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Gashaard: Dru Maestro 80/3 Eco Wave Ceraglass, Aardgas
Vuur zoals vuur bedoeld is
De Dynamic Flame Burner zorgt ervoor dat het vuur om de
'niet van echt te onderscheiden' houtstammen heen grijpt. De
3 hoge ruiten en het (optionele) ontspiegelde glas zorgen voor
een perfect zicht op het ultieme vuur van de Maestro 80/3 Eco
Wave.
Het driezijdige model is strak tegen de muur zonder kader in
te bouwen. Daarnaast is het model zowel staand als hangend
te bevestigen en dat biedt veel inbouwmogelijkheden. De
getoonde foto's en video van deze haard zijn gebaseerd op
een Maestro haard op aardgas.
De perfecte balans tussen warmte en sfeer
Vuur zorgt voor sfeer, maar deze moet wel in balans zijn met
de warmte die het afgeeft.. Om bij minder warmtebehoefte
toch te kunnen blijven genieten van natuurlijke volle vlammen,
heeft DRU Eco Wave ontwikkeld. Deze DRU-innovatie levert
een belangrijke bijdrage aan het 'ultieme vuur' doordat de
hoogte van de vlammen kunnen fluctueren van hoog naar
laag. Natuurlijk en levendig, net als bij een echt houtvuur.
Plaats hem waar je maar wilt
Dat het ultieme vuur voor DRU meer is dan een ingekaderd
vlammenspel bewijst de DRU-innovatie PowerVent (R). Het
betekent de vrijheid om een haard te plaatsen op de plek die
jij het mooiste vindt. Midden in de kamer, in je slaapkamer of
in de keuken. Plaats de DRU Maestro 80/3 Eco Wave waar je
maar wilt. Dankzij de DRU-innovatie PowerVent(R) ben je
namelijk niet langer gebonden aan een plek of een bestaand
rookkanaal.

Eigenschappen:

€ 4187,Tot(OP=OP)
einde voorraad!

Afstandsbediening

ja

Koppeling met app

ja

Brander bed

Houtset

Breedte

91.2 cm

Diepte

39,6 cm

Energieklasse

A

Gassoort

Aardgas

Gewicht

100 kg

Hoogte

92.3 cm

Kleur

Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.

Gadeco BV BTW BE0400.297.917
26/01/2021 18:21:20

Pag. 1/2

Gadeco BV
Molenstraat 59, 9300 Aalst - 053 21 34 67
info@gadeco.be - www.gadeco.be

Materiaal

Glas

Materiaal

Staal

Nominaal vermogen

9 kW

Rookgasafvoer/luchttoevoer

200 / 130 mm

Verbrandingssysteem

Gesloten

Vuurzicht

Driezijdig

Model haard/ kachel

Inbouw

Maximaal vermogen

9,0 kW

Rendement

93 %
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