
Hout,  
natuurlijke energie  
van de toekomst

Haarden op CV
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Al meer dan 35 jaar laat DDG u genieten van de 
gezelligheid van vuur, terwijl u tegelijkertijd het 
water van uw radiatoren, vloerverwarming of 
sanitaire installatie opwarmt. Hoe? Dankzij de 
cv-haard, een houtkachel die voorzien is van een 
warmtewisselaar aangesloten op de centrale 
verwarming. 

Op het vlak van design merkt u geen verschil 
tussen een cv-haard en een klassieke kachel 
of inbouwhaard. Onze producten worden op be-
stelling gefabriceerd, en zijn verkrijgbaar in ver-
schillende afmetingen en afwerkingen. Kachel, 
inbouwhaard, dubbelzijdige haard, panorami-
sche versie, schuifdeur,… het aanbod is bijzonder 
breed en het vermogen is perfect aanpasbaar 
aan uw behoeften (van 6 tot 58 kW).

Met het oog op rationeel energieverbruik is hout 
de energiebron van de toekomst! Uit slechts 5,5 
stère hout haalt u evenveel energie als uit 1.000 
l mazout, 1.000 m3 gas of 10.000 kWh. Een cv-
haard van DDG biedt u dan ook een economische 
en verantwoordelijke oplossing, als hoofdver-
warming of als aanvulling op een bestaand ver-
warmingssysteem.

Principe
In tegenstelling tot een klassieke cv-haard is de 
“hydroconvertor” van DDG uitgerust met een lan-
ge opwarmingsspiraal in inox die rechtstreeks 
in de verbrandingskamer wordt geplaatst. Dit 
gepatenteerde systeem zorgt voor een extra 
groot contactoppervlak, en bijgevolg een uit-
zonderlijk hoog vermogen en rendement. Terwijl 
een deel van de warmte uitgestraald wordt rond 
de haard, wordt de rest gerecupereerd door de 
opwarmingsspiraal en naargelang uw behoeften 
verdeeld over de hele woning. Op deze manier 
kan een cv-haard van DDG een groot buffervat 
en tot zelfs 25 radiatoren* voorzien van warmte! 

Werking
De werking van een cv-haard is bijzonder een-
voudig. Zolang de haard voldoende warmte pro-
duceert, vervangt deze uw verwarmingsketel. 
Wanneer de warmteproductie vermindert, dan 
neemt uw ketel deze terug over. 

De kracht en 
de uitstraling van vuur 



Het toestel wordt geregeld in functie van de 
watertemperatuur en past zich zo aan volgens 
de warmtebehoefte van uw woning. Het is ook 
absoluut veilig.

Garantie
U verwacht terecht dat uw installatie gedurende 
lange tijd haar diensten bewijst. Daarom wor-
den onze producten vervaardigd met kwalitatief 
hoogstaande materialen én speciaal aangepast 
aan uw woning, wat een uitzonderlijk lange le-
vensduur garandeert. 

Voordelen
U profiteert volop van de warmte van een hout-
kachel, vermindert uw afhankelijkheid van ener-
gieleveranciers, haalt voordeel uit extra lage 
mazout- of gasfacturen en draagt uw steentje bij 
tot het milieu. Bovendien geniet u met de hele fa-
milie van uniek én betaalbaar plezier en comfort.
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DDG, met de D van Doordacht

DDG is een echt familieverhaal. Alles begint in 
1979, wanneer ingenieur Daniël De Glas gecon-
fronteerd wordt met de heersende energiecrisis. 
Vastbesloten om een alternatief te vinden voor de 
dure centrale verwarmingssystemen op gas of 
mazout, gaat hij aan de slag. Na vele uren onder-
zoek vindt hij een oplossing, in de vorm van een 
ingenieus systeem van warmterecuperatie: de 
“DDG cv-haard” is geboren. Zijn principe: water 
laten circuleren in een lange opwarmingsspi-
raal, die door een kachel of haard loopt op vaste 
brandstoffen, en aangesloten is op de centrale 
verwarming. 

Daniël De Glas voert een aantal testen uit in 
samenwerking met de KU Leuven, met zeer 
overtuigend resultaat.

In 1979 koopt hij Huis Lefèvre, een metaalcon-
structiebedrijf in Heverlee dat actief is sinds 
het begin van de eeuw. De knowhow van de 
vakmannen en de kwaliteit van haar producten 
stellen Daniël De Glas in staat zijn project te 
concretiseren. 

