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Spartherm Premium Edition: 
Design, kwaliteit,  
functionaliteit 
en handwerk

Kies je voor een Spartherm haard? Dan kies je voor stijlvol, minimalistisch design  

waarbij alles is gericht op de essentie van de stookplaats: het vuur. Bij ons staat  

beleving en comfortabele warmte voorop.
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Scan deze pagina
met de Layar app. 
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Spartherm Premium A-U-70h

Made in Germany, 
made by Spartherm
Onze haarden zijn grotendeels handgemaakt van de beste materialen, 

met een hoogwaardige afwerking en consequente aandacht voor 

kwaliteit. Zo staan we garant voor optimale functionaliteit en een 

lange levensduur.

Bij de Premium Edition gaan we daarin nog een stap verder. De best 

denkbare haard met pure stijl en klasse. Het Premium Edition assortiment 

bestaat uit vijf verschillende haardvormen. Allemaal uitgerust met onder 

andere het soft-close-systeem en de gepatenteerde kantelbare ruiten. 
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Spartherm Premium V-2L/2R-80h

Ontdek onze 
innovaties
De Premium Edition houthaarden voldoen aan de hoogste 

kwaliteitseisen en worden onderworpen aan de zwaarste keuringen  

en tests. We nemen je graag mee in de wereld van Spartherm Premium 

Edition. Ontdek en ervaar de innovaties op ons nieuwe assortiment. 

•  Dankzij slimme engineering bestaan Premium Edition haarden  

uit slechts 50 onderdelen van zeer hoge kwaliteit.

•  De liftdeuren zijn voorzien van oerdegelijke staalkabels,  

die veel langer meegaan dan de gebruikelijke kettingen. 

• Het volledige assortiment is uitgerust met een 6 mm massief kader.

•  Dankzij de hoogwaardige en zeer transparante beglazing van  

minimaal spiegelend glaskeramiek heb je een extreem helder  

zicht op het vuur.
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Elegante, geïntegreerde handgreep  

voor een eenvoudige deurbediening. 

Slimme techniek 
met volop voordelen 

De haarden van Spartherm Premium Edition zitten boordevol innovaties 

waar we trots op zijn. Van een moderne, strakke uitstraling met volledig 

panoramisch zicht tot en met een hoog rendement. Met bovendien een 

optimale warmteverdeling en comfort dat je op afstand kunt regelen. 

Mede dankzij onze slimme, gepatenteerde technieken leveren we nu  

al het beste wat de toekomst te bieden heeft. 
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De strak gelijnde liftdeurhaard met verzonken deur is voorzien van de 

nieuwste, gepatenteerde liftdeurtechniek en garandeert een lange 

levensduur. De softclose deursluiting zorgt voor het soepel, licht en 

geruisloos openen en sluiten van de haarddeur.

Ideaal in 
gebruiksgemak  

Een goede schoorsteentrek is erg belangrijk voor een houthaard.  

Een Spartherm Premium inbouwhaard kan optioneel worden  

uitgerust met S-Kamatik. Een systeem dat de ideale trek en de 

onderdruk in de schoorsteen controleert en daarmee het stook- 

gedrag optimaliseert en zo voor een zuinige stookwijze zorgt.  

De Premium Edition haarden zijn  

optioneel te voorzien van het elektrische 

glasliftsysteem SESAM II, inclusief 

afstandsbediening voor het automatisch 

openen en sluiten van de liftdeur.

Tevens optioneel zijn de liftdeurhaarden aan te vullen met het 

slimme online bedieningsconcept S-Thermatik NEO. Via deze app 

regel je heel eenvoudig op afstand het vuur: je verhoogt de efficiëntie  

en zorgt voor een extra duurzame zuinige verbranding. Met als 

resultaat een perfecte warmteafgifte.
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Frameloos front – zonder zichtbare lijsten en voorzien van onbedrukt glas – voor optimaal zicht op de vlammen. 

De Spartherm Premium haarden zijn staandaard uitgerust met een 6 mm massief kader.

Verzonken stookbodem

De verbrandingsluchtinlaat is bij de haard inbegrepen,  

dit biedt veel flexibiliteit bij de inbouw

Dubbele beglazing op de Premium V-ASh zorgt voor een lage warmteafgifte 

en de mogelijkheid om de haard strak in te bouwen. Zie pagina 10.

Afstelmogelijkheid

8



Hoog rendement. Schone ruiten.
Optimale warmteverdeling.

Spartherm Premium liftdeurhaarden zijn van binnen bekleed met chamotte; vuurvaste steen van hoogstaande kwaliteit.  

