
DE MOOISTE LIJN
LIFTDEURHAARDEN



VOORWOORD

Pure beleving. Dat is waar Pierres d’Henri bv voor staat: beleving 

in optima forma.  Met oog voor kwaliteit en functionaliteit. Als 

dé vakkundig importeur en leverancier van haarden en kachels 

gaat het om méér. Wij brengen de beleving van ‘buiten’ naar 

binnen. Met natuursteen schouwen, kachels en haarden van staal 

en gietijzer, hout, vuur en warmte. We bring nature back home. 

 

En praat je over beleving, dan praat je over Totem. Haarden van 

Totem zijn haarden voor mensen die houden van vuur in z’n 

puurste vorm. Een knapperend haardvuur, de gloed, de warmte 

en het gevoel van veiligheid. 

Een haard van Totem is puur. No-nonsense en  zeer betrouwbaar.

 

Totem fire omvat de mooiste lijn liftdeurhaarden. Dé lift-

deurhaard die niet oogt als een kachel, maar als een open haard 

en die zelfs  in gesloten toestand volledig zicht biedt op het vuur, 

zonder storende lijsten. Gemaakt van staal en stookstenen van 

chamotte. Een robuuste stookplaats met bedieningsgemak. Totem 

is er speciaal voor de liefhebber van een mooi houtvuur. 

 

Erick & Dave

Pierres d’Henri

WELKOM BIJ TOTEM
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TECHNIKA HAARDEN

De Technika-serie omvat 

milieuvriendelijke liftdeur- 

haarden die staan voor 

verbranding van topkwaliteit 

en uitstekende prestaties. 

VLAKKE HAARDEN

• Frontaal 

• Horizontaal

De Frontaal haarden lenen 

zich met name vor inbouw 

in een natuurstenen schouw  

voor een klassieke uitstraling 

of in een gestuukte voor 

een meer eigentijdse look. 

In beide gevallen creëert u 

een traditionele open haard. 

Horizontaal haarden zijn meer 

geschikt voor architectonische 

projecten.  

MEERZIJDIGE HAARDEN

• Hoek

• 3-zijdig

Zowel geopend als gesloten 

bieden meerzijdige haarden  

een maximaal zicht op het 

vlammenspel. Voor ontwerpers 

en architecten fijn om toe te 

passen en om in alle vrijheid  

mee te werken.

DOORKIJK HAARDEN

• Tunnel

• 4-zijdig 

Doorkijkhaarden worden 

toegepast tussen verschillende 

kamers of scheiden een grote 

ruimte, waardoor meerdere 

ruimtes met een eigen functie  

en karakter ontstaan.
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Knapperend, geurig en rustgevend vuur. Maar ook behaaglijke 

warmte én een hoog rendement.

De liftdeurhaarden van Totem combineren het beste van twee 

werelden: de sfeer en charme van een open haard én de veiligheid 

en het rendement van een kachel. In een handomdraai verandert 

u uw Totem liftdeurhaard van een karakteristieke open haard in 

een behaaglijke, hoog rendabele kachel. 

Totem liftdeurhaarden zijn van Franse makelij. En dus van 

hoogwaardige kwaliteit en uitermate  betrouwbaar. Maar bovenal 

zijn ze met hun doordachte design uniek in hun soort: de liftdeur 

is geopend volledig uit beeld, waardoor uw haard open ook écht 

een open haard is.

Liftdeurhaarden van Totem zijn er voor elke ruimte en 

smaak. Van nostalgisch tot hypermodern, met één of meer 

zichtzijden, in een hoek of aan het plafond, met vlak of bol glas: 

de mogelijkheden zijn eindeloos. Niet voor niets kiezen veel 

architecten voor Totem. Want ook in bijzondere projecten komt 

een Totem haard volledig tot zijn recht.

DE HAARDEN 
VAN TOTEM

SOORTEN HAARDEN



OPEN

DICHT

9

ONZICHTBARE LIFTDEUR

Liftdeurhaarden van Totem zijn ongeëvenaard door hun een- 

voudige maar geniale techniek. Geopend is de glazen liftdeur  

mét zijn omlijsting namelijk volledig aan het zicht onttrokken. 

Uw haard is dan écht een open haard: een sfeervol, knapperend 

houtvuur met vrij zicht op het vlammenspel.

