit intelligente techniek. De Aduro P2 is via een afzonderlijke wifi-module
digitaal regelbaar – zo kunt u uw kamers al verwarmen voordat u
thuis bent.
Bij de Aduro P2 is de ventilator door een natuurlijke convectie
vervangen, net als bij een conventionele houtkachel, waardoor de
pelletkachel stiller is.

Accessoires
Wij hebben een accessoireserie ontworpen, die
de beleving van het levende vuur zowel esthetisch
alsook functioneel completeert. De accessoireserie
is gebaseerd op het idee van een perfecte werking
gecombineerd met een eenvoudige bediening.

Houtkorven
De houtkorven zijn niet alleen geschikt om hout in te bewaren,
maar zijn ook ideaal voor kranten, tijdschriften en speelgoed.

Aduro Proline
Aduro Proline Ø45
kunststof binnenkorf, zwart
De kunststof binnenkorf
past perfect in korven
met Ø45. De binnenkorf
beschermt de korf en
vergemakkelijkt het halen
van haardhout.

Aduro Proline haardhouttas, beige

Aduro Proline haardhouttas, grijs

Aduro Proline Ø45
kunststof binnenkorf voor
houtpellets, zwart

Aduro P4
De Aduro P4 lijkt als twee druppels water op de Aduro P1, maar
de technologie achter de façade is veel geavanceerder. De kachel
beschikt over een gecentreerde rookafvoer boven en een effectieve ruitspoeling om roetvorming op de glazen ruit te voorkomen.
Bovendien zorgt de kachel voor zeer mooi vlammenspel. Met de
geïntegreerde wifi-module kunt u de kachel ongeacht plaats en tijd
met uw smartphone te regelen.

Aduro Proline haardhouttas, zwart

Aduro Proline Ø39
van PET, zwart

Aduro Proline
Ø45 van PET, kaki
gemengd

De driedelige kunststof
binnenkort past perfect in
korven met Ø45.

Aduro Proline Ø45
van vilt, grijs

Aduro Proline Ø39
van vilt, grijs

Aduro Proline Ø45
van vilt, grijs

Aduro Proline Ø39 van
imitatieleder, zwart

Aduro Proline briketkast,
zwart staal

Aduro Baseline

Aduro Baseline van
imitatieleder, zwart
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Aduro Baseline
van PET, zwart

Aduro Baseline
van vilt, grijs
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Aduro houtemmer,
zwart staal

Aanmaken

Veiligheid

Wij hebben een breed assortiment kachelsets van zwart staal, roestvast
staal, imitatieleder, en natuurlijk de bestseller Aduro Magnetic Tools – de
magnetische gereedschappen die gemakkelijk zijn te bewaren.

Met de Aduro aanmaakhulpmiddelen brengt u
uw houtkachel snel, veilig en reukloos op gang.

Aduro heeft een ruime keuze aan bodemplaten. Neem voor de afstand tot
brandbaar materiaal de nationale geldende voorschriften in acht.

Aduro Easy Firelighter,
Bio-wool

510 mm

Kachelset

1148,2 mm

Aduro Easy Firelighter,
Bio-cubes

Aduro Proline 1

707 mm

682,7 mm

Ø 1072,5 mm

Glazen bodemplaat halve maan
Geschikt voor de Aduro 15 serie
(m.u.v. Aduro 15.3).

1063 mm

Glazen bodemplaat halve maan
Geschikt voor de Aduro 22 serie.

Glazen bodemplaat
halve maan
Geschikt voor de
Aduro 9 Lux serie,
Aduro 17 serie, Aduro
Hybrid serie (m.u.v.
H5), Aduro P1 serie,
Aduro P5 serie en
Aduro P4.

Aduro Easy Firelighter,
Bio-sticks

Aduro Baseline 1

1100 mm

1100 mm

Bodemplaat van
glas en staal
Druppelvormig
Veiligheidsrooster
voor kinderen

Aduro Easy Firelighter,
Bags

Decoratie
Aduro Proline 2

Aduro Baseline 2

Aduro
houtvochtigheidsmeter

Afdekplaat van zandsteen, specksteen en kalksteen.
Geschikt voor alle varianten van de Aduro 9 Lux serie (m.u.v. Aduro 9.7 Lux) en Aduro 17 serie.

