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QLIMA: DE ZEKERHEID VAN COMFORT 
Al meer dan 30 jaar richt Qlima zich op klimaatbeheersing in huis  Als specialist bieden wij je een 
compleet assortiment en werken wij voortdurend aan innovaties op het gebied van techniek en 
design. Zo hebben we in de loop der jaren waardevolle kennis en een goede naam opgebouwd, 
vooral ook door onvoorwaardelijk te kiezen voor duurzame, kwalitatieve oplossingen.
 
Uitbreiding assortiment
Bij Qlima is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de uitbreiding van het bekende Qlima 
assortiment. Met trots presenteren wij je een complete serie wijnkoelers, gaskachels, 
terrasverwarmers en asstofzuigers.
 
Service en garantie
Met Qlima ben je verzekerd van 30 jaar ervaring op het gebied van klimaatbeheersing in huis. 
In deze jaren hebben we een uitstekende knowhow opgebouwd. Met een eigen klantenservice 
ben je ook op het gebied van aftersales bij Qlima aan het juiste adres.  
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PETROLEUMKACHELS: 
ZUINIGER DAN CV
Wist je dat de CV verantwoordelijk is voor gemiddeld 75% 
van je totale gasverbruik? De belangrijkste tip om energie te 
besparen is de CV lager te zetten of langer uit te laten. Maar 
dat is niet altijd mogelijk of wenselijk. Met een moderne 
Qlima petroleumkachel verwarm je enkel die ruimte (bij) 
waar je behoefte hebt aan extra warmte. En de kachel is 
direct klaar voor gebruik.
 
Direct warmte, direct besparen
Doordat Qlima kachels geen afvoer of leidingen nodig heb-
ben, maak je geen kosten voor installatie. Met één druk op 
de knop start de kachel op en binnen 5 minuten is de ruimte 
gevuld met een heerlijke warmte. Dit maakt Qlima kachels 
bijzonder effi ciënt en kostenbesparend.
 
Kleine krachtpatser
De Qlima kachels zijn klein van stuk, maar bijzonder krachtig. 
Dankzij het spaarzame verbruik en het hoge energierende-
ment kun je met 20 liter brandstof tot wel 100 uur stoken. 
Door het geringe gewicht verplaats je de kachel eenvoudig 
van de ene ruimte naar de andere. Of je neemt hem een-
voudig mee op vakantie.

Laserkachels: zeer compleet 
Qlima Laserkachels zijn razendsnel op 
temperatuur en dankzij de thermostaat 
tot op de graad nauwkeurig instelbaar. 
Hiervoor is wel wat stroom nodig. 
Standaard zijn Laserkachels voorzien van 
extra comfortopties zoals een timerfunctie, 

spaarstand en vorstbeveiliging. Ideaal voor 
huis of op kantoor. 

Laserkachels: zeer compleet 
Qlima Laserkachels zijn razendsnel op 
temperatuur en dankzij de thermostaat 
tot op de graad nauwkeurig instelbaar. 
Hiervoor is wel wat stroom nodig. 
Standaard zijn Laserkachels voorzien van 
extra comfortopties zoals een timerfunctie, 

spaarstand en vorstbeveiliging. Ideaal voor 
huis of op kantoor. 

Wiekkachels: zonder stroom
Qlima Wiekkachels werken 
zonder stroom, ze heb-
ben alleen batterijen 
en de speciale 
Qlima brandstof 
nodig.  Ze werken 
extreem zuinig 
en functioneren 
bijzonder stil. 
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STAPPENPLAN VOOR DE BESTE KACHELKEUZE

WAAR ZET JE DE KACHEL 
HOOFDZAKELIJK IN?

IS STROOM AANWEZIG?
WAT IS HET AANTAL BRANDUREN 

PER JAAR?
BEREKEN CAPACITEIT IN M³ADVIES

Lengte x breedte x hoogte = m³

Woon- en leefruimte

Camping en vakantieverblijf

Werkplaats en garage

Ja

Ja

Ja

Nee

< 200 uur

> 200 uur

< 200 uur

> 200 uur

< 200 uur

> 200 uur

Nee

Nee

Laserkachel

Laserkachel

Wiekkachel

Wiekkachel of Laserkachel

Laserkachel

Wiekkachel

Wiekkachel of Laserkachel

Laserkachel

Wiekkachel
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Zoek je een eenvoudige kachel voor bijvoorbeeld de zolder of een hobbyruimte? Zonder de gehele woning 
warm te hoeven stoken? Denk dan eens aan een Qlima wiekkachel. Een praktische kachel die geen 
stroom, gas of afvoer nodig heeft. Enkel een paar batterijen en Qlima brandstof. 

Qlima biedt twee typen wiekkachels aan. De compacte enkelbrander heeft een enkelvoudige 
verbranding. Ideaal voor gebruik in geventileerde ruimtes waar een simpele warmtebron volstaat. 
Voor een nog optimalere verbranding kies je voor de dubbelbrander R 8128 C. Door een tweede 
verbranding bij een hoge temperatuur ben je verzekerd van een rendement van vrijwel 100% 
en een reukloze verbranding.
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WIEKKACHELS: PRAKTISCHE WARMTE

R 4224 TC
• Enkelbrander
• Capaciteit 2400 W
• Voor ruimtes tot 40 - 85 m³
• Verbruik 0,250 l/uur
• Brandduur tank (4,2l) 16,8 uur

R 8128 C
• Dubbelbrander
• Capaciteit 2850 W
• Voor ruimtes tot 45 - 105 m³
• Verbruik 0,297 l/uur
• Brandduur tank (5,2 l) 17,5 uur 



Geen stroom: Qlima wiekkachels hebben 
geen stroom, afvoer of leiding nodig. Enkel 

een paar batterijen en de speciale Qlima brandstof. 

Clean grip dop : Dankzij de handige 
sluiting heb je geen huidcontact met de 

brandstof. Bovendien gaat het openen en sluiten 
van de tank veel eenvoudiger. 

Veiligheid: Een Qlima wiekkachel is 
standaard uitgerust met een omval-

beveiliging, oververhittingsbeveiliging en een controle op de 
verbranding. De bovenzijde van de kachel wordt dankzij de 
safe top niet warm. Dit alles garandeert een veilig en comfor-
tabel gebruik.

4 jaar garantie: Alle Qlima petroleumkachels en 
brandstof zijn van hoogwaardige kwaliteit en 

uitvoerig getest. Op de Qlima petroleumkachels krijg je 
maar liefst 4 jaar garantie.

Qlima.be
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De Laserkachels van Qlima combineren het gemak van een verplaatsbare kachel met het comfort van een 
CV. Dankzij de thermostaat is de temperatuur exact instelbaar. De modellen hebben zelfs een timer 
waarmee je het moment van in- of uitschakelen kunt instellen. De ventilator verspreidt de warmte 
razendsnel door de ruimte.   

