
 

Ideale houthaard voor plaatsing in zowel bestaande- als nieuwbouwwoningen

Instyle Corner Slim 660/495

Ultieme vuurbeleving en 
optimaal zicht op het vuur



De nieuwe  
Instyle Corner Slim 660/495: 
een aanwinst!



De houtkachel Instyle Corner Slim 
660/495 is door zijn tweezijdig 
panoramisch vuurzicht uniek in de 
markt. Het glas is in de hoek tegen 
elkaar geplaatst. Het doorlopende 
glasraam, zonder een metalen 
hoekstijl tussen de 2 glasruiten, zorgt 
voor een volledig zicht op het vuur. 
Alleen verkrijgbaar bij Dik Geurts.

Sneller warm en milieuvriendelijk  
De binnenbekleding van de Instyle Corner 
Slim 660/495 is van warmtevasthoudend 
vermiculiet dat de warmte zeer goed 
reflecteert. Een hele bewuste keuze want  
deze reflectie zorgt voor een snellere 
opwarming van het rookkanaal en meer 
warmte in het vuur. Aan de bovenzijde zit 
een onzichtbare sleuf voor de secundaire 
verbranding. Het resultaat: een mooie  
schone verbranding, meer rendement  
en een verbranding die voldoet aan  
de strengste emissie eisen.  
Kortom: een uitstekende prestatie.

Scan deze QR code voor 
brandend houtvuur



Buitenluchtaansluiting van binnenuit bereikbaar  
Soms is het beter de lucht voor de verbranding van 
buiten te halen. Bij deze nieuwe haard kan deze 
buitenluchtaansluiting zowel via achter als beneden 
worden gerealiseerd. De aansluiting is toegankelijk 
vanuit de binnenzijde van de haard en kan zowel aan 
de linker- als rechterzijde worden gepositioneerd. 
Dat zorgt voor extra installatiegemak en dus minder 
installatiekosten.

Gemakkelijke aansluiting op een bestaand of nieuw 
rookkanaal
Voor de aansluiting van de afvoer op een bestaand of 
nieuw rookkanaal is er ‘SlideConnect®’ ontwikkeld. 
Een draaibare ring op de bovenzijde zorgt voor 
4 cm extra werkruimte voor de positionering en 
aansluiting op het rookkanaal. Zeker in bestaande 
situaties een groot voordeel. 

Bedieningsgemak typisch Dik Geurts  
Opvallend bij alle Dik Geurts haarden is de 
gemakkelijke bediening door slechts een enkele 
luchtschuif. Met drie standen is er een volledige 
controle over het vuur en de warmteafgifte. Voor 
het vullen van hout is de binnenzijde gemakkelijk 
bereikbaar via een solide draaideur. De stevige 
deurconstructie zorgt ervoor dat de deur niet  
kan torderen. 

Gemakkelijke luchtregeling

Stabiele deursluiting



  

Specificaties:
• Inzet-inbouwhaard met vast massief kader, 20 mm breed

• Eenvoudige luchtschuif voor een optimale controle van het vuur

• Schoorsteenaansluiting boven (variabel tot 4 cm, SlideConnect®)

•  Buitenluchtaansluiting achter, beneden 

• Maximale lengte houtblokken: 25 cm 

• Afvoermateriaal, accessoires: 

- External airkit (buitenluchtaansluiting), ø 80 mm

- Linerkit Pro (flexibele rookgasafvoer), ø 150 mm

- Conische ring (vaste rookgasafvoer), ø 150 mm

- Aansluitstuk voor verjongde pijp, ø 150 mm

- Convectieset, 2 convectiepijpjes, ø 125 mm

• Prestaties: 

- Vermogen 4-10 kW

- Rendement 75,2%
• Voor een naadloze afwerking

• Breedte 6 cm (werkbare breedte 5 cm)

• Dikte 6 mm

Optioneel inbouwkader
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Wijzigingen voorbehouden. De kleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid. 

Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van DRU Verwarming B.V.

Dik Geurts Haardkachels is een handelsnaam van DRU Verwarming B.V. www.drufire.com


