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Flandria, al meer dan 100 jaar de referentie in gasverwarming

Het verhaal van Flandria begint in het West-Vlaanderen van de negentiende eeuw. Het leidt ons van 
landbouwmachines tot een legendarische wielerploeg en van de befaamde motorfietsen tot onverwoestbare 
grasmachines. Vandaag staat Flandria vooral bekend om zijn individuele gasverwarmingstoestellen.

Flandria is één van de boeiende merken van het Belgische bedrijf SAEY Home & Garden, dat al meer dan 
100 jaar het voortouw trekt in de ontwikkeling van duurzame haarden en vrijstaande kachels. 
Gebruiksgemak, kwaliteit en een mooie vormgeving staan hierbij steeds centraal. 
Voorts staat SAEY Home & Garden in voor de distributie van barbecuebenodigdheden en 
verwarmingstoestellen in meer dan 50 landen.

Alle toestellen van Flandria verdienen een CE-markering, wat betekent dat ze in overeenstemming zijn 
met de Europese normen inzake veiligheid, gezondheid en consumentenbescherming. Sterker nog, 
de toestellen overtreffen deze normen! Een omvangrijk netwerk van gecertificeerde handelaars staat 
voor u klaar vanaf de aankoop tot en met de dienst na verkoop. Al onze kachels en haarden worden 
geplaatst door gespecialiseerde installateurs. Met Flandria zit u er warm bij.
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Van meet af aan

Niemand had kunnen voorspellen dat de smidse in 
het West-Vlaamse Zedelgem een mijlpaal in de ge-
schiedenis van de wielersport zou betekenen. Aan 
het begin van de 20e eeuw werd de smidse namelijk 
omgevormd tot fietsenfabriek door de familie Clae-
ys, die al wereldwijd succes oogstte met de produc-
tie van landbouwmachines. De fietsverkoop liep op 
wieltjes en in 1927 rolde de 250.000 ste fiets van de 
band. Maar het bedrijf verwierf pas echt naam na de 
Tweede Wereldoorlog met de introductie van de po-
pulaire Flandria Superia bromfietsen. 

Flandria en de Flandriens

Eind jaren vijftig begon Flandria de internationale 
wielersport te sponsoren en er werd zelfs een eigen 

ploeg opgericht. Gedurende twintig jaar reeg het 
team de ene overwinning aan de andere. Kracht en 
efficiëntie waren toen al het handelsmerk. Halver-
wege de jaren zeventig produceerde Flandria naast 
bromfietsen ook aluminiumproducten, grasmaaiers 
en verwarmingsapparatuur. 

Individuele gasverwarming

Vandaag richt Flandria zich uitsluitend op hoog- 
kwalitatieve, efficiënte en duurzame verwarmings-
toestellen. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in 
de ontwikkeling van gasverwarming voor individueel
gebruik. Aardgas is immers de milieuvriendelijkste 
fossiele brandstof. En door elke kamer apart te 
verwarmen verbruikt u alleen energie waar nodig.  
Zo biedt Flandria een groene oplossing in een energie- 
zuinige toekomst.

IN HET WIEL VAN SAEY

Sinds 1999 maakt Flandria deel uit van 
SAEY Home & Garden. Dit is een Belgisch 
bedrijf dat internationaal succesvol is met 

een ruim aanbod kachels en haarden. 
Daarnaast heeft het bedrijf ook een 

sterke barbecuetak. De basis van SAEY 
Home & Garden werd gelegd in 1907, toen 
Omer Saey mede-eigenaar werd van een 
metaal- en kachelhandelaar in Kortrijk. 

Intussen staat al de vierde generatie aan 
het roer van dit familiebedrijf.



6RONDE VAN VLAANDEREN 1977 - EDDY MERCKX EN FREDDY MAERTENS 
ARCHIEF PINGUIN PROD. & CRVV



7



8BELGISCH KAMPIOENSCHAP 1969 - ROGER DE VLAEMINCK 
ARCHIEF PINGUIN PROD. & CRVV



9

Jarenlange ervaring

Flandria heeft een rijke geschiedenis achter de rug 
met diepe wortels in de Vlaamse klei en vertakkingen 
over heel de wereld. De koers is nooit ver weg 
geweest in dit verhaal. En net als bij het wielrennen 
gaat kracht bij Flandria hand in hand met inzicht 
en passie. Het zit in alles wat we doen, van onze 
verwarmingstoestellen tot onze service aan huis.