Energiezuinig
Standaard verbruikt een Qlima Laserkachel weinig stroom en brandstof. Voor een nog zuiniger 
brandstofgebruik selecteer je de spaarstand. De kachel reguleert het verbrandingsniveau 
automatisch op basis van de ingestelde temperatuur. De brandstof wordt zo optimaal benut. 
Alle Qlima Laserkachels zijn uitgerust met een CO2 sensor. 
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LASERKACHELS: TECHNIEK EN COMFORT

SRE 3531 C-2
• Capaciteit 1080 - 3100 W
• Voor ruimtes tot 50 - 120 m³
• Verbruik 0,113 - 0,323 l/uur
• Brandduur tank (5,0 l) 44 uur 

SRE 8040 C
• Capaciteit 1280 - 4000 W
• Voor ruimtes tot 65 - 170 m³
• Verbruik 0,134 - 0,416 l/uur
• Brandduur tank (9,0 l) 67 uur 



Vorstbeveiliging: Wanneer de temperatuur 
in de ruimte onder de 5ºC zakt, zal de kachel 

automatisch inschakelen.

Fuzzy Logic: Zelfdenkend elektronisch 
besturingssysteem selecteert het meest 

efficiënte verbrandingsniveau en berekent 
wanneer de kachel moet aanslaan. 

CO2-sensor: De kachel slaat 
automatisch af wanneer extra 

ventilatie nodig is.

Slimme spaarstand: Dankzij de ingenieuze 
technologie handhaaft de kachel nauwkeurig de 

ingestelde temperatuur. Dit bespaart aanzienlijk op het 
energieverbruik. 

Automatische brandduurverlenging: Wanneer 
de brandstoftank bijna leeg is, schakelt de kachel 

automatisch naar het laagste verbrandingsniveau om het 
moment van navullen uit te stellen.

Qlima.be
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SRE 9046 C-2
• Capaciteit 1280 - 4650 W
• Voor ruimtes tot 75 - 190 m³
• Verbruik 0,134 - 0,485 l/uur
• Brandduur tank (9,0 l) 67 uur  
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QLIMA KACHELS 
Assortiment en specifi caties 

Wiekkachels (batterijen nodig) Laserkachels (stroom nodig)

Specifi caties R 4224 TC R 8128 C SRE 3531 C-2 SRE 8040 C SRE 9046 C-2
Verwarmingsvermogen in kW min-max 2,4 2,85 1,08 - 3,10 1,28 - 4,0 1,28 - 4,65

Indicatie verwarmingscapaciteit
m³ 40 - 85 50 - 105 50 - 120 65 - 170 75 - 190
m² 16 - 34 20 - 42 20 - 48 26 - 69 30 - 77

Brandstofverbruik in liter/uur min-max 0,25 0,297 0,113 - 0,323 0,134 - 0,416 0,134 - 0,485
Tankinhoud in liter 4,2 5,2 5 9 9
Autonomie in uren 16,8 17,5 15,5 - 44 21 - 67 18 - 67

Afmetingen in mm
B 455 455 371 466 466
D 295 295 299 349 349
H 495 470 429 445 445

Gewicht in kg (netto) 8,6 9,7 7,7 12,1 12,1

Veiligheid R 4224 TC R 8128 C SRE 3531 C-2 SRE 8040 C SRE 9046 C-2
Safe top / handwarme behuizing ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CO2-sensor ✓ ✓ ✓ ✓

Omvalbeveiliging ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Veiligheidsstop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kinderslot ✓ ✓ ✓

Oververhittingsbeveiliging ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Extra comfort R 4224 TC R 8128 C SRE 3531 C-2 SRE 8040 C SRE 9046 C-2
Dagtimer ✓ ✓ ✓

Spaarstand ✓ ✓ ✓

Fuzzy Logic ✓ ✓ ✓

Vorstbeveiliging ✓ ✓ ✓

Automatische brandduurverlenging ✓ ✓ ✓

Thermostaatfunctie ✓ ✓ ✓

Silent start-functie ✓ ✓

Extra snel op temperatuur ✓ ✓ ✓

Clean grip dop ✓ ✓

Easy Touch dop ✓ ✓ ✓

Incl. brandstofhevelpomp ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Voor het verwarmen van grote ruimtes, zoals garages, werkplaatsen en loodsen biedt Qlima ook warmtekanonnen op gas, petroleum of diesel aan.

WARMTEKANONNEN GAS
De Qlima gaskanonnen werken op butaan of propaan en bieden een hoog vermogen (tot wel 30 kW). Ze brengen de ruimte razendsnel op 
temperatuur. Je kunt ruimtes tot wel 470 m³ verwarmen. De Qlima gaskanonnen zijn voorzien van een oververhittingsbeveiliging en een 
vlamdetectiesysteem (FSD). 

WARMTEKANONNEN

GFA 1010
•  Capaciteit 10 kW
•  Voor ruimtes tot 160 m³
•  320 m³ luchtverplaatsing / uur

GFA 1015
•  Capaciteit 15 kW
•  Voor ruimtes tot 235 m³
•  320 m³ luchtverplaatsing / uur

GFA 1030 E
•  Capaciteit 30 kW
•  Voor ruimtes tot 470 m³
•  650 m³ luchtverplaatsing / uur

WARMTEKANONNEN BRANDSTOF
De Qlima warmtekanonnen op brandstof zijn te gebruiken in combinatie met petroleum of diesel. Dankzij het enorme vermogen tot wel 41 kW 
verwarm je moeiteloos grote ruimtes tot wel 645 m³. De twee grootste modellen zijn voorzien van wieltjes waardoor je ze nog eenvoudiger 
kunt verplaatsen. 

DFA 1650 PREMIUM
•  Capaciteit 16,5 kW
• Voor ruimtes tot 260 m³

DFA 2900 PREMIUM
•  Capaciteit 29 kW
• Voor ruimtes tot 455 m³

DFA 4100 PREMIUM
•  Capaciteit 41 kW
• Voor ruimtes tot 645 m³



PREMIUM QUALITY FUELS

Met meer dan 30 jaar ervaring is Qlima Europees marktleider 
in kachelbrandstoffen. Vanuit de eigen fabriek in Gent 
wordt het ruwe materiaal verwerkt tot de schoonste, meest 
effi ciënte brandstof met de beste prestaties op de markt.  

Kies voor kwaliteit 
Alle Qlima brandstoffen zijn uitvoerig getest door 
onafhankelijke laboratoria. In de markt zijn diverse 
alternatieven verkrijgbaar. Niet allemaal even veilig en 
geurloos, blijkt uit testen. Let voor een veilig en comfortabel 
gebruik op een vlampunt van > 65ºC en een zo laag mogelijk 
aromatengehalte (< 0,3%). Met Qlima Premium Quality Fuels 
ben je altijd verzekerd van de hoogste kwaliteit, de hoogste 
effi ciëntie en het hoogste comfort. Alle Qlima Premium 
Quality Fuels leveren uitmuntende prestaties.

Milieubewuste keuze
Gedurende het ontwikkelingsproces wordt niet alleen naar 
de brandstof gekeken, maar ook naar de verpakkingen. Zo 
biedt Qlima haar cans aan in 100% recycleerbare eco-cans 
van PET. En de verpakkingen worden in de eigen fabriek 
geblazen, dit beperkt de transportkosten van grondstoffen.
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fuel tested

INDEPENDENT

IQC✓

KRISTAL
•  Reukloze warmte
• Lange levensduur kachel 
•  Superieure 

warmtebeleving
• Vlampunt > 68°C 
•  Laag aromaatgehalte 

< 0,000007% 
•  Laag zwavelgehalte 

< 0,0001%

EXTRA
•  Hoog rendement
• Lange levensduur kachel
• Geurarme warmte
• Vlampunt > 65°C 
•  Laag aromaatgehalte 

< 0,001% 
•  Laag zwavelgehalte 

< 0,0001%
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Door gebruik te maken van de Qlima brandstoffen, ontvang je 
gratis Qlima Points. Met deze Qlima Points kun je sparen voor 
gratis accessoires en hoge kortingen op brandstof of kachels. Je 
voordeel kan oplopen tot wel 60%! Door onvoorwaardelijk te 
kiezen voor Qlima brandstof ben je verzekerd van een perfecte 
verbranding en een lange levensduur van je kachel.

