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van design 
en functionaliteit
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Stûv Stories 

Welkom in onze Story! Stûv producten… dat 
is een verhaal over het (her)inrichten van je 
interieur. Een warm verhaal over eenvoud, 
soberheid, efficiency. Waar vorm samen-
gaat met functie en objecten geïntegreerd 
worden in de architectuur. Bij Stûv draait 
alles om kwaliteit en oprechte puurheid. 
Minder is meer. En meer is… meer: design 
dat de mens centraal stelt, altijd innovatief 
willen zijn. Toewerkend naar een comfor-
tabele balans tussen genieten & respect 
voor de omgeving. Stûv. The essential fire. 



Stûv Stories +Stûv 22

Strakke lijnen 
dichtbij de vlammen



Getoond model: Stûv 22-110 I met te bekleden structuur en afwerking naar keuze in houtpanelen
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De Stûv 22 krijgt zijn eigen plaats in uw interieurarchitectuur. Geniet van een maxi-

maal zicht op het vuur dankzij een bijna onzichtbaar kader. Dankzij een gepatenteer-

de techniek, zijn de aanpassingsmogelijkheden bijna oneindig. U kunt natuursteen, 

hout, keramiek, ...  gebruiken tot vlakbij het vuur! Een uniek apparaat met uiterst hoge 

efficiëntie. Wij nodigen u uit de geschiedenis van de Stûv 22 te komen ontdekken. 



Stûv Stories +Stûv 22

De Stûv 22-reeks combineert
esthetiek en techniek





Stûv Stories

vorm
volgt de
functie



Stûv Stories +Stûv 22

Of de haard nu open of gesloten is, geen enkel storend element 

hindert het zicht op het vuur. Het inschuifbare raam gaat een-

voudig open en verdwijnt volledig in het decor. Maximaal genot 

en optimale integratie van de Stûv 22 in uw interieur.

 

Gezelligheid van een open 
haard, efficiëntie van een 
gesloten haard 
Vlammenspel in volle glorie!

Open haard

Gesloten haard



Gepatenteerde Stûv-technologie
Dankzij de gepatenteerde Stûv-technologie kan de deurkader volledig 

weggewerkt worden met een materiaal naar uw keuze. De techniek wordt 

daarmee volledig onzichtbaar. Om onderhoud uit te voeren, kunt u het ka-

der laten kantelen zodat u de binnenzijde van het glas en de technische 

onderdelen van de haard gemakkelijk kunt bereiken.

Deze technologie biedt een kader met een uitzonderlijke hoge afdichtings-

graad. Dit levert een bijzonder zuivere verbranding die regelbaar is over een 

ruim vermogensbereik (5 tot 18 kW voor de Stûv 22-110).
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+ Verkrijgbaar in breedte 90 cm en 110 cm

+  Zeer goede afdichting , waardoor  

de ruit langer zuiver blijft

+ Zeer groot vermogensbereik

+ Mogelijkheid tot aansluiting op buitenlucht

+  Afwerking mogelijk tot vlakbij de haardopening

Stûv Stories +Stûv 22 - Integratiestructuur



Integratie van 
vuur in de  
architectuur

Getoond model: Stûv 22-110 I met te bekleden structuur en afwerking naar keuze in houtpanelen
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De voorzetwanden bieden een algemene esthetische oplossing met verschillende functies:

+ Beheer van convectielucht om storende roosters te vermijden

+ Vergemakkelijkt de installatie

+ Uiterst nauwkeurige afwerking en bevestiging

Stûv Stories +Stûv 22 - Hoog frontpaneel

+ Verkrijgbaar in breedte 90 cm en 110 cm

+   Ingebouwde toevoer en afvoer van convectielucht

+ Vergemakkelijkt de installatie

+  Maatwerk mogelijk

+  Leverbaar in verschillende kleuren: Concrete Grey,  

Dark Grey, geroest staal of afwerking naar keuze



Vuur in zijn puurste vorm

Getoond model: Stûv 22-110 D met frontpaneel geroest staal



Stûv Stories Stûv 22 - Laag frontpaneel

Zuivere lijnen tot in de
kleinste details
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+ Verkrijgbaar in breedte 90 cm en 110 cm

+ Ingebouwde toevoer en afvoer van convectielucht

+ Vergemakkelijkte installatie

+ Verkrijgbaar in verschillende kleuren: wit, Concrete Grey, Dark Grey en geroest staal



Getoond model: Stûv 22-110 D met frontpaneel DS Concrete Grey



 

Getoond model: Stûv 22-90 met kader L4 en gepersonaliseerde afwerking in steen



 

Stûv Stories +Stûv 22 - Kaders

Staal, natuursteen, hout ...
ontdek het vuur opnieuw! 



Getoond model: Stûv 22-90 + kader L4 + gepersonaliseerde afwerking in eik

Stûv Stories +Stûv 22 - Kaders

Opvallende soberheid
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De aanpassingsmogelijkheden zijn oneindig dankzij een gepatenteerde techniek 

waarmee het afwerkingsmateriaal tot vlak bij het vuur kan worden geplaatst.

