
INCOGNITO
HAARDOPENING 70 85 100 115 cm HOOG

maatwerk in de BREEDTE
De haardopening heeft standaardbreedte van 83 / 108 / 131 / 158 cm.
deze kan in optie tot 19 cm versmald of tot 5 cm verbreed worden
Hoogte kan eventueel ook aangepast worden. Glasplaat zonder raam

INC 070 080 / 48 geen vloerverwarming of isolatie onder de Cosyflame
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Mogelijke binnenafwerking beschikbaar AF FABRIEK
Standaard metaal antraciet
Cor-Ten roestvast staal
Decor gietijzer gelijnd antraciet
Decor gietijzer gelijnd antraciet brede lijnen
Gekaleide gemetselde oude bakstenen of dakpannen
Gemetselde oude pannenstrips in diverse kleuren

+ 101 andere mogelijkheden naar uw smaak bij plaatsing

Mogelijke buitenafwerking beschikbaar AF FABRIEK

Dieptekader 3 of 4 zijdig haaks of gerond netto warmtevermogen haard met een brander naar keuze Standaard of Boost ( niet naar gevel of propaan )
Vloerplaat GOLIATH BRANDER klein > groot G4 060/20 3.9 à 7.2 kW boost 4.3 à 8.9 kW op propaan ongeveer –10%

Mogelijke opties en toebehoor waarde bij keuring niet ingebouwd Werkelijk afgegeven warmte varieert volgens de richting en lengte kanalen, de hoogte en breedte van toestel
Brander op propaangas ( niet om te bouwen naar aardgas) de convectie in- en uitlaat rosters en ombouw, de binnenwanden. De afgifte kan 15 % meer of minder zijn. Grotere haarden geven meestal minder.
Knettergeluid met MP3speler te bedienen met afstandsbediening HAARDEN NIET BEDOELD ALS ENIGE HOOFDVERWARMING – De warmteafgifte niet contractueel – Propaan heeft andere/kleinere vlammen.
Houtset 3D waarbij stammen door de ruit steken Buizen inox ONTOP US 130/200 concentrisch : naar boven maximum 10 m -- naar gevel tot 3 m

Aansluitingen aan rechterkant ipv links Buizen / flexibel 130 + 130 parallel : naar boven tot 20 m -- naar gevel 3 m 110 + 110 parallel met DISCRETO PAR vanaf 8 m hoog

Toezichtluiken voor toegang tot gaskraan en electronica met de COSYFLAME OCTOPUS ( circulatieturbine ) kan men alle richtingen uit – ook op en neer - tot 30 m ver ( Mural – Roof - Inline)

Roosters voor IN-stroom en UIT-stroom convectielucht
Discreto COSYFLAME schouwkap IN-bouw / OP-bouw versie

In tegenstelling tot ALLE gashaarden op de markt waar men
de schouwmantel aanpast aan het formaat van de gashaard,
of een paskader plaatst > wordt de INCOGNITO aangepast
aan de sierschouw. Het paskader is voorgoed “ passé “

INCOGNITO STANDAARD: NEOCERAM HELDERE RUIT

OPTIE BIJ BESTELLING : HD+ GLAS : verbluffende ruit met anti-reflectie, hoge doorzichtbaarheid en klaar glas > in veel gevallen denkt men dat er geen glas in de haard zit
Beschikbaar voor alle haarden uitgezonderd wanneer 115 Hoog en breder dan 107 cm 2020-06