QLIMA SPAARPROGRAMMA

* Exclusief verzendkosten   
** Olieprijzen fl uctueren, daarmee ook de korting. Deze wordt berekend over geldende adviesprijzen
*** Korting wordt berekend over geldende adviesprijzen

Verzendkosten € 7,50

Verzendkosten € 7,50

Het actuele aanbod en de actievoorwaarden vind je op Qlima.be

GRATIS*

Handige rolwagen 
voor nog meer 
gebruiksgemak

GRATIS*

Elektrische 
brandstofpomp 
met auto stop

max.

35% 
KORTING**

op een 20L can 
Qlima Kristal

max.

50% 
KORTING**

op een 20L can 
Qlima Kristal

*
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Qlima Laserkachel 

SRE 3531 C-2
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PELLETKACHELS: 
MILIEUVRIENDELIJK VERWARMEN
Wat is er gezelliger dan op koude dagen genieten van een 
knapperend haardvuur? Een pelletkachel biedt een combinatie 
van de sfeer van een haard en het comfort van een CV-installatie. 

Milieuvriendelijk
Een pelletkachel brandt op kleine korrels van houtafval, oftewel 
pellets. Een CO2-neutrale brandstof, want er gaan geen 
grondstoffen verloren. De pellets verbranden optimaal, waardoor 
het een schonere verbrandingsvorm is dan traditioneel hout. 

Besparing
Een Qlima pelletkachel zorgt niet alleen voor sfeer, maar bespaart 
ook op de maandlasten. De aanschafwaarde van pellets is laag en 
ze  zijn overal verkrijgbaar. De gewenste temperatuur is eenvoudig 
in te stellen en wordt nauwkeurig gehandhaafd. Met een 
rendement tot wel 97,89% gaat geen kostbare energie verloren.

Comfortabel
Het grote ingebouwde pelletreservoir garandeert een lange 
brandduur. Via de ingebouwde thermostaat kan eenvoudig de 
temperatuur per dag of week ingesteld worden. 

14



INSTALLATIE 
PELLETKACHEL
Houd er rekening mee dat een pelletkachel geïnstalleerd en in 
gebruik gesteld moet worden door een erkend installateur. 
Onjuiste installatie kan ertoe leiden dat je kachel niet optimaal 
functioneert en de garantie vervalt.

Professionele installatie 
Voor een veilig en comfortabel gebruik van de pelletkachel heeft 
Qlima een professioneel netwerk van installateurs. De installateur 
verzorgt het gehele traject voor je van installatie tot inregeling. 
Tijdens de inregeling verzorgt de installateur de temperatuur-
instellingen, de vlamstabilisatie, het vermogen en de werkings-
periodes. 

Onderhoud
Een pelletkachel is een technisch hoogstandje. Net als bij auto’s 
is periodiek onderhoud nodig voor een blijvende goede werking. 
Qlima adviseert je daarom om eens per jaar de kachel te laten 
controleren door een erkend installateur. Zo kom je nooit voor 
verrassingen te staan. 

Qlima.be
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QLIMA PELLETKACHELS 
Assortiment en specifi caties 

Fiorina 74 S-line Fiorina 90 S-line Delmara 88 S-line Lindara 100 S-line Delmara 125 S-line
Verwarmingscapaciteit in kW 2,65 - 7,45 2,65 - 9,00 2,0 - 8,88 2,4 - 9,32 3,74 - 12,50

Thermische effectiviteit in % 91 - 92,7 89,5 - 92,7 88,78 - 95,48 93,59 - 97,89 91,90 - 96,40

Voor ruimtes tot m³ 200 240 240 240 370

Verbruik kg/u
min 0,6 0,6 0,4 0,5 1,1

max 1,4 2 2,1 2,0 3

Elektrisch verbruik ontsteking - werking in W 300 - 100 300 - 100 280 - 100 340 - 100 450 - 189

Tankinhoud in kg 13 13 15 20 28

Brandtijd in uren 8 - 22 6,5-22 7,5 - 30 10 - 40 8,5 - 25

Diameter rookgasafvoer (ø mm) 80 80 80 80 80

Temperatuur rookgassen (min - max) in ºC 77 - 128 77 - 150 52,3 - 154,2 47,5 - 130,4 47,3 - 136

Afmetingen in mm

B 470 470 487 536 550

D 476 476 530 537 555

H 899 996 1005 1080 1212

Aansluiting rookgasafvoer achterzijde achterzijde achterzijde achterzijde achterzijde

Kleur grijs grijs zwart wit zwart

Nettogewicht in kg 81 91 83 110 160

Garantie in jaar 2 2 2 2 2

Extra comfort Fiorina 74 S-line Fiorina 90 S-line Delmara 88 S-line Lindara 100 S-line Delmara 125 S-line
Temperatuursensor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Drukcontrole ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Oververhittingsbeveiliging ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rookgasafvoer bij stop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Afstandsbediening ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Dagtimer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Weektimer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Temperatuurprogrammering ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Save mode ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Turbo mode ✓ ✓ ✓ ✓
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HOUTPELLETS: 
KIES VOOR KWALITEIT 
Houtpellets zijn in verschillende soorten en maten beschikbaar. Voor een optimaal pres-
teren van je pelletkachel is de keuze voor de juiste kwaliteit pellet van belang. 

Om de keuze gemakkelijk te maken heeft Qlima speciaal voor de Qlima pelletkachels 
haar eigen pellets op de markt gebracht. Zo ben je verzekerd van de juiste kwaliteit. 

De pellets zijn voorzien van de Europese keurmerken ENplus  en DINplus. Verder hebben 
ze de ideale afmetingen voor de Qlima pelletkachels. De hoge calorische waarde zorgt 
voor een energiezuinige verbranding. Het vochtgehalte van de korrels ligt onder de 10% 
en ze produceren nauwelijks as, wat de verbranding ten goede komt.



Asstofzuigers zijn speciaal ontworpen om koude as van kachel, haard of bbq op te zuigen maar ook 
handig voor het reinigen van dierverblijven. Doe je dit met een reguliere stofzuiger, dan kan hierdoor 
de motor van de stofzuiger beschadigen. Een asstofzuiger heeft een speciale fi lter die het fi jne asstof 
tegenhoudt. Qlima asstofzuigers hebben een krachtige motor en zijn eenvoudig te bedienen. 
De as wordt opgevangen in een metalen trommel die na gebruik eenvoudig geleegd kan worden.
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ASSTOFZUIGERS: HANDIG EN EFFECTIEF

ASZ 1010
• 600 W
• 12 liter tank
•  Voor alle koude asresten 

(BBQ, hout, pellet)
• Ideaal voor reinigen dierverblijven
• HEPA fi lter
• Blowerfunctie
• 2,4 meter bereik

ASZ 1020
• 1200 W
• XL 20 liter tank op wieltjes
• Rechthoekig opzetstuk
•  Voor alle koude asresten (BBQ, hout, pellet)
• Ideaal voor reinigen dierverblijven
• HEPA fi lter
• Blowerfunctie
• XL 3 meter stroomkabel
• 4 meter bereik

XL 20 liter tank op wieltjes



HEPA
HEPA fi lter 

XL netsnoer*

Wielen voor extra mobiliteit*

 Geschikt voor al het afgekoelde as: BBQ, 
houtkachels, pelletkachels

 Blower functie

Qlima.be
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* ASZ 1020



Wil je goedkoop en kortstondig bijverwarmen? Dan is een elektrische kachel wellicht een optie: 
goedkoop in aanschaf en verkrijgbaar in diverse soorten en capaciteiten. 