+ Standaardbreedte van het kader 200 cm

+ Maatwerk mogelijk

+  Bestaat in verschillende kleuren: Dark Grey, Concrete Grey,  

geroest staal of persoonlijke afwerking

Getoond model: Stûv 22-90 + kader L4 met afwerking in staal Stûv Dark Grey
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Stûv Stories +Stûv 22 - Kaders

De kaders zijn in het metselwerk ingewerkt, wat de afwerking vereenvoudigt 

en ervoor zorgt dat de muur wordt beschermd tegen vegen en vuil.

+ Verkrijgbaar in breedte 90 cm en 110 cm

+  Modellen S1 (tablet), S4 (4 zijden) en H (stalen kader  

tot op de vloer of voor natuursteen sokkel)

Getoond model: Stûv 22-90 met kader S1



 

Balans tussen strakke  
lijnen en een warm gevoel

Getoond model: Illustrated: Stuv 22 met kader H + steen
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Stûv Stories +Stûv 22 - verbranding

Verbrandingslucht. De lucht die nodig is voor de verbranding 
wordt van buiten het gebouw gehaald (onder of achter de haard).

Verbranding. De luchttoevoer, de verbrandingskamer en de  
rookgasafvoer vormen een luchtdicht systeem dat de ventilatie 
en isolatie van het gebouw niet hindert.

De aangezogen lucht verhindert dat rook zich op het glas afzet. 
Zo hebt u altijd het beste zicht op het vlammenspektakel.

De rook wordt via een warmtewisselaar afgevoerd naar de 
schoorsteen.
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Glas omlaag

Bij gebruik als open haard wordt de 
verbrandingslucht omgeleid en komt 
onderaan de haardopening in de 
verbrandingskamer. Het vuur verbruikt 
dus geen warme lucht uit de ruimte en 
brengt de ventilatie niet uit evenwicht.

Bij open vlammen wordt de klep  
geopend waardoor de rook zonder 
bochten naar de schoorsteen wordt 
geleid. De benodigde druk wordt  
verlaagd waardoor er geen rook  
in de ruimte kan terechtkomen.
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Open haard functie



Stûv Stories +Stûv 22 - convectie
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De koudere omgevingslucht wordt opgenomen door de haard.

De omgevingslucht circuleert in de convectieruimte en neemt de 
warmte van het toestel op.

De opgewarmde lucht stroomt op natuurlijke wijze uit het apparaat 
en verspreidt zich in de ruimte.

Er kan een ventilator worden geplaatst om deze stroom te  
versnellen en de warmteverdeling te optimaliseren.
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Uw leefruimte verwarmen
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Stûv Stories +Stûv mobilobox en houtblokkenkar

+  Mobilobox. Alles binnen handbereik om optimaal te genieten.  

Lucifers, onderhoudsproducten, klein hout en meer…

+  Houtblokkenkar, praktisch & mobiel. Sobere en strakke lijnen.  

Een mooie aanvulling voor elke Stûv.



 

Stûv Stories +Stûv barbeque

Wenst u het hele jaar een zomers gevoel te behouden? Voortaan kan dat! Met de Stûv-

barbecue is het bakken van voedingsmiddelen gezonder omdat ze niet boven gloeiende 

houtskool, maar voor de vlammen worden gelegd. Zo bakt u brochettes, worsten en vis met 

straling en vermijdt u dat het eten verbrandt door lekkend vet op de gloeiende houtskool. 

De grill monteert u in een handomdraai op de haard. En de trek van de schouw zuigt alle 

kookgeurtjes weg… ook lekker!
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*  meetmethode volgens DIN+

**  bij 12% vochtigheid

V/H verticale positie/horizontale positie

s     standaard

o optie

Stûv 22 
Technische 
specificaties

Technische kenmerken Stûv 22-70  Stûv 22-90 Stûv 22-110

massa van het toestel | kg 250 250 250

nominale vermogen | kW 11 15 16,5

benuttingsbereik | kW 04 -12 5-16 5-18

rendement | % 80 80 80

CO uitstoot | % 0,08 0,08 0,09

uitstoot fijne deeltjes* | mg/Nm3 20 12 26

energie-efficiëntie-index (EEI) 107 107 107

energie-efficiëntieklasse A+ A+ A+

houtverbruik** | kg/h 1,2 -3,8 1,6-5 1,6-5,6

lengte houtblokken | V/H - cm 50/33 -/50 -/80

verbrandingslucht | ø mm 160 160 160

patent EP1445541 EP1445541 EP1445541
 

Kenmerken Stûv 22-70  Stûv 22-90 Stûv 22-110

+ openhaard mogelijk s s s

+ aansluiting voor buitenlucht s s s

+ elektrische ventilatie o o o

+ lichte binnenbekleding o o o

+ donker binnenbekleding o o o

+ barbequekit o o o
 

Afmetingen Stûv 22-70  Stûv 22-90 Stûv 22-110

+ (A) breedte | mm   710 910 1110

+ (B) diepte | mm 505 505 505

+ (C 1) min. hoogte | mm 1450 1330 1130

+ (C 2) max. hoogte | mm  1830 1710 1510

+ (D) breedte van de ruit | mm  470 670 870

+ (E) hoogte van de ruit | mm  600 500 400

+ (F) hoogte van de kaderopening | mm 640 570 470

+ (G) diameter van het kanaal | ø mm 180 200 200

+ (H) positie van het kanaal | mm  213 213 213

Kader S4

Stûv 22 haard

min  C1
Max C2

A

D
E

F

B

G

H

A

C

B

C2

C2

A

C

B

C2

A

C

B

Kader L4

Kader S1
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Bekleding  Stûv 22-70  Stûv 22-90 Stûv 22-110