VEILIG EN MILIEUVRIENDELIJK

Met de liftdeur naar beneden is uw haard een veilige, milieu- 

vriendelijke kachel met alle voordelen van dien: 

• hoog rendement en gering houtverbruik

• veiligheid: geen wegspattende vonken

• goede naverbranding en dus lage uitstoot van fijnstof 

ROBUUSTE STOOKRUIMTE

De liftdeurhaarden zijn uitgerust met een robuuste stookruimte:  

het binnenwerk en de vlakke stookbodem zijn van authentiek  

hittebestendig chamottesteen.

RAAMBELUCHTING

De liftdeur is voorzien van raambeluchting, waardoor het glas 

schoon blijft en het zicht op het vuur optimaal.

PRESTATIES

Totem inbouwhaarden verwarmen via directe straling van het 

vuur door de brede keramische ruiten en door convectie. Kamer-

lucht wordt in de convectiemantel van de haard verwarmd en 

door vier uitgangen weer teruggegeven aan de ruimte, waardoor 

natuurlijke warmtecirculatie ontstaat.  

WAAROM EEN HAARD 
VAN TOTEM?
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DE KRACHT VAN TOTEM

Met Totem haalt u  oerdegelijke Franse kwaliteit in huis 
met een doordacht design en een inventief liftdeursysteem. 
De beleving van echt vuur én het rendement van een kachel!



VLAKKE
HAARDEN

De Frontaal haarden lenen zich met namevoor inbouw in een 

natuurstenen schouw voor een klassieke uitstraling of in een 

gestuukte voor een meer eigentijdse look. In beide gevallen 

creëert u een traditionele open haard. Horizontaal haarden zijn 

meer geschikt voor de architectonische projecten.  
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Deze opstelling met Frontaal 800 krijgt een klassieke uitstraling 

door toepassing van een natuurstenen sokkel en een plateau in 

Belgisch hardsteen, gebrand en gefrijnd.

FRONTAAL 800

12 | VLAKKE HAARDEN 13

Met een houtgestookte liftdeurhaard  
van Totem beleeft u vuur  
in zijn natuurlijkste vorm. 



De mooie natuurstenen schouw geeft deze Frontaal 900 een  

royaal karakter en het interieur een warme,  klassieke uitstraling. 

De afgebeelde schouw ‘Reger’ is vervaardigd uit kalksteen Caliza 

gezoet en wordt geleverd door Pierres d’Henri. 

FRONTAAL 900

14 | VLAKKE HAARDEN 15

Stook voor optimaal plezier van uw Totem haard  
alleen schoon en droog hout. Hout van loofbomen,  
zowel de hardere als zachtere soorten, is zeer geschikt.



Dezelfde hoogte en breedte als Frontaal 900, maar minder diep. 

Daarmee komt de Frontaal 901, zeker in combinatie met een 

schouw, minder naar voren en is daardoor ook in kleinere  

ruimtes te plaatsen.  

FRONTAAL 901

16 | VLAKKE HAARDEN 17

De afgebeelde schouw ‘Debussy’ is vervaardigd  
uit Belgisch hardsteen gezoet en wordt geleverd  
door Pierres d’Henri. 



Een mooi voorbeeld van een klassieke open haard in een modern 

gestuukte ombouw. De sokkel is van Belgisch hardsteen, gebrand 

en gefrijnd.

FRONTAAL 901

18 | VLAKKE HAARDEN 19

Voor liefhebbers van ‘echt’ vuur  
gaat er niets boven het traditionele vlammenspel  
van een open haard. 



OPEN OPEN

Met de liftdeurhaarden van Totem beleeft u het haardvuur in  

zijn meest natuurlijke vorm. Dat geldt zeker voor de  

Frontaal 1000 die hier is ingelijst door deze prachtige schouw  

in Nero Marquina.  

De schouw is vervaardigd uit marmer Nero Marquina gezoet, 

waardoor het geheel een klassieke uitstraling krijgt. Geleverd 

door Pierres d’Henri. 

FRONTAAL 1000

Totem Frontaal 900, 901 & 1000 zijn standaard  
verlaagd naar 12cm en zijn daarmee goed toepasbaar 
in een schouw. 

2120 | VLAKKE HAARDEN



OPEN OPEN

Voor de meer architectonische en eigentijdse ontwerpen levert 

Totem een aantal horizontale modellen. Deze Horizontaal 1100  

is in die serie de middelste maat en wordt door zijn perfecte  

verhoudingen vaak toegepast. Afgebeeld een moderne opstelling 

met praktische haardhoutvakken.   