De werking is kinderspel. Stekker in het stopcontact en het apparaat begint te verwarmen. Elke 
opgenomen Watt wordt 1 op 1 omgezet in warmte. Ventilatorkachels verspreiden de warmte 
snel, maar produceren daarbij geluid. Voor ruimtes waar je langer verblijft, kies je beter voor 
een oliegevulde radiator of een convectorkachel. Ontbreekt het aan CV in de ruimte, dan kun 
je ook een warmtepaneel aan de muur bevestigen.

ELEKTRISCHE KACHELS: 
VOOR SNEL EEN BEETJE EXTRA WARMTE

EFH 1500
• Ventilatorkachel
• Capaciteit 1500 W
• Voor ruimtes tot 60 m³
•  2 warmtestanden 

750 W - 1500 W

EOR 1515 LCD
• Oliegevulde radiator
• Capaciteit 1500 W
• Voor ruimtes tot  60 m³
•  3 warmtestanden

600 W - 900 W - 1500 W

EFH 2010 / EFH 2520
• Ventilatorkachel
• Capaciteit 2000 W
• Voor ruimtes tot 80 m³
•  2 warmtestanden 

1200 W - 2000 W (EFH 2010) 
1000 W - 2000 W (EFH 2520) 

20
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ECH 3020 TURBO
• Convectorkachel
• Capaciteit 2000 W
• Voor ruimtes tot 80 m³
•  3 warmtestanden 

750 W - 1250 W - 2000 W

EIH 1200
• Infrarood kachel
• Capaciteit 1200 W
• Voor ruimtes tot 45 m³
•  3 warmtestanden 

400 W - 800 W - 1200 W

EPH 1800 LCD
• Warmtepaneel
• Capaciteit 1800 W
• Voor ruimtes tot 70 m³
•  1 warmtestand 1800 W

Instelbaar vermogen: De Qlima elek trische 
kachels worden met 2 of 3 warmtestanden 

geleverd (m.u.v. EPH 1800 LCD).

Beveiliging tegen oververhitting: 
Als de temperatuur te hoog wordt, 

slaat het apparaat automatisch af. 

Eenvoudig verplaatsbaar: De 
elek trische kachels zijn licht van 

gewicht en eenvoudig verplaatsbaar.

Gemakkelijke bediening: De kachels zijn 
intuïtief te bedienen. Stekker in stopcontact en 

gewenste warmtestand instellen. De kachel doet de rest.

2 jaar garantie: Je hebt standaard 2 jaar 
fabrieksgarantie op alle Qlima elek trische kachels.



Gaskachels van Qlima zijn eenvoudig en veilig te gebruiken en vergen weinig onderhoud.

De gaskachels zijn praktisch in gebruik omdat ze eenvoudig te verplaatsen zijn. Bovendien zijn de 
kachels in staat met één druk op de knop een ruimte van comfortabele warmte te voorzien. 
Het geavanceerde regelsysteem ODS meet continu de aanwezigheid van zuurstof in de lucht. De 
gastoevoer wordt automatisch onderbroken zodra de vlam uitgaat of als de hoeveelheid zuurstof 
in de lucht te laag wordt.

22

GASKACHELS: BETAALBAAR EN EFFICIËNT

GH 741 RM
•  Capaciteit 4,1 kW
•  Voor ruimtes tot 130 m³ 
•  3 warmtestanden
•  Compact design - 5kg gas cilinder
•  Omvalbeveiliging & ODS

GH 959 RF
•  Capaciteit 5,9 kW (4,1 + 1,8 kW)
•  Voor ruimtes tot 195 m³
•  5 warmtestanden 
•  Combineert infraroodverwarming & ingebouwde 

elektrische verwarming
•  Omvalbeveiliging & ODS



Omvalbeveiliging: Kachel schakelt zichzelf 
uit zodra deze omvalt.

Piëzo-elektrische ontsteking: Met een 
druk op de knop in te schakelen. 

Veiligheidssysteem: Stopt de gastoevoer 
wanneer het koolstofniveau hoger is dan normaal.

2 jaar garantie: Je hebt standaard 2 jaar 
fabrieksgarantie op alle Qlima gaskachels.

Qlima.be
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GH 1062 RF
•  Capaciteit 6,2 kW (4,2 + 2,0 kW)
•  Voor ruimtes tot 205 m³
•  4 warmtestanden
•  Combineert infraroodverwarming & 

ingebouwde elektrische verwarming
•  Omvalbeveiliging & ODS



Om langer te kunnen genieten van het leven buiten, is terrasverwarming ideaal. Indien je over 
een gezellige zithoek beschikt met een overkapping, kun je kiezen voor hangende elektrische 
terrasverwarming. Doordat de modellen aan het plafond worden bevestigd, nemen deze maar 
weinig ruimte in.

Wil je de terrasverwarmer kunnen verplaatsen, dan is één van de staande verwarmers een 
prima oplossing. Elektrische terrasverwarmers zijn in een mum van tijd warm en zorgen voor 
aangename avonden in de tuin.

24

ELEKTRISCHE TERRASVERWARMERS
COMFORTABEL WARM

PEC 2015
•  Halogeen 

verwarming
• 600 - 1500 W
•  Stalen ophangketting
•  Koordschakelaar

PEC 2021
•  Halogeen 

verwarming
•  1200 - 2100 W
•  Stalen ophangketting
•  Afstandsbediening

PEF 5018
•  Carbon heating tubes 
•  600 - 1800 W
•  Traploos regelbaar
•  Modern design

PEC 3015 S
•  Infrarood 

verwarming
•  1500 W
•  2 LED leeslampen
•  Afstandsbediening



Comfortabele halogene infrarood warmte

Eenvoudig te verplaatsen

Eenvoudig te gebruiken

Spatwater dicht

Eenvoudig te installeren

Groot warmtebereik

Qlima.be
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PEW 3015
•  “Golden” halogeen 

verwarming
• 1500 W
• Wandmontage

PEW 3020
•  “Golden” halogeen 

verwarming
•  2000 W
•  Wandmontage

PEP 1021 / PEP 2021E
•  Halogeen 

verwarming
•  900 - 1200 - 2100 W
•  Geborsteld roestvrij 

staal en aluminium
•  In hoogte verstelbaar

(PEP 2021E)

PEF 520
•  Quartz verwarming
•  650 - 1300 - 2000 W
•  Staand model / 

Wandmontage 
mogelijk



Helaas kennen wij geen mooi-weer-garantie met zwoele, warme zomeravonden. Gelukkig biedt een 
terrasverwarmer uitkomst zodat je toch tot in de late uurtjes kan genieten van het leven buiten. Qlima 
gas terrasverwarmers zijn ideaal wanneer je op zoek bent naar een verwarming die je op iedere 
gewenste plek in de tuin of op het terras kunt plaatsen. Deze verwarmers werken op propaan- of 
butaangas dus er is geen elektriciteit nodig om te kunnen genieten van comfortabele warmte. 

