FUORA
Tuinhaarden

Over onze tuinhaarden
Toepassing
Het gebruik van FUORA-tuinhaarden is alleen buiten toegestaan!
Productbeschrijving
• De sokkel creëert niet alleen de ideale hoogte voor de vuurgloed, maar is ook geschikt voor traditionele flessen met vloeibaar
gas (butaan/propaan).
• Daarnaast is een aardgasaansluiting ook mogelijk bij de modellen FUORA R, Q, G en K.
• De gasfles zorgt voor een sfeervol vlambeeld gedurende een periode van maximaal 24 uur.
• Door de eenvoudige installatie en het eenvoudige gebruik kunnen de FUORA-tuinhaarden snel en effectief gebruikt worden.
• 2 transportwielen maken een eenvoudig en comfortabel transport mogelijk.
• Praktische grepen voor het eenvoudig verplaatsen van de haard.
• Instelbare vlamhoogte: om optimaal van de vlammen te genieten, stel je de hoogte van de vlammen zelf naar wens in.
• Voor de haarden FUORA R, Q en Q-XL is er een beschermhoes verkrijgbaar.
Legenda:
Uitsluitend voor gebruik buiten

G20

Gastype: aardgas G20

Toestel met transportwielen

G25

Gastype: aardgas G25

G30/31

Gastype: butaan/propaan G30/31

Detail beschrijving aan de hand van het voorbeeld van FUORA Q

Bovenplaat
Hittebestendig
glas

Verbrandingskamer
Royaal vierzijdig
vuurzicht

Sokkel
Behuizing voor de
plaatsing van de
gasfles; hoogwaardige behuizing uit
gepoederlakt materiaal
(FUORA R), aluminium
(FUORA Q/Q-XL) of staal
(FUORA G/K)
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FUORA R
De FUORA R inspireert door zijn slanke vorm. De tuinhaard van
glas en gelakt staal zorgt niet alleen voor de passende sfeer, maar
ook voor aangename warmte. Het grote ronde panorama glasraam geeft een zicht van 360 graden op de vlammen.
Deze vlammen kun je net als de warmte, comfortabel met een
draai-drukknop regelen. De sokkel is in het wit of nero verkrijgbaar. Relax en vergeet de tijd. Geniet urenlang van het vuur.

G20

G25

G30/31

Kleuren
Nero

Wit

Vooraanzicht | Zijaanzicht | Bovenaanzicht

Alle afmetingen in mm
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FUORA Q
FUORA Q uit glas en gelakt staal inspireert door zijn rechtlijnig ontwerp.
Het glasraam biedt uitzicht op de vlammen en straalt bovendien weldadige
warmte uit.
Zo kan men langer van gezellige avonden genieten en duurt de zomer op het
terras tot diep in de herfst. De tuinhaard is met twee praktische wielen en
zijdelingse grepen uitgerust zodat hij gemakkelijk verplaatst kan worden.

G20

G25

Vooraanzicht | Zijaanzicht | Bovenaanzicht

G30/31

Kleuren
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Nero

Wit

Alle afmetingen in mm
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FUORA Q-XL
Geniet van een krachtig vuur: flakkerende vlammen in XL-formaat. Unieke sfeer en aangename warmte; geheel zonder roet en
rook. Zo maak je van je tuin en terras een woonlandschap buiten.
De grote tuinhaard kan flexibel en doeltreffend gebruikt worden.
Maximaal warmtegenot in XL!

G20

G25

G30/31

Kleuren
Nero
Vooraanzicht
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Zijaanzicht

|

Bovenaanzicht

Alle afmetingen in mm
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FUORA G | FUORA K
Met een tuinhaard wordt de avond compleet. Buitengewoon ontwerp en
dansende vlammen op geheel nieuwe wijze.
Deze beide schitterende tuinhaarden zijn meer dan 2,20 meter hoog en
zijn in zwart uitgevoerd. De verbrandingskamer bevindt zich op een ideale
kijkhoogte. Een modern ontwerp dat met recht of naar buiten gewelfd
glas het vuur laat spelen.
FUORA G en K - beide varianten bieden optimaal zicht op het vuur en
zijn een absolute blikvanger op elk terras, zowel thuis als in horecazaken.

FUORA G

FUORA K

Verbrandingskamer met recht glas

Verbrandingskamer met bol glas

Kleur
G20

G25

G30/31

Nero
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Vooraanzicht | Zijaanzicht | Bovenaanzicht
FUORA G

FUORA K

Alle afmetingen in mm
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Technische gegevens
Opstelruimte

Alleen voor gebruik buiten

Gasaansluiting

Genormaliseerd voor butaan/propaan gasflessen of 3/8" buis schroefdraad bij aardgas

Veiligheid

Doorstroombeveiliging, vlamcontrole, kantelbeveiliging

Vermogen
Fuora R / Q

Product
Gassoort

Butaan/propaan

Fuora Q-XL
Aardgas

G30/G31

Fuora G / K

Butaan/propaan

G20

G25

Aardgas

G30/G31

Butaan/propaan

G20

G25

Aardgas

G30/G31

G20

G25

Branderdruk

30 mbar

50 mbar

20 mbar

20 mbar

30 mbar

50 mbar

20 mbar

20 mbar

30 mbar

50 mbar

20 mbar

20 mbar

Vermogen

7,0 kW

9,0 kW

12,0 kW

10,0 kW

10,5 kW

14,5 kW

12,0 kW

10,0 kW

10,5 kW

14,5 kW

10,5 kW

9,0 kW

IT/FR/GB/
PL/ES/NL

DE/CH/AT

DE/IT/FR/GB/
CH/AT/PL/ES

DE/FR/NL

IT/FR/GB/
PL/ES/NL

DE/CH/AT

DE/IT/FR/GB/
CH/AT/PL/ES

DE/FR/NL

IT/FR/GB/
PL/ES/NL

DE/CH/AT

DE/IT/FR/GB/
CH/AT/PL/ES

DE/FR/NL

Land

Afmetingen / gewicht
Fuora R

Fuora Q

Fuora Q-XL

Fuora G

Fuora K

Afmeting (b x h x d) mm

ø 400 x 1390

422 x 1386 x 424

702 x 1312 x 422

838 x 2.210 x 500

838 x 2.210 x 647

Glasafmetingen (b x h x d) mm

ø 400 x 500

381 x 495 x 381

386 x 496 x 666

ø 827 x 393

ø 827 x 647

31

42

38

88

91

Product

Gewicht kg

Uitrusting
Branderbed

Brander met lavastenen

Leveringsomvang

Gasregelblok, drukbegrenzer aansluitklaar voor traditionele 5 + 11 kg butaan/propaan gasflessen, incl. fles bescherming

Kleuren

Nero en wit

Keuringen

Verbrandingskamer met
lavastenen

Nero en wit

Nero en wit

Nero

Nero

EN 14543 + A1

Sokkel met grepen aan de zijkant

Tweedelige glasplaathouder
van roestvrij staal

Weerbestendige beschermhoes

Opbergruimte voor de gasfles

DRU Verwarming B.V.
Postbus 1021 | 6920 BA Duiven
Ratio 8 | 6921 RW Duiven
Nederland
T. +31 (0)26 - 319 5 319
F. +31 (0)26 - 319 5 348
www.dru.nl

DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
België
T. +32 (0)3 - 450 7000
F. +32 (0)3 - 450 7009
www.drufire.be

DRU: Member of the Spartherm-Group
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.

www.drufire.com
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