HORIZONTAAL 1100

Uniek aan Totem liftdeurhaarden: de glazen liftdeur  
én de omlijsting verdwijnen geheel uit het zicht 
als de liftdeurhaard functioneert als open haard.

2322 | VLAKKE HAARDEN



MEERZIJDIGE
HAARDEN

Zowel geopend als gesloten bieden meerzijdige haarden  

een maximaal zicht op het vlammenspel.  

Voor ontwerpers en architecten fijn om toe te passen en  

om in alle vrijheid mee te werken.
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Voor meer zicht op het vuur en het spelen met de ruimte zijn 

er de meerzijdige haarden. Deze Totem hoek 800 past door zijn 

vriendelijke afmeting in ieder vertrek. In een strakke kolom of 

zoals hiernaast afgebeeld in combinatie met een gestuukt plateau, 

waaronder ruimte ontstaat voor houtopslag of kasten.

HOEK 800

Voor alle meerzijdige haarden levert Totem kaders ter  
afwerking. ‘Linea’ en ‘Optima’ zijn additioneel te bestellen. 
Meer informatie achterin deze brochure.

2726 | MEERZIJDIGE HAARDEN



De H voor 901 staat voor Horizontaal. Deze hoekhaard leent zich 

door zijn horizontale vorm voor strakke inbouw en past daarom 

goed in modern ingerichte woningen.  

Het inbouwkader ‘Linea’ geeft de haard een hoog niveau qua 

afwerking.

HOEK H 901

Eiken en beuken groeien traag. Dat resulteert in  
een traag brandende houtsoort met rustig vlammenspel  
en -  door de compactheid - veel vermogen. 

2928 | MEERZIJDIGE HAARDEN



Samen met het dressoir met natuursteen plateau vormt deze 

hoekhaard een prachtig meubel. Apparatuur en het beeldscherm 

kunnen subtiel worden geïntegreerd en weggewerkt in de haard-

opstelling.  De lades en kasten bieden handige opbergruimtes.

HOEK 900  
MET DRESSOIR EN PLATEAU BERLIO 

Het plateau ‘Berlio’ is 3 cm dik en gemaakt van Belgisch 
hardsteen gezoet / geolied. Plateaus worden op maat geleverd 
door Pierres d’Henri.

3130 | MEERZIJDIGE HAARDEN



Zowel geopend als gesloten bieden de 3 zijden haarden een  

maximaal zicht op het vlammenspel. Voor ontwerpers en  

architecten fijn om toe te passen en om in alle vrijheid mee te 

werken. De 3 zijden 800 op de foto is geïntegreerd in een dressoir 

voorzien van kasten en lades, afgewerkt met natuursteen plateau. 

Een compleet meubel.

Het plateau ‘Berlio’ is 5 cm dik en vervaardigd  
van zwart graniet gebrand en wordt door Pierres d’Henri  
op maat geleverd.

3332 | MEERZIJDIGE HAARDEN

3 ZIJDEN 800  
MET DRESSOIR



De 3 zijdenhaard 800 laat zich mooi plaatsen tussen twee  

verschillende vertrekken waardoor deze als een geheel bij elkaar 

komen. Door de strakke ombouw en een subtiel plateau toont het 

geheel licht en neemt het weinig ruimte in beslag. Van alle kanten 

houdt men zicht op een mooi vlammenspel.

Het plateau ‘Berlio’ en de twee panelen zijn gemaakt  
van Belgisch hardsteen gebrand en worden geleverd  
door Pierres d’Henri.

3534 | MEERZIJDIGE HAARDEN

3 ZIJDEN 800  
MET PLATEAU BERLIO 



Deze 3 zijden 800 is in dit ontwerp specifiek toegepast door  

architect Ronald Roelsema. Vanwege het feit dat de glazen lift-

deur met zijn omlijsting geheel uit het zicht verdwijnt als de  

liftdeurhaard functioneert als open haard. Het plateau van  

graniet waarop je kunt zitten en  de ruimte voor hout en kasten 

daarboven maken deze haardpartij een centraal punt in huis.   

Om optimaal te profiteren van uw liftdeurhaard,  
is het belangrijk goed te stoken. Dat vergroot het rendement 
van de kachel en beperkt de rookoverlast. 

3736 | MEERZIJDIGE HAARDEN

3 ZIJDEN 800  
MET PLATEAU GRANIET GEBRAND 
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De H voor 901 staat ook hier voor Horizontaal. Deze 3 zijdige 

liftdeurhaard leent zich door zijn horizontale vorm voor strak  

inbouwen en past daarom zeer goed in modern ingerichte  

woningen. Het plateau geeft de haard een warme uitstraling,  

zelfs als deze even niet brandt. 

