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optie PRISMA heeft smallere rug





KEUZES en OPTIES voor INCOGNITO+ haarden

HD glas = 90 % ontspiegeld glas > valt niet op ‘s avonds
versmallen haardopening per mm ter aanpassing aan de stijlschouw
verlagen van de haardopening ook mogelijk
knettergeluid ( afstand bediend )
verlichting 12 V in haard in 50 en 60 diep
3D houtset = stammen door glas in 60 diep
aansluiting rechts ipv links
vloerplaat voor de haard in antraciet of cor-ten
dieptekader 3 of 4 of 5 zijden ook met boogvorm bovenaan
warwis warmtewisselaar voor extra warmteafgifte in woning

KEUZES en OPTIES voor BINNENWANDEN in de haarden

antraciet effen geronde binnenwand in een stuk
cor-ten geroest geronde binnenwand in een stuk
gietijzer gelijnd decor zijplaten haaks of schuin geplaatst
in haarden 50 en 60 diep :
oude bakstenen kops gemetseld: geel – rood – grijs
oude bakstenen met kalei wit gekalkt in 60 diep
oude gezaagde dakpannen strips: geel - rood – grijs (glad of ruw)
oude gezaagde dakpannen strips wit gekalkt in 60 diep
opties : verweerde kant – gezaagde kant – in boekvorm gemetseld

KEUZES en OPTIES voor de KANALEN

CON-centrisch = inox pijp 130 en 200 mm rond elkaar standaard
PAR-allel optie = inox pijpen 130 en 130(150) mm naast elkaar

bij twee kleine en of hoge schouwpijpen
GEVEL terminal bij aardgas = enkel bij 70 of 85 hoog
DAK terminal = rond in inox of de bijna niet zichtbare

COSYFLAME DISCRETO INBOUW bij nieuwbouw (octrooi)
COSYFLAME DISCRETO OPBOUW bij bestaande schouw

COSYFLAME OCTOPUS = gedwongen afvoer in 100/150mm
tot 30m ver zelfs op en neer . turbine op gevel -zolder-dak

KEUZES en OPTIES voor de MAXIGLOW BRANDER

AARDGAS = optie eco-split met twee gaskleppen > brandt 2/3 of 3/3
PROPAANGAS met tank = enkel bij dak afvoer = mooi vlammenbeeld
de brander is heel vernuftig = duur voor een groot realistisch vuur met
lange vlammen en echte gloei met (uit) straling zonder roetvorming