Qlima biedt ook beschermhoezen voor de gas terrasverwarmers aan. Kijk op Qlima.be

GAS TERRASVERWARMERS

PGU 2013
Roestvrij staal 
• Gasverwarming
• 5 - 13,5 kW
• Gasverbruik: 982 gr/uur
• Inclusief 2 wieltjes
• Omvalbeveiliging

PGU 2013
Zwart 
• Gasverwarming
• 5 - 13,5 kW
• Gasverbruik: 982 gr/uur
• Inclusief 2 wieltjes
• Omvalbeveiliging

26



Hoge capaciteit en eenvoudig in gebruik

Sfeerverhogend door prachtige vlam

Eenvoudig te verplaatsen

Aangename warmte

Omvalbeveiliging

Mooi ontwerp

PGP 113
Zwart - zilver
• Gasverwarming
• 5 - 9,5 kW
• Gasverbruik: 675 gr/uur
• Inclusief wieltjes
• Omvalbeveiliging

Qlima.be
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De sfeerhaarden op bio-ethanol van Qlima bieden een sfeervol vuur. De modellen zijn bijzonder veilig 
en snel te ontsteken. De dubbele veiligheidsbrander voorkomt het knoeien van brandstof en je 
hebt geen last van vonken. De modellen hebben een extra lange brandduur dankzij het effi ciënte 
verbrandingssysteem.

Het assortiment van Qlima bestaat uit tafelhaarden, vrijstaande en decoratieve haarden.

28

SFEERHAARDEN
BIO-ETHANOL

FFB 4242
•  Brandduur 

135 minuten
•  Afmetingen 

420 x 230 x 420 mm

FFB 8060
•  Brandduur 

510 minuten
•  Afmetingen 

800 x 310 x 600 mm

FFB 830
•  Brandduur 

135 minuten
•  Afmetingen 

450 x 205 x 300 mm

FFB 105
•  Brandduur 

130 minuten
•  Afmetingen 

360 x 190 x 210 mm



Qlima absorber voor XL werking (+20/30%)

Brander met dubbele veiligheid: 
veiliger en geen lekkages

Ontworpen om eenvoudig bij 
te vullen

Doofmiddel inbegrepen

Qlima brandstofveiligheid: geen lekkage, 
zelfs indien ondersteboven gehouden

Gehard veiligheidsglas

Qlima.be
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FFB 017
•  Brandduur 

120 minuten
•  Afmetingen 

Ø170 x 300 mm

FFB 022
•  Brandduur 

130 minuten
•  Afmetingen 

220 x 220 x 300 mm

FFB 207
•  Brandduur 

45 minuten
•  Afmetingen 

240 x 160 x 260 mm

FFB 106
•  Brandduur 

190 minuten
•  Afmetingen 

350 x 120 x 280 mm



Wil je graag lang genieten van de avond in je tuin of op je terras? Dan is een Qlima sfeerhaard op 
hout zeker iets voor jou! De modellen hebben een robuust karakter en zijn dankzij de speciale verf 
optimaal beschermd tegen hoge temperaturen. Diverse modellen kunnen ook gebruikt worden in 
combinatie met houtskool. Op de modellen FFGW 4556 en FFGW 4068 kun je zelfs eten bereiden.

Qlima heeft diverse tuinkachels, terrashaarden, vuurkorven en vuurschalen in haar assortiment.

30

SFEERHAARDEN
HOUT

FFW 2067
•  Afmetingen 

360 x 360 x 1000 mm

FFW 2550
•  Afmetingen 

770 x 770 x 440 mm

FFGW 4556
•  Afmetingen 

ø 560 x 440 mm

FFGW 4068
•  Afmetingen 

680 x 550 x 1130 mm

FFGW 4556 FFGW 4068



Hittebestendige verf

Gemaakt van robuuste materialen

Moderne look

Geschikt voor hout en houtskool

Eenvoudig te (her)vullen

Grote opslagruimte voor hout

Qlima.be
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FFW 3052
•  Afmetingen 

500 x 300 x 500 mm

FFW 3067
•  Afmetingen 

350 x 350 x 400 mm

FFW 1036
•  Afmetingen 

450 x 450 x 1480 mm



De Qlima SC37-serie biedt ultiem comfort. Deze fraaie airco’s zijn uitgerust met een WiFi-module. Via 
de speciale app kun je de airco op afstand bedienen met je smartphone of tablet. Zo kom je thuis in 
een lekker koel huis of kun je de airco in de kinderkamer op afstand uitschakelen.

Dankzij de ingebouwde warmtepomp kun je met de SC37-serie ook energiezuinig verwarmen. 
De airco is verder uitgerust met een verfi jnd fi ltersysteem tegen bacteriën, huisstofmijt en 
schimmels. 
De modellen werken bijzonder energiezuinig, dankzij het Inverter-systeem. Installatie is 
eenvoudig dankzij 4 meter voorgemonteerde leidingen.

SC 3731
• Voor ruimtes tot 100 m³* 
• Koelen 3500 W
• Verwarmen 2500 W 
• Energieklasse A++ / A+ 
• SEER 6,6 
• SCOP 4,0 

SC 3725
• Voor ruimtes tot 85 m³*
• Koelen 2650 W
• Verwarmen 2400 W 
• Energieklasse A++ / A+ 
• SEER 6,3 
• SCOP 4,0

SC 3748
• Voor ruimtes tot 145 m³* 
• Koelen 4700 W
• Verwarmen 3650 W 
• Energieklasse A++ / A 
• SEER 6,1 
• SCOP 3,8

32

SPLIT-UNIT AIRCO’S 
MET WIFI-MODULE

* Indicatief



SNELLE INSTALLATIE MET SNELKOPPELING
Handige doe-het-zelvers kunnen met Qlima 
fors besparen op de installatiekosten van 
een split unit airco. De leidingen van alle 
Qlima split unit airco’s zijn bij levering al 
afgevuld en voorgemonteerd. Geen gedoe 
dus met afvullen van koudemiddel. Een 

klein gat in de muur van ø 85 mm volstaat. 
Met één handbeweging zijn, dankzij de 

snelkoppeling, het binnen- en buitendeel met 
elkaar verbonden. En dat 100% lekvrij! 

Meer info vind je op Qlima.be.

Qlima.be
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klein gat in de muur van ø 85 mm volstaat. 
Met één handbeweging zijn, dankzij de 

snelkoppeling, het binnen- en buitendeel met 

SNELLE INSTALLATIE MET SNELKOPPELINGSNELLE INSTALLATIE MET SNELKOPPELING
Handige doe-het-zelvers kunnen met Qlima 
fors besparen op de installatiekosten van 
een split unit airco. De leidingen van alle 
Qlima split unit airco’s zijn bij levering al 
afgevuld en voorgemonteerd. Geen gedoe 
dus met afvullen van koudemiddel. Een 

Qlima.be

SNELLE INSTALLATIE MET SNELKOPPELING
Handige doe-het-zelvers kunnen met Qlima 
fors besparen op de installatiekosten van 
een split unit airco. De leidingen van alle 
Qlima split unit airco’s zijn bij levering al 
afgevuld en voorgemonteerd. Geen gedoe 
dus met afvullen van koudemiddel. Een 

WiFi-module

Inverter-technologie

Extra vorstbeveiliging (-25°C) 
buitenunit 

Meervoudig fi ltersysteem

4 jaar garantie op de compressor en 2 jaar 
garantie op overige onderdelen.