Duurzaamheid

Flandria draagt het milieu een warm hart toe. Daar-
om geloven we rotsvast in individuele gasverwar-
ming. Aardgas is veruit de milieuvriendelijkste 
fossiele brandstof. Door elke kamer individueel te 
verwarmen, springen we efficiënter om met ener-
gie. Bovendien zijn de toestellen van Flandria ver-
vaardigd uit superieure materialen.

Betrouwbaarheid

Verwarming moet betrouwbaar zijn. Voor het milieu, 
maar ook gewoon voor het leef- en wooncomfort 
van elke gebruiker. De individuele gasverwarmings-
toestellen van Flandria hebben een bijzonder hoog 
rendement en een laag verbruik. 

Vooruitstrevend

Stilstaan is achteruitgaan. Dat geldt niet alleen voor 
het wielrennen, maar voor iedereen die zich dage-
lijks inzet voor duurzaamheid. Flandria gaat steeds 
op zoek naar de beste manier om zijn individuele 
gasverwarmingstoestellen te integreren met groene 
energiesystemen en af te stemmen op de energie-
vraag van morgen.

FLANDRIA, 
DE TROEVEN OP EEN RIJ

Dé specialist in individuele 
gasverwarming

•
Krachtige en duurzame 
verwarmingstoestellen

•
Hoog rendement en laag 

energieverbruik
•

Hoofdverwarming of in 
combinatie met 

andere systemen
•

Service en 
dienst-na-verkoop



10



11

Het ideale alternatief  
voor centrale verwarming

De Flandrien met zijn goede benen, die in de boter 
trapt en met gestrekt tempo de koers bepaalt, die 
heeft een uitgekiend voedingspatroon zodat hij zijn 
energie zo efficiënt mogelijk kan gebruiken. Flandria 
liet zich hierdoor inspireren om het energieverbruik 
in uw woning te optimaliseren. De gasverwarmings-
toestellen hebben immers een bijzonder hoog ren-
dement en een laag verbruik. Dankzij de lokale 
warmteproductie werken de individuele toestellen 
bovendien snel en efficiënt. 
De individuele verwarmingstoestellen van Flandria 
kunnen dan ook worden gebruikt als hoofdverwar-
ming of in combinatie met andere systemen zoals 
centrale verwarming, een inzethaard, zonneboilers, 
warmtepompen... 

Aardgas

Miljoenen gezinnen kiezen voor aardgas omdat het 
zo gebruiksvriendelijk is in elk aspect. Ten eerste is 
het altijd beschikbaar en heeft u geen opslagtank 
nodig. U hoeft zich dan ook nauwelijks zorgen te 
maken over onderhoud. Bovendien betaalt u perio-
diek en naargelang verbruik. Maar nog belangrijker is 
dat aardgas véruit de milieuvriendelijkste fossiele 
brandstof is. Bij de verbranding van aardgas worden 
tot 25% minder CO2 en andere schadelijke stoffen 
uitgestoten! U kan dus rustig gas geven zonder de 
pedalen te verliezen. 

GEMAKKELIJK EN 
MILIEUVRIENDELIJK

25% minder CO2 uitstoot dan bij  
andere fossiele brandstoffen

•
Minder schadelijke emissies

(NOX, SO2, fijn stof)
•

Hoger rendement
•

Steeds beschikbaar, 
geen opslagtank nodig

•
Onderhoudsvriendelijk

•
Gespreide betalingen op basis

van verbruik
•

Ideale aanvulling op
zonne-energie
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De perfecte oplossing

In het straatbeeld verschijnen steeds meer hybride 
wagens die verschillende energiebronnen combine-
ren om een zo laag mogelijk verbruik en uitstoot te 
koppelen aan gebruiksgemak en comfort. 
Bij Flandria zijn we ervan overtuigd dat deze trend 
zich niet enkel buitenshuis, maar ook binnenshuis 
zal ontwikkelen. Naast de centrale verwarming en 
de inzethaard raken ook andere systemen, zoals 
zonneboilers en warmtepompen, meer en meer 
ingeburgerd. Door meerdere systemen te combi-
neren wordt het gemakkelijker om het klimaat in 
elke ruimte op de meest efficiënte manier aan te 
sturen. De individuele verwarmingstoestellen van 
Flandria passen perfect in dit plaatje, als hoofd- of 
als bijverwarming.