En het bedrijf blijft groeien. Zeven jaar later neemt 
DDG, genoemd naar de initialen van z’n stichter, 
zijn intrek in een gloednieuw gebouw in Wilsele. 
De eerste cv- haarden verlaten de ateliers.



Vandaag
Terwijl in de loop der jaren heel wat zaken geë-
volueerd zijn, blijft de familiale sfeer onveran-
derd. Om te kunnen voldoen aan de groeiende 
vraag werden de gebouwen in Wilsele, gelegen 
langs de Leuvense vaart, verschillende keren 
veranderd en gemoderniseerd. Op die plaats 
zetten Daniël De Glas en zijn zonen Daan en Yves 
de ontwikkeling van het bedrijf verder, samen 
met 35 werknemers. Vandaag wordt het bedrijf 
beschouwd als de marktleider in z’n domein, 
zowel in België als in het buitenland.





Elk van onze kachels verbindt 
design en functionaliteit op 
een harmonische manier. 
Het fantastische comfort in 
het salon ervaart u ook in de 
andere kamers, dankzij de 
aansluiting op de centrale 
verwarming. En reken maar 
dat de hele familie hiervan 
zal genieten! 

Onze 
kachels
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Een gamma dat 
beantwoordt aan al uw wensen

ECO PLANUS
Een ontegensprekelijk  
succesverhaal

Het is niet moeilijk te begrijpen 
waarom dit ons populairste mo-
del is. Deze kachel is niet al-
leen mooi, maar ook nog eens 
bijzonder efficiënt dankzij z’n 
beperkte warmtestraling. Bij-
na 70% van de geproduceerde 
warmte wordt gerecupereerd in 
de centrale verwarming.

F-REEKS
De beste verhouding  
prijs-kwaliteit

Het model F is beschikbaar in 
verschillende afmetingen en 
vermogens. Dit basismodel past 
perfect in o.a. weinig geïsoleer-
de woningen en grote ruimtes. 
Grote houtblokken passen pro-
bleemloos in de verbrandings-
kamer.

Breedte: 560 mm
Hoogte: 785 mm
Diepte: 478 mm
V nom / max: 18-25 kW
Verh. lucht/water: 30 / 70%
Brandkamer: 45 cm / 72 liter

Breedte: 616-870 mm
Hoogte: 650-1075 mm
Diepte: 486-650 mm
V nom / max: 22-44 / 29-58 kW
Verh. lucht/water: 45 / 55%
Brandkamer: 54-78 cm / 76-235 l

ECO ARCUS
Ronduit prachtig

Dit model biedt u dezelfde ei-
genschappen als de Eco Planus, 
met de gebogen deur als grote 
verschil. Elegantie wordt syno-
niem van performantie.

Breedte: 560 mm
Hoogte: 785 mm
Diepte: 545 mm
V nom / max: 18-25 kW
Verh. lucht/water: 30 / 70%
Brandkamer: 45 cm / 72 liter
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TORNADO
Eén en al charme  
en temperament

Dit designmodel, beschikbaar 
in verschillende afmetingen en 
vermogens, biedt u afgeronde 
lijnen en een groot raam. Hij past 
perfect in weinig geïsoleerde 
woningen en grote ruimtes.

TORNADO 
SPEKSTEEN
Een streling voor het oog

Dit model onderscheidt zich van 
de Tornado door zijn bekleding 
met speksteen, een stollings-
gesteente dat de warmte van de 
kachel gedurende lange tijd kan 
opslaan en verspreiden. Aange-
naam voor het oog én voor uw 
portefeuille.

TORNADO 50
Hij deinst nergens  
voor terug

Dankzij z’n vermogen tot 58 kW 
voelt het grootste model uit 
de Tornado-reeks zich perfect 
thuis in woningen met zeer gro-
te ruimtes. Een volledig kasteel 
verwarmen? Geen probleem! 
De Tornado 50 is standaard 
voorzien van 2 gebogen deuren 
met een raam.