Afdekplaat van speksteen.
Geschikt voor de Aduro 22 serie.

Aduro houtsplijter
voor aanmaakhout

Aduro Proline 3

Overige accessoires

Aduro Baseline 3

Aduro houtkachelventilator

Aduro aszuiger
Ideaal om de kachel
snel en goed te
reinigen.

Aduro Magnetic Tools

Schep

Reservefilterzak
voor Aduro aszuiger

Aduro Easy Clean
De perfecte spons om
het glas te reinigen.

Vuurhaak

20

Assortiment rookbuizen
Meer artikelen vindt u online
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Specificaties
Hier vindt u de specificaties van elke kachel. Voordat u uw nieuwe Aduro kachel installeert, moet u altijd
zorgvuldig de gebruiksaanwijzing lezen en u bewust zijn van de geldende wetten en voorschriften.

Hybridekachels
Aduro H1

Aduro H2

Houtkachels

Aduro H3 Lux

Houtkachels

Pelletkachels

Aduro H5

Aduro 9 Lux
Ceramic

Aduro 9.3
Lux

Aduro 9.5
Lux

Aduro 9.7
Lux

Aduro 15
Lux

Aduro 17.1
Lux

Aduro 22.1
Lux

Aduro 22.3
Lux

Aduro 22.5
Lux

P1

P1.3

P1.4

P2

P4

P5

P5 Lux

50601

50602

50603

50605

50304

50301

50302

50305

50558

50572

50222

50224

50225

50702

50703

50704

50711

50741

50751

50752

7 kW met
haardhout /
6,8 kW met
pellets

7 kW met
haardhout /
6,8 kW met
pellets

7 kW met
haardhout /
6,8 kW met
pellets

7 kW met
haardhout /
6,8 kW met
pellets

6 kW

6 kW

6 kW

6 kW

6,5 kW

7 kW

5,5 kW

5,5 kW

5,5 kW

8 kW

8 kW

8 kW

7,5 kW

8 kW

6,8 kW

6,8 kW

2-9 kW*

2-9 kW*

2-9 kW*

2-9 kW*

3-9 kW

3-9 kW

3-9 kW

3-9 kW

3-9 kW

3-9 kW

3-9 kW

3-9 kW

3-9 kW

3-8 kW

3-8 kW

3-8 kW

3-7,5 kW

3-8 kW

3-8 kW

3-8 kW

20-140 m2

20-140 m2

20-140 m2

20-140 m2

30-140 m2

30-140 m2

30-140 m2

30-140 m2

30-140 m2

30-140 m2

30-140 m2

30-140 m2

30-140 m2

30-140 m²

30-140 m²

30-140 m²

30-140 m²

30-140 m2

30-140 m2

30-140 m2

Rookafvoer, diameter

Ø15 boven/
achter

Ø15 boven/
achter

Ø15 boven/
achter

Ø15 boven/
achter

Ø15 boven/
achter

Ø15 boven/
achter

Ø15 boven/
achter

Ø15 boven/
achter

Ø15 boven/
achter

Ø15 boven/
achter

Ø15 boven/
achter

Ø15 boven/
achter

Ø15 boven/
achter

Ø8 achter

Ø8 achter

Ø8 achter

Ø8 boven/
achter

Ø8 boven

Ø8 boven/
achter

Ø8 boven/
achter

Buitenmaten (hxbxd)

120 x 50
x 50,8

120 x 50
x 50,8

120 x 50 x
50,8

116,7 x 50,3
x 50,6

139,9 x 54,4
x 50

114 x 50
x 45,8

120 x 50
x 45,8

150 x 50
x 44,7

84 x 77,9
x 36,6

98,2 x 50
x 45,3

113 x 44
x 40,3

106,1 x 44
x 40,3

113 x 44
x 40,3

110,09 x 53,3
x 54,35

110,09 x 53,3
x 54,35

110,09 x 53,3
x 54,35

126,73 x 49,5
x 50,4

113 x 56
x 56 cm

120 x 50
x 56 cm

120 x 50
x 56 cm

Afstand tot brandbaar
materiaal achter de
kachel

7,5

7,5

7,5

7 (5 cm van de
luchttoevoer)