Hybride = combineerbaar met CV, 
zonneboiler, …

•
Als hoofdverwarming of 

bijverwarming
•

Lagere investeringskost
•

Sneller verwarmen
•

Geen stilstand- of leidingverliezen
•

Hoog rendement, laag verbruik
•

Propere verbranding
•

Veilig en gebruiksvriendelijk

HYBRIDE VERWARMING
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Hoe kiest u het juiste toestel ?

1. Kies het type toestel
• Bent u op zoek naar een convector, of geniet u liever van het vlammenbeeld van een kachel ?
• Wenst u natuurlijke of gestuwde convectie ?
• Heeft u nood aan een programmeerbare, elektronische bediening ?

2. Kies de aansluiting
• Wordt het toestel aangesloten op een schouw of verkiest u een toestel met muuraansluiting ?
• Beschikt u over aardgas of werkt u met propaan of butaan ?

3. Kies het vermogen
• Het benodigde vermogen van een toestel hangt af van de gewenste temperatuur en van het volume en het 

niveau van isolatie van de te verwarmen ruimte.
• Om een normaal geïsoleerde ruimte tot 20° te verwarmen hebben we gemiddeld 70 watt per m³ nodig. 

Voor een goed geïsoleerde ruimte bedraagt dit slechts 50-60 watt, en voor een slecht geïsoleerde woning 
loopt dit op tot 80-90 watt of meer.

• Indien gebruikt als hoofdverwarming, zal een toestel van 7kW dus gemiddeld een ruimte tot 100 m³ kunnen 
verwarmen.

2
Vermogen (kW)

Te verwarmen  
ruimte (m3)

0

50

100

150

200

4 6 8 10 12

Goed
geïsoleerde 

woning

Slecht
geïsoleerde 

woning

DE KEUZE VAN UW TOESTEL
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Schouwaansluiting

Bij schouwaansluiting wordt de convector aange-
sloten op een verticaal rookkanaal zoals een schouw 
of een externe rookpijp die zorgt voor schouwtrek. 
De zuurstof wordt dan niet aangevoerd van buiten, 
maar is afkomstig van de kamer. 

Muuraansluiting

Het verwarmingstoestel kan ook rechtstreeks wor-
den aangesloten op een buitenmuur. Bij dit systeem 
wordt de verse buitenlucht aangevoerd én worden 
de verbrande gassen afgevoerd via een muurkoker. 
Het toestel is hermetisch afgesloten van de ruimte 
waarin het zich bevindt en er hoeft geen extra ver-
luchting te worden voorzien.

SCHOUWAANSLUITING

Aansluiting op een gemetste 
schoorsteen of ander verticaal 
rookkanaal. Bij een toestel met 
gesloten verbranding moet een  

concentrische buis gebruikt  
worden.

•
MUURAANSLUITING

Aansluiting van rookafvoer en 
luchttoevoer, rechtstreeks op een 
buitenmuur. Enkel van toepassing 

bij een toestel met gesloten 
verbranding.

SCHOUWAANSLUITING MUURAANSLUITING

SCHOUWAANSLUITING
VERSUS MUURAANSLUITING



15

Open verbranding

Bij een toestel met open verbranding wordt de lucht 
– die nodig is voor de verbranding – uit de kamer ge-
nomen. Indien er onvoldoende verluchting is zal dit 
de verbranding beïnvloeden. Bij problemen met de 
schouw is het mogelijk dat de rook langs de lucht-
toevoerkanalen de kamer zal binnendringen, met 
het risico op CO-vergiftiging tot gevolg.

Gesloten verbranding

Een toestel met gesloten verbranding neemt de 
lucht van buiten, waardoor de luchtkwaliteit en het 
zuurstofgehalte in de ruimte optimaal blijft, en er 
geen risico op CO-vergiftiging bestaat.