Breedte: 870 mm
Hoogte: 1087 mm
Diepte: 647 mm
V nom / max: 44-58 kW
Verh. lucht/water: 50 / 50%
Brandkamer: 77 cm / 218 liter

Breedte: 616-687 mm
Hoogte: 996-1036 mm
Diepte: 498-638 mm
V nom / max: 18-39 / 25-52 kW
Verh. lucht/water: 50 / 50%
Brandkamer: 54-61 cm / 80-156 l

Breedte: 616-687 mm
Hoogte: 996-1036 mm
Diepte: 498-638 mm
V nom / max: 18-39 / 25-52 kW
Verh. lucht/water: 50 / 50%
Brandkamer: 54-61 cm / 80-156 l





Onze  
inbouw-
haarden

Met hun pure, elegante lijnen 
en uitzonderlijke efficiëntie 
dankzij de aansluiting op de 
centrale verwarming passen 
onze inbouwhaarden perfect 
in elk type woning. Bovendien 
werken ze geruisloos en 
creëren ze geen stof.
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Een gamma dat 
past bij elke soort woning

F-REEKS

Met deze perfect geïsoleerde inbouwhaard vermijdt u dat de 
ruimte waarin hij geplaatst is te warm wordt. Bovendien kunt u 
hiermee uw volledige woning verwarmen. Hij past perfect in nieu-
we woningen, en verenigt uitstekende prestaties en gezelligheid.

ECO PLANUS

Breedte: 560 mm
Hoogte: 785 mm
Diepte: 478 mm

Breedte: 616-870 mm
Hoogte: 650-1075 mm
Diepte: 486-650 mm

V nom / max: 18-25 kW
Verh. lucht/water: 30 / 70%
Brandkamer: 45 cm / 72 liter

V nom / max: 22-44 / 28-58 kW
Verh. lucht/water: 45 / 55%
Brandkamer: 54-78 cm / 76-235 l

Compact en eigentijds

Een puur design, ideale verhoudingen, een voorbeeldige func-
tionaliteit ... deze inbouwhaard heeft talloze troeven, en ook z’n 
verhouding prijs-kwaliteit is ideaal. Dit model is verkrijgbaar in 
verschillende vermogens. 

De beste verhouding prijs/kwaliteit

F-900 REEKS

Wat is er mooier dan een panoramisch zicht op een knetterend 
vuur? Dankzij z’n extra grote ruit laat het model F-900 u nóg in-
tenser genieten van het plezier van een inbouwhaard. Dit model 
is beschikbaar in verschillende vermogens.

Grote ideeën en een onvergelijkbaar zicht

Breedte: 900 mm
Hoogte: 650-1075 mm
Diepte: 486-650 mm

V nom / max: 22-44 / 29-58 kW
Verh. lucht/water: 50 / 50%
Brandkamer: 81cm / 100-244 l
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LARGO

Breedte: 616-687 mm
Hoogte: 996-1036 mm
Diepte: 498-638 mm

V nom / max: 18-39 / 25-52 kW
Verh. lucht/water: 50 / 50%
Brandkamer: 54-61cm / 80-156 l

PRISMA

De indrukwekkende gebogen beglazing van deze topklasse inbouw-
haard biedt u een prachtig zicht op het vuur en een buitengewone 
stralingswarmte. Ideaal voor grote ruimtes. Deze inbouwhaard 
is ook beschikbaar met groot vermogen en een dubbele deur.

TORNADO
Ronduit de warmste

Breedte: 1374 mm
Hoogte: 850-1072 mm
Diepte: 531-695 mm

V nom / max: 22-44 / 28-58 kW
Verh. lucht/water: 50 / 50%
Brandkamer: 128 cm / 214-386 l

Geniet maximaal

Deze inbouwhaard is uitgerust met een zeer grote ruit en een 
verticale schuifdeur, wat zorgt voor een hedendaagse look en 
een panoramisch zicht op het vuur. De glasoppervlakte zorgt 
ook voor een grotere stralingswarmte. 

Breedte: 807 mm
Hoogte: 785-850 mm
Diepte: 493-593 mm

V nom / max: 22-39 / 29-52 kW
Verh. lucht/water: 45 / 55%
Brandkamer: 61 cm / 75-126 l

Deze inbouwhaard, voorzien van een driedelige uitspringende 
ruit met 3 facetten, is verkrijgbaar in dezelfde afmetingen als 
het model F. Deze configuratie laat toe om de diepte van de 
schouwmantel rondom aanzienlijk te verminderen. 

Genieten in al z’n facetten





Onze 
knowhow

Een DDG cv-haard biedt u niet 
alleen de garantie dat u zult 
genieten van een ingenieus 
verwarmingssyteem. Het 
biedt u ook de garantie van 
een product van topkwaliteit, 
dat van A tot Z geproduceerd 
wordt in onze ateliers.
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Elke model  
is uniek, net als u

Elk model uit ons gamma wordt op bestelling 
gemaakt, helemaal volgens uw wensen op het 
vlak van design en vermogen.