BEREKEN DE 
BENODIGDE 
CAPACITEIT 
Voor een comfortabel gebruik is het van belang de juiste 
capaciteit airco te gebruiken. De benodigde capaciteit is 
afhankelijk van de ruimte waarin de airco gebruikt zal 
worden.

Met onderstaand stappenplan kun je de juiste capaciteit 
berekenen:
 
1.  Bereken de inhoud van de ruimte (lengte x breedte x 

hoogte in m).
2.   Vermenigvuldig dit getal met 10. 
3.  Bepaal de aanwezigheid van verzwarende factoren
  - goede isolatie / weinig lichtinval = factor 3
  - normale isolatie / normale lichtinval = factor 4
  - slechte isolatie / veel lichtinval = factor 5
4.  Vermenigvuldig de uitkomsten van punt 2 en 3 om de 

benodigde capaciteit te berekenen.

34
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1- Conform EN 14511-2011
2- Bij 32°C / 80% HR
* indicatief

Airco met snelkoppeling

Specifi caties SC 3725 SC 3731 SC 3748
Koelcapaciteit in W1 nom. 2650 3500 4700

Verwarmcapaciteit in W1 nom. 2400 2500 3650

(S)EER W/W1 6,3 6,6 6,1

(S)COP W/W1 4 4 3,8

Energieklasse koelen / verwarmen A++ / A+ A++ / A+ A++ / A

Energieverbruik in kW koelen / verwarmen 0,82 / 0,87 1,21 / 1,10 1,56 / 1,64

Ontvochtigingscapaciteit in L/24 uur² 36 38,4 60

Voor ruimtes tot m³* 60 - 85 80 - 100 125 - 145

Max. luchtstroom in m³/uur 350 520 600

Afmetingen in mm (binnenunit / buitenunit)

B 715 / 770 800 / 800 940 / 800

D 188 / 300 188 / 333 205 / 333

H 250 / 555 275 / 554 275 / 554

Diameter muurdoorvoer in ø mm 85 85 85

Geluidsvermogen (binnenunit / buitenunit) in dB(A) 51 / 60 52 / 62 56 / 64

Geluidsdrukniveau (binnenunit / buitenunit) in dB 25 / 55,5 26 / 56 26 / 56,5

Gewicht (binnenunit / buitenunit) in kg 11,5 / 26,9 12,3 / 29,5 14,6 / 37,8

Extra comfort SC 3725 SC 3731 SC 3748
WiFi module ✓ ✓ ✓

Afstandsbediening ✓ ✓ ✓

Verwarmingsfunctie ✓ ✓ ✓

Snelkoppeling (4 m leiding) ✓ ✓ ✓

Inverter systeem ✓ ✓ ✓

Filtersysteem ✓ ✓ ✓

Timer ✓ ✓ ✓

Sleeptimer ✓ ✓ ✓

Extra vorstbeveiliging tot -25ºC ✓ ✓ ✓

Ontdooifunctie ✓ ✓ ✓

QLIMA AIRCO’S 
Assortiment en specifi caties 



Wanneer er sprake is van een te hoge luchtvochtigheid, merk je dat snel in huis. Vochtplekken op de muur, 
een muffe lucht in huis, condens op de ruiten. Qlima luchtontvochtigers helpen om het vochtprobleem 
grondig aan te pakken. De Qlima luchtontvochtigers onttrekken dagelijks vele liters vocht aan de 
lucht, door het vocht in het apparaat te condenseren.

D 410
• Voor ruimtes tot 60 m3

• 1,5 liter waterreservoir
•  Ontvochtigingscapaciteit: 

10,4 liter per 24 uur*
• Hygrometer

D 416
• Voor ruimtes tot 100 m3

• 3,8 liter waterreservoir
•  Ontvochtigingscapaciteit: 

20 liter per 24 uur*
• Hygrometer

36

ONTVOCHTIGERS

DOE DE 30 DAGEN TEST
Alle Qlima ontvochtigers kun je 30 dagen vrijblijvend testen. 
Kijk op Qlima.be voor de actievoorwaarden.

* Bij 32ºC, 80% RH

D 416



D 430
• Voor ruimtes tot 195 m3

• 6 liter waterreservoir
•  Ontvochtigingscapaciteit: 

30 liter per 24 uur*
• Hygrometer

Qlima.be
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DOE DE 30 DAGEN TEST
Alle Qlima ontvochtigers kun je 30 dagen vrijblijvend testen. 
Kijk op Qlima.be voor de actievoorwaarden.

Hygrometer: De hygrometer meet de relatieve 
luchtvochtigheid in de ruimte.

Permanente waterafvoer mogelijk: 
Sluit de meegeleverde afvoerslang aan 

(afl opend) om het condenswater continu af te 
voeren.

Ontdooifunctie

Uitneembaar reservoir

D 430



Relatieve luchtvochtigheid is de verhouding vocht in de lucht. Met een hygrometer kun je de luchtvochtigheid 
eenvoudig meten. Een ideale luchtvochtigheid ligt tussen de 45 en 60%. Ideale omstandigheden voor 
mens, dier en interieur. 

D 612
• Voor ruimtes tot 75 m3

• 1,8 liter waterreservoir
•  Ontvochtigingscapaciteit: 

12 liter per 24 uur*
• Ontdooifunctie
• 3M™ HAF fi lter
• Spatwaterdicht (IPX4)

38

WANNEER VOCHT IN HUIS EEN PROBLEEM IS 

DOE DE 30 DAGEN TEST
Alle Qlima ontvochtigers kun je 30 dagen vrijblijvend testen. 
Kijk op Qlima.be voor de actievoorwaarden.

D 620
• Voor ruimtes tot 130 m3

• 4 liter waterreservoir
•  Ontvochtigingscapaciteit: 

20 liter per 24 uur*
• Ontdooifunctie
• 3M™ HAF fi lter
• Spatwaterdicht (IPX4)

* Bij 32ºC, 80% RH
** Bij 20ºC, 80% RH

D 620D 612



D 625
• Voor ruimtes tot 165 m3

• 4 liter waterreservoir
•  Ontvochtigingscapaciteit: 

25 liter per 24 uur*
• Ontdooifunctie
• 3M™ HAF fi lter
• Spatwaterdicht (IPX4)

DOE DE 30 DAGEN TEST
Alle Qlima ontvochtigers kun je 30 dagen vrijblijvend testen. 
Kijk op Qlima.be voor de actievoorwaarden.

DD 208
• Voor ruimtes tot 75 m3

• 2 liter waterreservoir
•  Ontvochtigingscapaciteit: 

8 liter per 24 uur**
• Ionisator
• Fluisterstille werking

Innovatief fi lterpakket: Filtert ongezonde 
elementen uit de lucht (stof, pollen, geurtjes 

en micro-organismen)

Spatwaterdicht : Ook geschikt voor 
badkamer.

