




Diverse accessoires die het gebruiksgemak van je 
haard vergroten.

_____________________________

De haard met ombouw is voorzien van:

• Zwarte vlakke achterwand
• Ecowave systeem, reduceert 50% in vermogen en in verbruik
• ICY module 
• Bedieningsluik
• Ontluchting roosters
• Ombouw haard met Brandwerend plaatmateriaal 

ICY module

Voordelen van ICY:

• Voorzien van bewegings- en 
lichtsensor om bewust om te 
gaan met energie.

• Lager energieverbruik
• Eventuele storingen kunnen 

uitgelezen worden.
• De gashaard is op afstand te 

beheren
• Eenvoudige bediening
• Geen losse afstandsbediening en 

batterijen 

Zwart

Bedieningsluik:

Om bij onderhoud en storing 
altijd eenvoudig toegang te 
hebben tot het gasregelblok is 
er een speciale bedieningsluik 
dat mooi geïntegreerd wordt in 
de opstelling van de haard





Model 1. Model 2. Model 3. Model 4.

Basis modellen bestaande uit: 

Model 1. Metro 80: (B)120x(T)45x(H)260cm 
Model 2/3. Lugo 80/2: (B)100x(T)55x(H)260cm 
Model 4. Lugo 80/3: (B)100x(T)55x(H)260cm 



Prijzen basis modellen:

Metro 80 front

• Met ontspiegeld glas
• Dichte schouw tegen het 

plafond voorzien van 3 stuks 
roosters en een 
bedieningsluik

• Haardombouw voorzien van 
glasvlies en sauswerk.

€ 7.250,- ex BTW

Lugo 80-2

• Dru Lugo 80/2 twee zijdig
rechts of links open

• Dichte schouw tegen het 
plafond voorzien van 3 stuks 
roosters en een bedieningsluik

• Haardombouw voorzien van 
glasvlies en sauswerk.

• Dru Lugo 80/3 drie zijdig
• Dichte schouw tegen het 

plafond voorzien van 3 stuks 
roosters en een 
bedieningsluik

• Haardombouw voorzien van 
glasvlies en sauswerk.

€ 6.980,- ex BTW € 6.980,- ex BTW

Lugo 80-3



Frank

€ 9.550,- ex BTW

• Lugo 80 - 3 zijdig
• Muurbeubels
• Zwevend haardplateau met een verstek rand 

25cm, dekton PG 1
• Dichte schouw tegen het plafond voorzien 

van 2 stuks roosters
• Haardombouw voorzien van glasvlies en 

sauswerk.
• Beschermkastje onder het plateau
• Maximaal 320cm breed

Willem

• Metro 80 front
• Haardplateau van plaatmateriaal 

promatect (kan je niet op zitten) zelf 
een kleur geven.

• Dichte schouw tegen het plafond 
voorzien van 3 stuks roosters en een 
bedieningsluik

• Haardombouw voorzien van glasvlies 
en sauswerk.

• Maximaal 280cm breed 

€ 9.700,- ex BTW





• Lugo 80 - 2 zijdig
• haardplateau hout ( kan je niet 

op zitten)
• Dichte schouw met verjonging 

bij het plafond en onderzijde
• Haardombouw voorzien van 

glasvlies en sauswerk.
• Bedieningsluik / wit voorstaand 

links 
• Maximaal 120cm breed

Diana

€ 7.910,- ex BTW

Ellen

€ 8.730,- ex BTW

• Lugo 80 - 2 zijdig
• Haardplateau 2cm dik, Dekton PG 2
• Dichte schouw tegen het plafond 

voorzien van 2 stuks roosters
• Haardombouw + onderkant voorzien 

van glasvlies en sauswerk.
• Bedieningsluik / wit voorstaand rechts
• Maximaal 200cm breed



Wij streven er naar ieder meubel echt maatwerk te maken zodat het perfect past bij uw wensen. De modellen op deze pagina zijn voorbeelden 
om u een indruk te geven van de te verwachten kosten. Ieder meubel wordt speciaal voor u samengesteld. De keuze van de haard, materialen 
en afmetingen zijn volledig vrij. Deze keuzes kunnen van invloed zijn op de prijs. 

Dekton PG. 1

Dekton PG. 2 Composiet PG. 0 

Composiet PG. 3 