Dankzij de dynamiek van onze R&D-afdeling zijn 
al onze cv-haarden vandaag een echte referentie, 
zowel op technologisch als op esthetisch vlak. 
Onze producten bieden u een bijzonder hoog 
rendement en een vermogen van 6 tot 58 kW. 
Woont u in een zeer grote woning (kasteel, etc.), 
dan kan deze gaan tot 70 kW.

De expertise en knowhow van onze vakmensen 
resulteert in een levensduur van onze producten 
van 20 tot 30 jaar. Reken daarbij een enorme 
besparing aan mazout of gas, waardoor u de 
aankoop van een cv-haard van DDG op 2 tot 5 
jaar kunt terugwinnen!

De installatie van uw cv-haard dient te gebeuren 
door een specialist. Onze technische teams kun-
nen u ook begeleiden wanneer u de installatie 
zelf wenst te doen. Eenmaal het werk gedaan 
is, zorgen wij voor de finale afregeling en de 
opstart. Gratis, uiteraard.
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Personalisatie 
Bij ons kunt u kiezen uit talloze standaardmo-
dellen a. Het staat u echter vrij om hier een func-
tionele of decoratieve optie aan toe te voegen.

Wij stellen u volgende opties voor: een houtvak 
b, verschillende deurmodellen (design c, dub-
belzijdig d, als hoekmodel, met schuifraam e), 
een volle deur voor de invoer van de brandstof 
via de achterkant f, afvoer van de as naar de 
kelder g, een afgeronde afwerking van de bo-
venzijde van de kachel, etc.

U kunt ook kiezen voor een hermetische lucht-
aansluitdoos om elke verstoring van de werking 
van uw dampkap te vermijden, of het RI pack 
dat de directe stralingswarmte van het vuur 
vermindert en tegelijk het waterzijdig vermogen 
verhoogt. 
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Het door DDG ontwikkelde systeem van ver-
branding bij hoge temperatuur is niet alleen 
revolutionair, het respecteert ook ons leefmilieu. 
Verschillende studies van Belgische, Neder-
landse en Franse laboratoria tonen aan dat 
de CO-uitstoot van onze producten aanzienlijk 
lager ligt dan de vooropgestelde normen van 
de nationale en Europese autoriteiten. Deze 
studies onthullen ook dat onze cv-haarden een 
rendement van bijna 90% bereiken: een uitste-
kende score!

De opkomst van lage-energiewoningen en pas-
siefwoningen heeft de ontwikkeling van onze 
producten met beperkt vermogen versneld. 
Daarmee is DDG vandaag niet alleen DE speci-
alist van haarden met een hoog vermogen. Ons 
gamma beantwoordt ook aan de milieuvereisten 
van onze tijd. 

Een innovatief concept  
voor een duurzame toekomst



Blue verzet de bakens op het vlak van CO-uit-
stoot en rendement. Dit label, dat al beschikbaar 
is op verschillende modellen, is het resultaat 
van jarenlang onderzoek naar technieken om de 
verbranding en warmterecuperatie te verbete-
ren. Deze innovatie zorgt voor een energieren-
dement van 87% bij de cv-haarden die hiermee 
zijn uitgerust. Bovendien worden hiermee ook 
de strengste normen op het vlak van de uitstoot 
van CO en fijn stof gerespecteerd, een resultaat 
vergelijkbaar met dat van pelletkachels!

Pio is een echte pionier. Deze kachel slaat dan 
ook resoluut nieuwe wegen in. Met z’n compacte 
formaat en perfecte isolatie past Pio perfect in 
passiefwoningen en lage-energiewoningen. Hij 
slaagt erin de stralingswarmte te verminderen 
en de verbrandingswarmte gedurende lange tijd 
op te slaan in een reservoir, met als doel deze vrij 
te geven wanneer de gebruiker ze nodig heeft. 
Alweer een innovatie met de DDG-signatuur. 

Blue en Pio: 
morgen start vandaag 



Kolonel Begaultlaan 43/2 - 3012 Leuven-Wilsele
T: +32 16 22 24 94 - F: +32 16 29 12 54
info@ddg.be - www.ddg.be

Made in Belgium