Beveiliging tegen CO-vergiftiging

Om het risico op CO-vergiftiging tegen te gaan, 
wordt een toestel met open verbranding uitgerust 
met een thermische terugslagbeveiliging (TTB). 
Wanneer er rook uit het toestel in de ruimte ontsnapt, 
wordt de TTB door de rook opgewarmd. Door de uit-
zetting in de TTB wordt de gastoevoer afgesneden 
en wordt CO-vergiftiging vermeden. OPEN VERBRANDING

GESLOTEN VERBRANDING

Afvoer
verbrandings- 

lucht door schoon-
steenkanaal

Afvoer 
verbrandings- 

lucht door  
muurdoorvoor

Aanvoer  
zuurstof uit  
woonruimte

Aanvoer  
zuurstof  

van buiten

Aanvoer  
zuurstof  

van buiten

OPEN VERBRANDING
VERSUS GESLOTEN VERBRANDING
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Atmosferische toestellen

Zijn toestellen die nood hebben aan een schoorsteen 
die een perfecte afzuiging van verbrande gassen ga-
randeert.
Naast een goede schouw moet het systeem ook 
voldoende aanvoer van verse lucht krijgen om op-
timaal te kunnen functioneren. Als die noodzakelijke 
zuurstof niet of onvoldoende aanwezig is, werkt de 
schoorsteen niet goed, en is bijvoorbeeld het risico 
op CO-vergiftiging niet ondenkbeeldig. Een goed 
geventileerde stookruimte is dus levensbelangrijk. 

Verbranding met gestuwde rookafvoer 

Dit zijn toestellen met een rookgasventilator die de 
verbrandingsgassen naar buiten stuwen en zuigen 
tegelijk verse lucht aan. Dergelijke systemen zijn 

flexibeler qua plaatsing door de mogelijkheid een 
gelimiteerd traject af te leggen met rookafvoer en 
luchttoevoer.

ATMOSFERISCHE TOESTEL 

Regenkap

Bevestigingsklem

Verwarmings-
toestel

Rookafvoer

Rookafvoer

Rookafvoer

Isolatie

VERBRANDING MET GESTUWDE ROOKAFVOER

ATMOSFERISCHE VERBRANDING VERSUS  
VERBRANDING MET GESTUWDE ROOKAFVOER
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18°

19°

20°

16°

20°

24°

STRALINGSWARMTE

CONVECTIEWARMTE

Stralingswarmte

Bij stralingswarmte worden stralen uitgezonden in 
alle richtingen, die onafhankelijk van luchtstromen 
(wind en tocht), alle objecten direct verwarmen. Dus 
in de ruimte worden de meubels warm, maar ook de 
muren en natuurlijk de mensen erin. Al die materia-
len geven de warmte ook weer terug aan de ruimte 
en aan de lucht, wat een zeer aangenaam gevoel 
geeft en een enorm comfort. 

Voordelen van stralingswarmte:
• Voelt warmer aan bij dezelfde temperatuur
• Stralingswarmte voelt aangenamer aan dan 

convectiewarmte

Convectiewarmte

Convectiewarmte is luchtwarmte. Convectoren pro-
duceren warme lucht die de kamerlucht opwarmt en 
zo indirect ons lichaam beschermt tegen te sterke 
afkoeling. De warme lucht stijgt op en maakt plaats 
voor frisse lucht die eveneens warm wordt. Zo ont-
staat er in de kamer een luchtcirculatie, natuurlijke 
convectie, waardoor de temperatuur gehomogeni-
seerd wordt.

Voordelen van convectiewarmte:
• Snelle en gelijkmatige opwarming
• De lucht in de kamer wordt verwarmd
• Gelijkmatige opwarming
• Snelle reactie
• Ervaren als comfortwarmte

STRALINGSWARMTE 
VERSUS CONVECTIEWARMTE
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De Flandria collectie

Als referentie in de wereld van individuele gasverwar-
ming heeft Flandria een indrukwekkende collectie 
convectoren ontwikkeld die een oplossing biedt 
voor elk warmtevraagstuk. Bij convectoren wordt 
de warmte doorgegeven door het principe van con-
vectie. Dit betekent dat de lucht in het toestel wordt 
opgewarmd zodat er een warmtestroming ontstaat. 
Dit is in de eerste plaats een zeer aangename en 
efficiënte manier van verwarmen.