Plateau ‘Locatelli’ op de afbeelding is vervaardigd van marmer 

Sierra Elvira (gepolijst) en wordt geleverd door Pierres d’Henri.

3938 | MEERZIJDIGE HAARDEN

3 ZIJDEN H 901  
MET PLATEAU GRANIET GEBRAND 

Een populier is al na vijftien jaar volwassen en geeft een  
snellere verbranding, wat een levendiger vlammenspel geeft. 
Berk en beuk zitten daar mooi tussenin.



DOORKIJK
HAARDEN

Doorkijkhaarden worden toegepast tussen verschillende 

kamers of scheiden een grote ruimte waardoor meerdere  

ruimtes met een eigen functie en karakter ontstaan.
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Deze Tunnel Frontaal 1000 is een scheiding tussen woon- en 

eetkamer, maar verbindt tegelijkertijd de ruimte en maakt het tot 

een geheel. De haard is aan beide zijden voorzien van een liftdeur 

voor maximale vuurbeleving.

Voldoende droog hout  
bevat nog maximaal 18% vocht  
en levert het hoogste rendement.

4342 | DOORKIJKHAARDEN

TUNNEL  
FRONTAAL 1000 



Uniek zijn de hanghaarden van Totem. Door de open stookplaats 

ervaart u een waar kampvuur en geniet u rondom optimaal van 

het vlammenspel. De constructie om de liftdeur op te hangen 

wordt uiteraard meegeleverd en komt op maat voor verschillende 

situaties. 

De stookbodem rond deze 4 zijden 700 hanghaard is  
bekleed met een plateau van natuursteen en voorzien  
van een houtopslag. 

4544 | DOORKIJKHAARDEN

HANGHAARD  
4 ZIJDEN 700



Een eyecatcher in iedere ruimte! Slechts twee halfronde ruiten 

vormen de elegante liftdeur. Wanneer de Hanghaard Panoramisch 

900 als open haard wordt gestookt, is de liftdeur geheel uit het 

zicht verdwenen en ervaart u een waar kampvuur. Met gesloten 

deur functioneert deze als een kachel met een mooie verbranding 

met hoog rendement.

4746 | DOORKIJKHAARDEN

HANGHAARD  
PANORAMISCH 900

Eikenhout dient ten minste twee jaar onafgedekt te drogen 
voordat het brandbaar is. Het brandt erg lang, zorgt voor 
mooie gloeiende kooltjes en geeft een rustig vuur.



Voor de hanghaarden van Totem zijn systemen ontwikkeld voor 

een eenvoudige en efficiënte  bevestiging. Voor verschillende   

situaties kunt u met modules de ideale bevestiging samenstellen. 

Het Linea kader is optioneel leverbaar bij de hanghaarden. Deze 

zorgt voor een mooie en strakke afwerking van de liftdeur. De 

modules vergemakkelijken het afhangen van uw haard. Niveau-

verschillen kunnen worden opgevangen en stabiliteit is gewaar-

borgd. Zelfs na plaatsing kan de haard nog worden gesteld.

OPHANG 
SYSTEMEN

4948 | DOORKIJKHAARDEN
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3 1

4 zijden 700
4 zijden 800
Panoramisch 900
4 zijden 800 Technika

26
26
26
26

Stookvloer
hoogte cm

Model Module 1  
plafondhoogte cm

Module 2  
plafondhoogte cm

Module 3  
dakhelling

190 tot 209
200 tot 219
200 tot 219
200 tot 219

210 tot 329
220 tot 339
220 tot 339
220 tot 339

< max 45°
< max 45°
< max 45°
< max 45°



TECHNIKA
HAARDEN
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De Technika serie omvat milieuvriendelijke liftdeurhaarden 

die staan voor verbranding van topkwaliteit en uitstekende 

prestaties. Dankzij het onafhankelijke luchtsysteem en 

de kwaliteit van afdichten zijn Technika haarden in 

alle omstandigheden toe te passen. Door de specifieke 

verbrandingstechniek functioneren ze vooral goed in lage 

energiewoningen. Met gesloten liftdeur realiseren sommige typen 

een rendement van maar liefst 80% en blijft de fijnstofuitstoot 

bijzonder beperkt. Tel daarbij op de zeer lage CO-emissie  

van 0,11% en de haard voldoet ruimschoots aan de  

strenge wettelijke normen die in Europa gelden. 