2 jaar garantie

Qlima.be
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SPECIAAL VOOR KOUDE 
RUIMTESD 625



40
1- Bij 20°C / 80% RH 
2- Bij 32°C / 80% RH

Ontvochtigers Bevochtigers
Specifi caties D 410 D 416 D 430 DD 208 D 612 D 620 D 625 H 130 H 218 H 509
Ontvochtigingscapaciteit in L/24 uur 10,4² 20² 30² 8¹ 12² 20² 25²
Bevochtigingscapaciteit in L/24 uur 3,12 8 9
Bevochtigingssysteem Ultrafi jne nevel Ultrafi jne nevel Ultrafi jne nevel
Energieverbruik in kW (nom.) 0,26 0,33 0,57 0,65 0,19 0,26-0,32 0,30-0,37 0,016 0,025 0,130
Voor ruimtes tot m³ (indicatief) 40-60 70-100 150-195 50-75 50-75 100-130 140-165 15 35 40
Maximale luchtstroom in m³ / uur 90 150 275 120 85 160 210
Waterreservoir in liter 1,5 3,8 6 2 1,8 4 4 1,6 4,5 6
Koudemiddel R134a R134a R134a silicagel R134a R134a R134a

Afmetingen in mm
B 310 355 390 351 290 346 346 180 300 190
D 243 280 285 180 194 253 253 180 160 283
H 400 495 610 500 478 590 590 460 307 342

Gewicht in kg 11,5 15,5 18,5 6,3 10 13,2 14 1,25 2 3,5
Geluidsdrukniveau in dB 39 42 45 34-50 34-38 34-39 34-39 35 <30 <30
Extra comfort D 410 D 416 D 430 DD 208 D 612 D 620 D 625 H 130 H 218 H 509
Uitneembaar reservoir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Permanente waterafvoer mogelijk (slang bijgeleverd) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instelbare luchtvochtigheidsgraad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Koude en warme nevel ✓

Silicagel ✓

Ionisator ✓ ✓

Ontdooifunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Timer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hygrometer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gaasfi lter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3MTM HAF fi lter ✓ ✓ ✓

Actief koolfi lter ✓ ✓ ✓ ✓

Spatwaterdicht (IPX4) ✓ ✓ ✓

Auto restart na stroomuitval ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Indicator vullen / legen waterreservoir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Waterontharder ✓

ONT- EN BEVOCHTIGERS 
Assortiment en specifi caties 
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Ontvochtigers Bevochtigers
Specifi caties D 410 D 416 D 430 DD 208 D 612 D 620 D 625 H 130 H 218 H 509
Ontvochtigingscapaciteit in L/24 uur 10,4² 20² 30² 8¹ 12² 20² 25²
Bevochtigingscapaciteit in L/24 uur 3,12 8 9
Bevochtigingssysteem Ultrafi jne nevel Ultrafi jne nevel Ultrafi jne nevel
Energieverbruik in kW (nom.) 0,26 0,33 0,57 0,65 0,19 0,26-0,32 0,30-0,37 0,016 0,025 0,130
Voor ruimtes tot m³ (indicatief) 40-60 70-100 150-195 50-75 50-75 100-130 140-165 15 35 40
Maximale luchtstroom in m³ / uur 90 150 275 120 85 160 210
Waterreservoir in liter 1,5 3,8 6 2 1,8 4 4 1,6 4,5 6
Koudemiddel R134a R134a R134a silicagel R134a R134a R134a

Afmetingen in mm
B 310 355 390 351 290 346 346 180 300 190
D 243 280 285 180 194 253 253 180 160 283
H 400 495 610 500 478 590 590 460 307 342

Gewicht in kg 11,5 15,5 18,5 6,3 10 13,2 14 1,25 2 3,5
Geluidsdrukniveau in dB 39 42 45 34-50 34-38 34-39 34-39 35 <30 <30
Extra comfort D 410 D 416 D 430 DD 208 D 612 D 620 D 625 H 130 H 218 H 509
Uitneembaar reservoir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Permanente waterafvoer mogelijk (slang bijgeleverd) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instelbare luchtvochtigheidsgraad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Koude en warme nevel ✓

Silicagel ✓

Ionisator ✓ ✓

Ontdooifunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Timer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hygrometer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gaasfi lter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3MTM HAF fi lter ✓ ✓ ✓

Actief koolfi lter ✓ ✓ ✓ ✓

Spatwaterdicht (IPX4) ✓ ✓ ✓

Auto restart na stroomuitval ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Indicator vullen / legen waterreservoir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Waterontharder ✓
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BEVOCHTIGERS
Een goed binnenklimaat is van groot belang bij het tegengaan 
van veelvoorkomende problemen in huis. Een Qlima 
bevochtiger kan ingezet worden om de algehele luchtkwaliteit 
te verbeteren. 

Lucht kan enorm uitdrogen door de werking van een centrale 
verwarming, een kachel of vloerverwarming. Een te lage 
luchtvochtigheid kan ook een negatieve invloed hebben op 
de leefomgeving, de gezondheid en het interieur. Denk aan 
meubels, muziekinstrumenten en kunstwerken. Problemen 
die relatief gemakkelijk verholpen worden met een Qlima 
bevochtiger.

Eenvoudig zelf oplossen
De bevochtigers van Qlima pakken een te lage luchtvochtigheid 
in huis daadkrachtig aan. De bevochtigers worden veel 
gebruikt in woonkamers, bergingen, werkplekken, 
hobbyruimtes en kelders. Alle bevochtigers zijn eenvoudig te 
bedienen en te verplaatsen, zodat je ze kunt inzetten waar dit 
nodig is. Zo creëer je eenvoudig een hygiënisch en een gezond 
klimaat in huis.

H 218

H 509

H 130



LUCHTREINIGERS
Verfi jnd fi ltersysteem 
Kern van de Qlima luchtreinigers is het HEPA fi lter dat tot 
99,97% van de kleine deeltjes, zoals pollen, schimmels en 
bacteriën opneemt. Het luchtfi lter en het actief koolfi lter ver-
wijderen achtereenvolgens grove deeltjes en nare luchtjes. 
Luchtvitaminen in de vorm van ionen worden aan de lucht 
toegevoegd voor een vitaliserend effect. 

Afstandsbediening 
Beide modellen worden geleverd met een handige afstands-
bediening. Zo kun je eenvoudig de gewenste ventilatorsnel-
heid en timerfunctie instellen. 

Luchtkwaliteit 
De nauwkeurige luchtsensor van het topmodel A 45 regis-
treert de kwaliteit van de lucht en toont deze op het display. 
In de automatische modus past het apparaat volautomatisch 
de werkingsgraad aan de luchtkwaliteit aan.

Zuivere lucht is goed voor iedereen. Maar zeker als je snel last hebt 
van je luchtwegen of hooikoorts. Qlima luchtreinigers brengen 
verlichting. 

Qlima.be
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A 25
• Voor ruimtes tot 35 m3

• Luchtstroom 105 m3 / uur
•  4 ventilatorstanden
• Energieverbruik 35 W
• 3-laags fi lterpakket

A 45
• Voor ruimtes tot 60 m3

• Luchtstroom 176 m3 / uur
•  4 ventilatorstanden
• Energieverbruik 50 W
• 3-laags fi lterpakket



Veel mensen bewaren wijn in de garage of onder de trap. Dit zijn niet de beste plekken om wijn te bewaren. 
Wijn bewaar je bij voorkeur op een plek die vrij is van trilling, teveel licht, geur en temperatuurwisseling. 
Een wijnkoeler is de ideale plek om je wijnen op de juiste wijze te bewaren. Wij stellen zeer hoge 
eisen aan onze wijnkoelers. Dit zie je niet alleen terug in de vormgeving van onze wijnkoelers, maar 
ook aan de technische specifi caties van de verschillende modellen. 