Naargelang de grootte van de ruimte die u wilt 
verwarmen, de plaats waar de verwarming dient 
te worden geïnstalleerd en de manier waarop u de 
warmte wenst te beleven heeft u bij Flandria de 
keuze uit vijf reeksen gasconvectoren. 

HOE KIES IK HET JUISTE 
FLANDRIA TOESTEL?

Kiest u voor afvoer van de 
verbrandingsgassen via een 
traditionele schoorsteen of  

hebt u de mogelijkheid om de 
afvoer via een directe buiten-  
of binnenmuur te verzorgen?

•
De grootte van de kachel of  

haard en de ruimte die hij zal  
innemen in de kamer.

•
De grootte van de  

te verwarmen ruimte.
•

Het uitzicht van de kamer en 
het toestel. 

AANSLUITING VERBRANDING VERBRANDING SOORT WARMTE

MK-reeks muur gesloten atmosferisch straling en convectie

M-reeks muur gesloten atmosferisch straling en convectie

S-reeks schouw open atmosferisch straling en convectie

Stratos-reeks muur gesloten gestuwd straling en convectie

Ghisa-reeks schouw open atmosferisch straling en convectie
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Met de convectoren van de MK-reeks biedt 
Flandria een efficiënte en gebruiksvriendelijke 
verwarming aan. Dankzij een laag vermogen en 
een hoog rendement zijn deze toestellen niet alleen 
budgetvriendelijk in aankoop, maar ook in gebruik. 
De convectoren uit deze collectie verbruiken zelf 

ZUINIGE WARMTE

Convectie- en stralingswarmte
•

HR+
•

Thermostatische bediening vooraan
•

Geen elektriciteit nodig
•

Muuraansluiting (type C)
•

Lange levensduur
•

Tijdloze vormgeving

geen elektriciteit, werken op laag vermogen, maar 
leveren wel een hoog rendement! Dankzij de 
combinatie van convectie- en stralingswarmte zijn 
dit de ideale convectoren om snel en efficiënt kleine 
ruimtes op te warmen, de perfecte aanvulling op uw 
verwarmingsinstallatie.

De MK-serie is beschikbaar in parelgrijs.

MK2 MK3 MK5MK4
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MUUR
AANSLUITING MK2 MK3 MK4 MK5

REFERENTIE 573.2612.160 573.2713.160 573.2814.160 573.2915.160

VERMOGEN 2,00 kW 3,00 kW 3,75 kW 4,50 kW

RENDEMENT + 85 % + 85 % + 85 % + 85 %

GEWICHT 17 kg 21 kg 25 kg 32 kg

DIAMETER 
AFVOER 122 mm 122 mm 122 mm 122 mm

AFMETINGEN

HOOGTE 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

BREEDTE 416 mm 543 mm 670 mm 808 mm

DIEPTE 215 mm 215 mm 215 mm 215 mm
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De gasconvectoren van de M- en S-series zijn de 
werkpaarden van de individuele gasverwarming. 
Net als een radiator van een centrale verwarming, 
combineren deze toestellen convectie- met 
stralingswarmte.

RATIONELE WARMTE

Convectie- en stralingswarmte
•

Hoog rendement +85%
•

Thermostatische bediening
•

Geen elektriciteit nodig
•

Lange levensduur
•

Tijdloze vormgeving

Deze Flandria convectoren genieten - dankzij hun 
oerdegelijke, geëmailleerde verbrandingskamer - 
een onverwoestbare reputatie. De tijdloze mantels 
zijn beschikbaar in beige.

De M- en S-serie zijn beschikbaar in beige.