7,5

7,5

7,5

7,5

20

7,5

7,5

7,5

7,5

30

30

30

20

10

10

10

Afstand aan de zijkant tot
brandbaar materiaal

70

40

70

37,5

40

70

70

70

34/11

40

40

70

70

30

30

30

20

10

40

40

Afstand tot meubilering

100

100

100

100

100

100

100

100

120

100

100

100

100

80

80

80

100

80

70

70

108,2

108,2

108,2

104,1

101

102,2

108,2

137

68,7

86,5

101,3

94,4

101,3

Ca. 18,5

Ca. 18,5

Ca. 18,5

107,62

-

108,2

108,2

Afstand van het midden
van de rookopening tot
aan de achterkant van de
kachel

25

25

25

25,3

22,8

20,3

20,3

19,3

18,5

20,3

18,5

18,5

18,5

-

-

-

9,2

7,8

6,1

6,1

Maximale lengte van de
brandstof

39

39

39

37

39

39

39

39

50

39

35

35

35

-

-

-

-

-

-

-

Breedte van de verbrandingskamer

40

40

40

38

40

40

40

40

51

40

36

36

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Primaire, secundaire en
tertiaire luchttoevoer

-

-

-

-

-

-

-

Ruitspoeling

-

-

-

-

15 kg

15 kg

15 kg

15 kg

15 kg

Ca.14 kg

Ca. 14 kg

Artikelnummer
Nominaal verwarmingsvermogen
Werkingsbereik
Verwarmingsoppervlak
Afmetingen in cm

Afstand van de vloer
tot het midden van de
achterste uitgang

Aduro-tronic automaat
Convectie

Aslade
Externe luchttoevoer
Ca. 13 kg (6 mm ENplus A1-kwaliteit)

Pelletcapaciteit

Rendement

>81% met
haardhout /
>87% met
pellets

>81% met
haardhout /
>87% met
pellets

>81% met
haardhout /
>87% met
pellets

>83% met
haardhout /
>87% met
pellets

-

-

-

-

-

-

-

-

-

>80%

>80%

>80%

>80%

>78 %

>78 %

>78 %

>78 %

>78 %

Stroomverbruik

230 v/50Hz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Schoorsteentrek

Conform EN13240 en EN14785

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

>91% (2,8 kW) >91% (2,8 kW) >91% (2,8 kW) >90% (3,13 kW) >92% (2,4 kW) >=87% (3,4 kW) >=87% (3,4 kW)
/ >90% (8 kW) / >90% (8 kW) / >90% (8 kW) / >87% (7,5 kW) / >90% (8 kW) / >87% (6,8 kW) / >87% (6,8 kW)
120-460 Watt 120-460 Watt 120-460 Watt

25-312 Watt

50 Watt

81 Watt

81 Watt

Conform EN14785

Gewicht

135 kg

135 kg

135 kg

132 kg

167 kg

108 kg

120 kg

173,2 kg

94 kg

110 kg

91 kg

85 kg

91 kg

95 kg

95 kg

95 kg

100 kg

117 kg

120 kg

120 kg

Kleur

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Wit

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Wit

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Wit

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Toelatingen

EN13240, EN14785, CE, NS3058 &
Ecodesign 2022

DIN EN13240, CE, NS3058,
§15a B-VG Oostenrijk & Ecodesign 2022

DIN EN13240, CE, NS3058,
§15a B-VG Oostenrijk & Ecodesign 2022

EN14785, CE & Ecodesign 2022

*Op hout 3-9 kW / Op pellets 2-7 kW.
22

23

Onder voorbehoud van eventuele drukfouten en stilistische aanpassingen aan de gebruikte foto's.
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