Of je nu op zoek bent naar een aanrechtmodel, een inbouw wijnkast of een vrijstaande 
professionele wijnklimaatkast; bij Qlima ben je aan het juiste adres.
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WIJNKOELERS: WAAR VAKMANSCHAP 

FWK 1608
•  Flessencapaciteit: 8 fl essen
•  Energieklasse B
•  Temperatuurzones: 1 zone: 8 - 18°C 
•  Type koeling: Thermo-elektrisch
•  LED Display
•  Interieurverlichting

FWK 1612
•  Flessencapaciteit: 12 fl essen
•  Energieklasse D
•  Temperatuurzones: 2 zones: 8 - 18°C 
•  Type koeling: Thermo-elektrisch
•  Anti UV deur
•  LED Display
•  Interieurverlichting



FWK 1628
•  Flessencapaciteit: 28 fl essen
•  Energieklasse B
•  Temperatuurzones: 1 zone: 4 - 18°C 
•  Type koeling:  Compressor

•  Omkeerbare deur

Vrijstaand

Stijlvol design

Omkeerbare draairichting deur (FWK 1628)

Grote opslagruimte

Qlima.be
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Vrijstaande wijnkoelers Inbouw wijnkoelers

Specifi caties FWK 1608 FWK 1612 FWK 1628 FWK 16110 FWK 16154 FWK 16177 BWK 1607 BWK 1618 BWK 1622 BWK 1651

Capaciteit in fl essen (standaard Bordeaux) 8 12 28 110 154 177 7 18 22 51

Temperatuurbereik 1 zone: 
8 - 18°C 

2 zones: 
8 - 18°C / 8 - 18°C

1 zone: 
4 - 18°C 

2 zones: 
5 - 12°C / 12 - 22°C

2 zones: 
5 - 12°C / 12 - 22°C

2 zones:
5 - 12°C / 12 - 22°C

1 zone:
5 - 18°C 

1 zone:
5 - 22°C 

1 zone:
5 - 18°C

2 zones:
5 - 12°C / 12 - 22°C

Type koeling thermo elektrisch thermo elektrisch compressor cooling compressor compressor compressor compressor & 
fan cooling

compressor& 
fan cooling compressor compressor& 

fan cooling

Energieklasse B D B B C C A A A B

Energieverbruik kW/24 uur 0,438 0,606 0,414 0,501 0,655 0,691 0,37 0,37 0,70 0,55

Koudemiddel - - R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a

Geluidsdrukniveau dB 41 41 41 40 40 40 44 40 43 40

Netto gewicht kg 8,0 15,5 26,0 69,0 82,0 100,0 19,0 31,5 27 43,0

Afmetingen in mm

B 260 500 430 598 598 598 145 295 590 595

D 505 500 480 690 690 690 471 575 557 575

H 440 390 825 1200 1600 1923 865 870 455 870

Extra comfort FWK 1608 FWK 1612 FWK 1628 FWK 16110 FWK 16154 FWK 16177 BWK 1607 BWK 1618 BWK 1651

Omkeerbare deur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Op graad nauwkeurig instelbaar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Interieurverlichting ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LED display ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Anti UV glasdeur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Interne ventilatie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Geschikt voor gebruik in koude ruimtes (< 5°C) ✓ ✓ ✓ ✓

Geurfi lter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Houten schuifl aden ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Slot ✓ ✓ ✓

WIJNKOELERS 
Assortiment en specifi caties 



Qlima.be
 
47

    

Vrijstaande wijnkoelers Inbouw wijnkoelers

Specifi caties FWK 1608 FWK 1612 FWK 1628 FWK 16110 FWK 16154 FWK 16177 BWK 1607 BWK 1618 BWK 1622 BWK 1651

Capaciteit in fl essen (standaard Bordeaux) 8 12 28 110 154 177 7 18 22 51

Temperatuurbereik 1 zone: 
8 - 18°C 

2 zones: 
8 - 18°C / 8 - 18°C

1 zone: 
4 - 18°C 

2 zones: 
5 - 12°C / 12 - 22°C

2 zones: 
5 - 12°C / 12 - 22°C

2 zones:
5 - 12°C / 12 - 22°C

1 zone:
5 - 18°C 

1 zone:
5 - 22°C 

1 zone:
5 - 18°C

2 zones:
5 - 12°C / 12 - 22°C

Type koeling thermo elektrisch thermo elektrisch compressor cooling compressor compressor compressor compressor & 
fan cooling

compressor& 
fan cooling compressor compressor& 

fan cooling

Energieklasse B D B B C C A A A B

Energieverbruik kW/24 uur 0,438 0,606 0,414 0,501 0,655 0,691 0,37 0,37 0,70 0,55

Koudemiddel - - R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a

Geluidsdrukniveau dB 41 41 41 40 40 40 44 40 43 40

Netto gewicht kg 8,0 15,5 26,0 69,0 82,0 100,0 19,0 31,5 27 43,0

Afmetingen in mm

B 260 500 430 598 598 598 145 295 590 595

D 505 500 480 690 690 690 471 575 557 575

H 440 390 825 1200 1600 1923 865 870 455 870

Extra comfort FWK 1608 FWK 1612 FWK 1628 FWK 16110 FWK 16154 FWK 16177 BWK 1607 BWK 1618 BWK 1651

Omkeerbare deur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Op graad nauwkeurig instelbaar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Interieurverlichting ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LED display ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Anti UV glasdeur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Interne ventilatie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Geschikt voor gebruik in koude ruimtes (< 5°C) ✓ ✓ ✓ ✓

Geurfi lter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Houten schuifl aden ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Slot ✓ ✓ ✓
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Qlima is een merk van PVG 
Industrielaan 55, 2900 Schoten • Telefoon: 03/3263939 • Fax: 03/3262639 

E-mail: pvgbelgium@pvg.eu • Qlima.be

KWALITEIT IN KLIMAATOPLOSSINGEN
Qlima staat voor expertise, betrouwbaarheid, zorg, duurzaamheid en fl exibiliteit. Onder de noemer Qlima Home Made Climates, biedt Qlima 
een totaalconcept voor klimaatbeheersing in huis. 

Expert in 
klimaatbeheersing

Al 30 jaar actief Ruim 15.000.000 
producten verkocht

Uitvoerige 
producttesten

Deskundige 
klantenservice

Uitgebreide 
documentatie

WR 01
• Inhoud afvalcontainer: 5L
• Proces: 19 uur

WASTE REDUCER: TOT WEL 80% MINDER ORGANISCH AFVAL
De compacte Qlima waste reducer vermindert organisch afval zoals groenten, 
rijst, vlees en etensresten tot maar liefst 80%. En onaangename geurtjes en 
ongedierte in de keuken zijn verleden tijd.

Leg het afval in het uitneembare afvalcontainertje in het apparaat, zet het aan 
en het verwerkings-proces begint. Het afval wordt op een hygiënische manier 
verwerkt en je hebt geen last meer van vieze geurtjes en vliegjes in je keuken. 


