
Minder verbruik, minder warmte, maar niet minder sfeer. Klinkt goed toch? Ik ben Eco Wave en ik regel het 

voor je! Of eigenlijk regel jij het zelf, omdat je zelf het verbruik en de vlammen regelt. Dankzij mij kun je het 

hele jaar door genieten van levensechte vlammen in jouw sfeervolle haard. Efficiënt, elegant én eenvoudig. 

Ik ben alles wat jij zoekt in een gashaard. 

Controle over vlammen en verbruik
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eco wave

regie over 
je energie

Bekijk hier ook de video



Besparen op gas…iedereen moet eraan geloven. Helaas 

gaat dit voor een gashaard vaak gepaard met afbreuk aan 

het vlambeeld. Niet bij DRU! Dankzij onze unieke Eco Wave 

technologie in de gashaardbranders verminder je jouw 

gasverbruik tot wel 50%, zonder aantasting van de sfeer in 

huis. Je geniet dus nog steeds van een prachtig vlambeeld 

én hebt de volledige controle over jouw verbruik. Win-win!

Wat is Eco Wave?
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DRU Verwarming B.V.
P.O. Box 1021  |  6920 BA  Duiven
Ratio 8  |  6921 RW  Duiven   
The Netherlands
T. +31 (0)26 - 319 5 319
www.drufire.com

DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
Belgium
T. +32 (0)3 450 7000
www.drufire.com

Feitje

ik extra voordelig ben bij vloerverwarming? Zet deze een  
graadje lager, verwarm met je haard bij wanneer nodig  
en bespaar op jouw verbruik!

Wist je dat...

Hoe werkt het?

Het regelen van jouw warmte, vlammen en verbruik is heel eenvoudig via de DRU-app of -afstandsbediening. 

Je kunt hierbij kiezen uit twee verschillende spaarstanden of zelfs een eigen spaarstand ontwikkelen.  

Handig wanneer je bijvoorbeeld voelt dat de woonkamer de juiste temperatuur heeft. Schakel over naar  

Eco Wave en geniet nog steeds van het vlamzicht, zonder dat de ruimte nog warmer wordt.  

Helemaal geen warmte, maar wel de sfeer? Schakel dan over naar de functie ‘Eco Glow’.

Dankzij de Eco Wave technologie hoef je het gebruik van jouw gashaard 

ook niet te beperken tot de herfst en winter. Doordat je volledige 

controle hebt over de warmteafgifte en het verbruik, kun je ook in de

 lente en zomer sfeer creëren in huis. Heerlijk! 

Controle over je gasverbruik en warmte- 

afgifte met behoud van vlammenspel

Aansturing via één simpele druk op de knop

Toepasbaar op aardgas, butaan en propaan

Geruisloze overgang vlammenspel door 

magnetische gasklep

Branders ook in Eco Wave modus afzonderlijk  

te schakelen

Zeer realistisch vuur door continu veranderende 

vlam

Voordelen

Eco Wave

Tijd

50%
besparing

100%

0%

Vlamhoogte normale stand Vlamhoogte Eco Wave