M/S 5000 M/S 9000M/S 7000



23

SCHOUW
AANSLUITING S5000 S7000 S9000

REFERENTIE 574.1215.120 574.1317.120 574.1419.120

VERMOGEN 5,00 kW 7,50 kW 9,90 kW

RENDEMENT + 85 % + 85 % + 85 %

GEWICHT 37 kg 45 kg 51 kg

DIAMETER AFVOER 100 mm 100 mm 100 mm

AFMETINGEN

HOOGTE 625 mm 625 mm 625 mm

BREEDTE 700 mm 860 mm 1020 mm

DIEPTE 283 mm 283 mm 283 mm

MUUR
AANSLUITING M5000 M7000 M9000

REFERENTIE 573.12X5.120 573.13X7.120 573.14X9.120

VERMOGEN 4,84 kW 6,62 kW 8,72 kW

RENDEMENT + 85 % + 85 % + 85 %

GEWICHT 40 kg 47 kg 57 kg

DIAMETER AFVOER 202 mm 202 mm 202 mm

AFMETINGEN

HOOGTE 625 mm 625 mm 625 mm

BREEDTE 700 mm 860 mm 1020 mm

DIEPTE 283 mm 283 mm 283 mm

X = code muurkoker

1 = normaal

2 =  extra kort

4 = extra lang
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De Stratos is een unieke gasconvector. Warme lucht
stijgt, waardoor er tussen de vloer en het plafond 
belangrijke temperatuurverschillen kunnen ontstaan.
Dankzij de naar onder gerichte ventilator slaagt de 
Stratos erin de ruimte op de meest efficiënte en 
gelijkmatige manier te verwarmen. Zo verhoogt het 
warmtegevoel en het algemeen comfort in de ruimte, 

OPTIMALE WARMTE

Optimale warmteverspreiding
•

Veilig door gesloten verbranding
•

Uiterst hoog rendement: +91%
•

Draadloze thermostaat (optioneel)
•

Veilige “Cool Touch” mantel
•

Flexibele plaatsing door gestuwde 
rookafvoer

waardoor men de Stratos minder lang moet laten 
branden. Voeg daarbij het uiterst hoge rendement 
van dit toestel (+91%) en het wordt duidelijk dat dit 
één van de zuinigste verwarmingstoestellen op de 
markt is. 

Elke Stratos beschikt over een handig waterreservoir voor luchtbevochtiging en
wordt geleverd met een niet-gescheiden buizenkit. De Stratos is beschikbaar in grijswit.

STRATOS 47STRATOS 25 STRATOS 86STRATOS 68
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Flexibele plaatsing door gestuwde rookafvoer 

Plaatsbesparende buizenkit (Ø32 of 54mm) 

Lengte-equivalent buizenkit max.10 tot 15 m 

Beproefde en makkelijk bereikbare componenten 

MUUR
AANSLUITING STRATOS 25 STRATOS 47 STRATOS 68 STRATOS 86

REFERENTIE 573.5026.160 573.5047.160 573.5068.160 573.5086.160

VERMOGEN 2,50 kW 4,70 kW 6,80 kW 8,60 kW

RENDEMENT + 92,6 % + 91,0 % + 92,0 % + 91,0 %

GEWICHT 20,7 kg 27,0 kg 33,0 kg 39,0 kg

AFMETINGEN

HOOGTE 585 mm 585 mm 585 mm 585 mm

BREEDTE 535 mm 685 mm 835 mm 985 mm

DIEPTE 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
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De Flandria Ghisa staat voor gezellige warmte. Deze
gaskachel biedt zowel convectie- als stralingswarmte, 
en daarenboven geniet je ook van zijn gezellig 
vlammenspel. Achter de strakke mantel van de Ghisa 
zit een gietijzeren verbrandingskamer die zorgt 
voor een langdurige warmte ook nadat het toestel 

GEZELLIGE WARMTE

Gezellig vlammenspel
•

Convectie- en stralingswarmte
•

Hoog rendement +85%
•

Thermostatische bediening
•

Schouwaansluiting
•

Verbrandingskamer in oerdegelijk 
gietijzer

is uitgeschakeld. Dankzij de verbrandingskamer in 
gietijzer ben je bovendien zeker van een geluidloos 
toestel. De thermostatische bediening tot slot 
garandeert dat je met de Ghisa een gebruiks-
vriendelijke gaskachel in huis haalt.

De Ghisa is beschikbaar in rotsgrijs.

GHISA 100GHISA 66
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SCHOUW
AANSLUITING GHISA 66 GHISA 100

REFERENTIE 576.1866.130 576.1810.130

VERMOGEN 6,60 kW 10,00 kW

RENDEMENT + 85 % + 85 %

GEWICHT 56 kg 75 kg

DIAMETER 
AFVOER 100 mm 100 mm

AFMETINGEN

HOOGTE 725 mm 750 mm

BREEDTE 640 mm 800 mm

DIEPTE 260 mm 260 mm
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