VERWARMEN IS ONZE PASSIE
VAKWERK ONZE TWEEDE NATUUR

“Heeft een huis geen haard,
dan is het niet mogelijk
gezellig samen te leven.”
– Hestia, godin van het haardvuur

WAAROM ONZE MODERNE HOUTKACHELS
EN HAARDEN OP CV IN DEZE KOUDE TIJDEN
DE SLIMSTE INVESTERING ZIJN
• Sluit ze direct aan op jouw centrale verwarming
• Verwarm heel je woning krachtig en gelijkmatig
• Ga voor milieu- en budgetvriendelijke houtverbranding
• Vermogens van 3 tot 30 kW
• Koop 100% Belgisch, 100% op jouw maat

SPAAR HET MILIEU ÉN JE BUDGET
Het verbrandingssysteem op hoge temperaturen van de DDG-kachels en -haarden is milieuen budgetvriendelijk. Je hebt genoeg om een hele woning te verwarmen. Onze kachels en
haarden bieden vermogens tot 30 kW.
DDG-kachels en -haarden bieden een levensduur van 20 tot 30 jaar en meer. Je betaalt
veel minder of zelfs geen aardolie of aardgas. Onze modellen zijn uitgerust met een
milieuvriendelijke houtverbrandingstechnologie. Hierdoor kan je binnen 2 tot 3 jaar
je aankoopprijs al terug hebben.
DDG is de enige specialist in Europa die exclusief inzet op haarden en kachels aangesloten op
centrale verwarming. Kiezen voor DDG is een slimme investering, zeker in deze koude tijden.

F40 HYDRO

ECO PLANUS HYDRO

ONZE TROEVEN
PIO HYDRO

Minder CO2-uitstoot
86 à 93% rendement
Zalig comfort
Dé specialist in cv-kachels
Topkwaliteit in verbranding
op hoge temperatuur
Conform de strengste
Europese norm
‘Ecodesign 2022’

KACHELS EN HAARDEN
DIE JE RADIATOREN EN
VLOERVERWARMING
VERWARMEN
HOE WERKT DAT?
• De DDG-haard of -kachel straalt een deel van
zijn verbrandingswarmte de woonkamer in.
• De rest van de warmte wordt gerecupereerd
door de hoogwaardige inox waterspiraal die
door de vuurhaard loopt.
• Het water in de spiraal warmt op en stroomt
naar de radiatoren of vloerverwarming in
andere kamers, waardoor het ook daar
warm wordt.
F40 HYDRO
F40 L900 HYDRO

DE SFEER VAN ECHTE
VLAMMEN MET HET
COMFORT VAN EEN
CV-INSTALLATIE
HOE IS DAT MOGELIJK?

F40 PRISMA HYDRO

Een haard is mooi. Maar je wil ook het comfort
van een moderne centrale verwarming.
Plus de veiligheid én de betrouwbaarheid.
Het centrale verwarmingssysteem van DDG
combineert dat allemaal.
• De DDG-hydroconvertor kan aangesloten
worden op een bestaande cv-installatie.
• Hij werkt als autonome verwarmingsketel.
Of hij werkt met de bestaande ketel of
warmtepomp samen: zodra de haard
voldoende warmte geeft, slaat de thermostaat
van de ketel af.
• Dankzij een aquastaat stemt de DDGhydroconvertor zijn luchtinlaat automatisch
af op de gevraagde watertemperatuur. Hij
kan vlot continu branden en is perfect
veilig dankzij zijn vernuftige constructie en
uitgebreide regelingen (druk, temperatuur,
automatische koeling).

ACHTER DE GEZELLIGE
VLAMMEN SCHUILT
EEN INGENIEUS
VERWARMINGSSYSTEEM
ZONDER BUFFERVAT
Een buffervat is geen absolute vereiste voor een DDG-kachel
of -haard. Zonder buffervat gaat de benodigde warmte
rechtstreeks naar de radiatoren. Nadeel: je kan geen
warmte opslaan.

JOUW VOORDELEN

MET BUFFERVAT
Een buffervat bewaart en verdeelt de warmte die een kachel
of haard produceert. Ze wordt gebruikt om het water in
het vat te verwarmen en warm te houden. Daarna wordt
het water door het vat naar de aangesloten toestellen
verdeeld. Een buffervat wordt meestal enkel toegepast met
vloerverwarming.

Verwarmt je radiatoren
én vloerverwarming
met of zonder buffervat
Indien mogelijk verwarmt
het ook je sanitair warm
water, (zonne-)boiler
en je zwembad
Combineerbaar met een
gasketel of warmtepomp

VERGELIJK JE RIJK
De kachels van vandaag zijn in niets meer te vergelijken met de kachels van vroeger.
Maar we doen het toch. Zo zie je verschil. Dag en nacht. Ontdek hieronder hoe
comfortabel, voordelig en milieuvriendelijk moderne cv-houtkachels en -haarden zijn.

KACHELS VROEGER
• Verwarmen = centraal in huis
• Resultaat = vaak veel te warm, maar te koud in andere kamers

KACHELS VANDAAG
• Kachel op centrale verwarming = heel huis efficiënt verwarmen
• Ook voor warm water
• Werkt samen met warmtepomp. Past ook in hybride configuratie.

KACHELS VROEGER
• Kachel = uitstoot van fijn stof, want verbranding niet optimaal
= smog = zwarte ruitjes
• Houdt geen rekening met omgeving = beantwoordt niet aan
de milieunormen

KACHELS VANDAAG
• Innovatieve technologieën = optimale verbranding = houtvergassing
• Gebruik droog hout = perfecte verbranding
• Ruitjes kachel blijven proper. Want de verbranding is perfect.

Vervuilende kachels zijn binnenkort verboden, wegens strenge milieunormen!

KACHELS VROEGER
• Kachel of haard = hoog vermogen (kW) nodig om een (slecht
geïsoleerde) woning te verwarmen
• Vermogen = moeilijk in te stellen

KACHELS VANDAAG
• Woningen goed geïsoleerd = kachel die een lager kW produceert is genoeg
• Vermogen kachel = makkelijk in te stellen
• Nieuwste kachels (bijv. de Pio) = spelen in op vraag naar lage
vermogens, onder meer in passiefhuizen

MAAK JE KEUZE …
… uit een uitgebreid gamma kachels en inbouwhaarden
in diverse stijlen. Geschikt voor elk interieur en elke
smaak. Meer dan maatwerk? Ook dat is mogelijk.

NODIG ONS UIT
• Elke woning is anders. Daarom komen we graag ter
plaatse. Vraag onze specialisten alles wat je wil weten
over de DDG-haarden en -kachels.
• Op basis van de situatie maken we een offerte,
volledig vrijblijvend.
• Wil je zelf de haard of kachel plaatsen?
We geven je alle uitleg.
• Al onze toestellen beschikken over het
.
hoogst mogelijke energielabel A+
Meer weten over ecologische kwaliteiten
van onze kachels en haarden?
Vraag ernaar.

KOM LANGS
• Onze showroom in Leuven (Wilsele) is elke weekdag
open. Als je dat verkiest, kan het ook op zaterdagochtend.
Maak vooraf een afspraak, dan staan we voor je klaar.
• Verblijf je in het buitenland? Neem contact met ons op.
We hebben een groot netwerk van gespecialiseerde
partners.

Kolonel Begaultlaan 43/2
3012 Leuven (België)
+32 16 22 24 94
info@ddg.be • www.ddg.be