S1 A 735 935 1135

 B 675 605 505

 C 80 80 80

 C2 635 635 635

S4 A 735 935 1135

 B 675 605 505

 C 80 80 80

 C2 635 635 635

H A 735 935 1135

 B 875 805 730

 C2 555 555 555

L4 A / 1970 1970

 B / 605 505

 C / 80 80

 C2 / 635 635

DS A 795 995 1195

 B 1770 1730 1530

 C 115 115 115

 C2 575 575 575

DH A / 970 1170

 B / 2100 2100

 C / 132 132

 C2 / 570 570

A4 A 780 980 1180

 B 750 680 580

 C 40 40 40

 C2 545 545 545

Stûv 22 
Bekleding

C2 A

B

Kader H

C2

A

C

B

C2

A

C

B

Frontpaneel DS

Frontpaneel DH

Kader A4

A

B

C2 C



 

Alle Stûv haarden zijn ontworpen om hout te verbranden met een vochtigheidsgraad van minder dan 20 %. 

Alle haarden werden getest overeenkomstig de normen en EN 13229 CE

Beantwoordt aan de normen en labels:

BimSchV1 & 2 (DE), Opair(CH), DINplus (N-EU), BE Phase 1, 2 & 3, EcoDesign (EU), Flamme Verte 7* (FR)

W
A

R
RANTY * * * * * ***

E X T E N S I O
N

5 | 3 | 3
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Voortdurend streven naar vooruitgang …

Stûv investeert intensief in onderzoek en ontwikkeling, zowel in haar eigen laborato-

rium als via partnerschappen met experts op het gebied van verbranding. 

Elk detail speelt een rol bij de goede werking van een kachel. Stûv-toestellen voldoen 

aan de strengste milieunormen. We geven voorrang aan ergonomie en eenvoud in alle 

fasen – plaatsing, gebruik, onderhoud – zodat elke gebruiker zijn toestel op optimale 

wijze kan laten werken.

Het is om die reden dat we uitvoerige installatiehandleidingen leveren, ons verkoop-

netwerk zorgvuldig uitkiezen en opleidingen organiseren voor onze wederverkopers 

en installateurs.

Stûv-garantie

+  Stûv-kachels staan bekend om hun design en goede prestaties. Het zijn tevens ro-

buuste, betrouwbare en duurzame kachels.

+  De kachels en onderdelen worden in Europa op uiterst zorgvuldige wijze vervaardigd. 

Een goed onderhouden Stûv-kachel gaat levenslang mee.

+  Daarom biedt Stûv de gebruikers van haar producten een verlengde garantie aan. 

Drie jaar garantie boven op de wettelijke garantie.

+  Dat wil zeggen 5 jaar in het totaal op de kachelstructuur, 3 jaar op elektrische on-

derdelen en 3 jaar op alle overige onderdelen. Kijk voor meer informatie op stuv.com.

Hoe van deze verlengde garantie genieten?

Vul het garantieformulier in dat u aan het eind van de handleiding vindt en retourneer 

het papieren document aan Stûv of – nog eenvoudiger – vervolledig het online formu-

lier op stuv.com.

http://stuv.com/
http://stuv.com/


 

Colofon

NL - 93102167 - 201801

design  Brigitte Boits

fotografie  François Chevalier

styling  Edith Vervest

communicatie verantwoordelijke  Serge Alhadeff

verantwoordelijke uitgever  Gérard Pitance

Document en foto’s zijn niet contractueel: Stûv behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren 
zonder voorafgaande kennisgeving. Deze documentatie werd met de grootste zorg opgesteld; we wijzen 
echter elke verantwoordelijkheid af voor enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomenen.



   

Stûv Stories

+Ontdek alle 
producten van het 
Stûv-gamma
+ hout  
Stûv 16 | Stûv 21 | Stûv 22 | 

Stûv 30 | Stûv 30-compact | 

Stûv microMega
+ gas 
Stûv tulp
+ pellets

Stûv P-10

Join us

De Stûv haarden worden verdeeld door:

De Stûv haarden worden ontworpen  
en vervaardigd door: Stûv SA
rue Jules Borbouse 4

B-5170 Bois-de-Villers

Belgié

info@stuv.com

stuv.com
The essential fire

mailto:info@stuv.com
http://stuv.com/
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