De Technika serie bevat vlakke, meerzijdige en doorkijkhaarden. 

Kijk voor een overzicht bij de technische specificaties. 



Een roomdivider om de ruimte te verdelen in meerdere ruimtes 

met een eigen karakter. De haard blijft echter de verbindende  

factor en het gezellige en warme middelpunt.  

Van nostalgisch tot hypermodern:  
Totem heeft een passende haard  
voor elke ruimte en smaak.

5352 | TECHNIKA HAARDEN

ERKERHAARD  
900 TECHNIKA



Net als bij de andere hanghaarden van Totem ervaart u een echt 

vreugdevuur. De ‘Technika’ uitvoering brandt in gesloten toe-

stand schoner met een lage fijnstofuitstoot en levert meer rende-

ment. Erg fraai is dat er twee hoeken volledig van glas zijn zonder  

verticale stijlen voor nog meer vuurzicht.  Daarbij is deze haard 

geschikt voor modernere, energiezuinige woningen.

Met de haarden van Totem  
gaan gevoel voor sfeer  
én het milieu hand in hand.

5554 | TECHNIKA HAARDEN

4 ZIJDEN 800 HANG-
HAARD TECHNIKA



Optioneel zijn de kaders. De stalen afwerkkaders worden  

geleverd in kleur en zorgen op eenvoudige wijze voor een strakke 

afwerking. De haard krijgt een eigen karakter en uitstraling zodat 

het nog beter aansluit in het interieur. 

AFWERKKADERS

OPTIES

De stookruimte is zeer robuust en duurzaam uitgevoerd,  

het binnenwerk en de vlakke stookbodem zijn van chamotte 

stenen en hebben daardoor het karakter van een traditionele 

openhaard. Standaard worden de haarden voorzien van  

gele stenen, maar optioneel  kan gekozen worden voor  

donkere stenen. Verkleuring door temperatuur en aanslag van 

rookgassen vallen weg. 

ACHTERWANDEN

56 57

Charmotte stenen achterwand geel Charmotte stenen achterwand donker

Kader Zen optioneel voor vlakke haarden Kader Classic optioneel voor vlakke haarden

Kader Optima optioneel voor meerzijdige haarden Kader Linea optioneel voor meerzijdige haarden



De haarden van Totem kennen maar weinig onderhoud. De 

geïntegreerde as-opvangbak bevindt zich onder het gietijzeren 

schudrooster en dient eens in de zoveel tijd te worden geleegd.

Door de techniek van de beluchting en de secundaire verbranding 

blijven de ruiten van de haard lang schoon. Het verwijderen van 

aanslag van de ruiten is eenvoudig doordat de deur volledig naar 

buiten open scharniert. Zoals bij iedere haard of kachel dient het 

rookkanaal jaarlijks geveegd te worden en in het geval van  

vegen van onderaf is de vlamkeerplaat door de schoorsteenveger 

makkelijk uit de haard te halen.

ONDERHOUD

ONDERHOUD

Liftdeurhaarden van Totem laten zich zeer makkelijk ontsteken 

en zijn eenvoudig te bedienen. Door de techniek en het ontwerp 

van Totem zijn er geen attributen zoals een blaasbalg meer no-

dig en wordt rookterugslag voorkomen. Voldoende droog hout, 

wat aanmaakblokjes, directe beluchting geopend, aansteken en 

de deur sluiten. Zodra u het flesje wijn geopend heeft brandt de 

haard al en geniet u van een knapperend haardvuur.   

DAGELIJKS GEBRUIK

58 59

Geopend stoken, een echte openhaard! Eenvoudig hout opleggen bij een geopende deur

De liftdeur beweegt makkelijk op en neer Hoog rendement, schone verbranding en veilig 
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FABRICATIE 

De haarden zijn gemaakt van speciaal staal en uitgerust met 

vuurvaste stenen met een hoge thermische weerstand (1350°C). 

De deuren zijn volledig omhoog te schuiven en scharnieren een-

voudig open voor het reinigen van de ruit. De verbranding is 

mede te reguleren door een rookgasklep, waarvan de bediening 

vaak verborgen is. Onder het gietijzeren schudrooster bevindt 

zich een handige uitneembare asbak.