Dankzij deze steen biedt de haard een hoog rendement, treed er nauwelijks condensvorming op en blijven de ruiten langer 

schoon. Daarnaast zorgt chamotte steen voor een optimale warmteverdeling. Je kunt kiezen uit witte en door en door  

zwarte chamotte. Door het gebruik van zwarte chamotte blijven vegen en roetaanslagen onzichtbaar. Het contrast met de 

donkere achtergrond zorgt voor een mooi en opvallend vuur.

Dankzij de unieke liftdeurtechniek kan de ruit 

nagenoeg in zijn geheel naar boven worden 

geschoven. 

Zijn de ruiten na verloop van tijd toch vies 

geworden? De gepatenteerde, slimme kantelbare 

ruiten maken het schoonmaken nog makkelijker.  
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Technische details Premium V-ASh Premium V-2L/2R-80h Premium A-3RL-60h Premium A-3RL-80h Premium A-U-70h

Afmetingen (HxBxD) 1.296 x 873 x 442 mm 1.626 x 993 x 656 mm 1.626 x 772 x 660 mm 1.626 x 972 x 698 mm 1.472 x 675 x 994 mm

Energie-efficiëntieklasse A+ A+ A+ A+ A+

Aanbevolen schoorsteendiameter 180 mm 250 mm 200/250 mm 250 mm 200/250 mm

Gewicht 212 kg 322 kg 321 kg 360 kg 368 kg

Bekleding binnenzijde Chamotte (wit of zwart) Chamotte (wit of zwart) Chamotte (wit of zwart) Chamotte (wit of zwart) Chamotte (wit of zwart)

Deurhoogte 338 mm 501 mm 526 mm 501 mm 460

Deurbreedte 847 mm 807 / 408 mm 318 / 544 / 318 mm 413 / 796 / 413 mm 704 / 495 / 704 mm

Netto Vermogen 7,0 kW 10,5 kW 7,5 kW 11,4 kW 15,6 kW

Warmteopbrengst 4,9 – 9,1 kW 7,4 – 13,7 kW 4,9 – 9,1 kW 7,4 – 13,7 kW 8,0 - 14,8 kW

Rookgastemperatuur 275 °C 272 °C 310 °C 275 °C 321 °C

Rookgasmassastroom 7,0 g/s 12,2 g/s 7,0 g/s 12,6 g/s 12,0 g/s

Rendement >80% >80% >80% >80% >80%

Vereiste trek in kanaal 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa

CO2 percentage < 1.250 mg/Nm3 < 1.250 mg/Nm3 < 1.250 mg/Nm3 < 1.250 mg/Nm3 < 1.250 mg/Nm3

Stofgehalte/stofuitstoot < 40 mg/Nm3 < 40 mg/Nm3 <40 mg/Nm3 < 40 mg/Nm3 < 40 mg/Nm3 

Keuringen DIN 13229, DIN plus 15a DIN 13229, DIN plus 15a DIN 13229, DIN plus 15a DIN 13229, DIN plus 15a DIN 13229, DIN plus 15a

BlmSchV. (Stufe 2) √ √ √ √ √

Spartherm 
Premium
Edition

Spartherm Premium V-ASh

Alle Spartherm Premium inbouwhaarden worden geleverd inclusief handschoen, ruitenreiniger, elektronische aansteker, spuitbus hittebestendige verf en certificaat  
(totale waarde ca. € 100,-, incl. BTW).
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De beste materialen, veel handwerk, topdesign en consequente aandacht 

voor de best mogelijke kwaliteit. Zo zorgen we bij Spartherm al bijna 

dertig jaar voor haarden met optimale functionaliteit, ultiem comfort

én een lange levensduur. 

 

In Europa is Spartherm een van de grootste producenten van kachels, 

inbouw- en inzethaarden. In twee fabrieken ontwikkelen en produceren 

we ieder jaar meer dan 55.000 moderne en efficiënte stookinrichtingen. 

Met als doel: perfecte producten en enthousiaste klanten. 

Ervaar zelf de behaaglijke warmte, gezelligheid en het ongeëvenaarde 

zicht op de schoonheid van vuur in je eigen huis. Echte onthaasting 

begint met Spartherm.  

Spartherm.
Duitse topkwaliteit

DRU Verwarming B.V.

Postbus 1021  |  6920 BA  Duiven

Ratio 8  |  6921 RW  Duiven   

The Netherlands

T. +31 (0)26 - 319 5 319

F. +31 (0)26 - 319 5 348

www.spartherm.nl

DRU Belgium

Kontichsesteenweg 69/1

2630 Aartselaar     

Belgium

T. +32 (0)3 - 450 7000

F. +32 (0)3 - 450 7009

www.spartherm.be

Ar
t.9

93
35

6 
| 2

01
8-

09

DRU: Member of the Spartherm-Group

since 

1754www.drufire.com

Wijzigingen voorbehouden. De kleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid. 
Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van DRU Verwarming B.V.

BY APPOINTMENT OF  
THE COURT OF THE NETHERLANDS