UITRUSTING 

Alle Totem haarden, behalve de ECO-versie, zijn standaard voor-

zien van een stalen rookvangkap, een convectiemantel met vier 

uitgangen, een rookgasklep met verborgen bediening en een  

aanzetprofiel. Voor het juist functioneren van de haard zijn een 

beluchtingset en een convectiepakket onmisbaar. Een boezem-

ijzer is optioneel.

CERTIFICAAT CE 

Totem haarden zijn gekeurd conform de norm NF EN 13-229.

EUROPESE NORMEN

Totem haarden zijn degelijk, duurzaam en voldoen aan de hoog-

ste eisen vanuit de markt en aan alle vereiste Europese normen. 

GARANTIE 

Voor haarden van Totem geldt een garantie van 5 jaar,  

uitgezonderd keramische ruit en vuurvaste stenen.

KWALITEIT &
DOORDACHT DESIGN

60 

GARANTIE & ZEKERHEDEN



FRONTAAL
Frontaal 800      1381 842 559 475 650 367 260 200 72 6 - 13,5
Frontaal 900      1574 942 606 570 750 414 360 250 70 6,5 - 14
Frontaal 901      1574 942 532 570 750 340 320 200 71 6,5 - 14
Frontaal 1000      1644 1082 656 605 890 464 430 300 71 7 - 18
Frontaal 1100      1756 1182 664 650 990 472 520 300 73 7 - 18
Frontaal 1300      1965 1302 756 760 1110 564 630 300 73 8 - 20
Frontaal 800 Technika      1530 1018 578 413 790 335 380 200 77 5 - 13

HORIZONTAAL
Horizontaal 901      1241 942 532 405 750 340 300 200 71 6,5 - 14
Horizontaal 1000      1241 1088 588 405 896 390 350 200 71 7 - 20
Horizontaal 1100      1454 1202 588 510 1010 390 450 250 78 7 - 17
Horizontaal 1300      1454 1312 588 510 1120 390 480 250 78 7 - 17
Horizontaal 1400      1454 1418 588 510 1230 390 510 250 73 7 - 18
Horizontaal 800 Technika      1310 1018 578 303 790 335 360 180 77 5 - 13

VERTICAAL

Verticaal 900      1860 790 651 994 598 651 410 250 74 7 - 18

HOEKHAARDEN
Hoek 800        1390 886 553 465 700 367 250 200 72 6 - 13,5
Hoek 900        1557 956 576 564 770 390 330 250 70 6,5 - 14
Hoek H 901        1280 990 531 403 800 340 300 200 71 7 - 17
Hoek H 1000        1445 1076 650 490 890 464 380 300 78 7 - 17
Hoek 800 Technika        1514 894 655 401 607 347 290 250 77 5 - 13

3-ZIJDIGE HAARDEN
3 zijden 800        1387 940 553 455 750 367 265 200 72 6 - 13,5
3 zijden 900        1602 924 606 535 738 410 295 250 70 6,5 - 14
3 zijden H 901        1371 1040 531 443 850 340 310 250 71 7 - 17
3 zijden H 1000        1495 1146 670 490 940 464 380 300 78 7 - 17
3 zijden 800 Technika        1503 894 647 401 640 344 280 250 77 5 - 13
Panorama 900 Technika        1548 703 993 422 440 665 300 250 80 6 - 14

TUNNELHAARDEN
Tunnelhaard frontaal 900        1574 942 702 570 750 517 375 250 70 6,5 - 14
Tunnelhaard frontaal 1000        1644 1108 752 605 890 567 425 300 71 7 - 18
Tunnelhaard horizontaal 901        1241 968 578 405 750 390 250 200 71 6,5 - 14
Tunnelhaard horizontaal 1000        1241 1088 634 405 896 440 300 200 71 7 - 20
Tunnelhaard horizontaal 1100        1454 1228 634 510 1010 440 450 250 78 7 - 17
Tunnelhaard verticaal 900        1860 790 697 994 598 512 410 250 74 7 - 18

4-ZIJDIGE HAARDEN
4 zijden 700 hanghaard        1851 700 700 550 606 606 370 250 78 7 - 20
4 zijden 800 hanghaard        1945 800 800 590 706 706 390 250 78 7 - 20
Hanghaard panoramisch 900        1885 847 847 545 750 750 360 250 78 7 - 20
4 zijden 800 hanghaard Technika        1765 825 891 420 685 685 310 250 79 7 - 17
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62 63

LEGENDA
 standaard
  optioneel
 niet leverbaar

PRODUCT OVERZICHT
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