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FOR ALL SEASONS



LENTE ZOMER HERFST WINTER

Gedurende koele 
voorjaarsavonden kun  
je met de unieke DRU  

Eco Wave app via tablet 
of smartphone het 

uiterlijk en gevoel van  
de haard aanpassen aan 

je eigen behoefte.

Het seizoen waarin deze 
unieke hybride haard tot 
zijn recht komt! Schakel 

gewoon over naar de 
LED modus voor zicht op 
verbluffende vlammen 
en een prachtige gloed 

met minimale of  
geen warmte.

Als de zomer overgaat 
in de herfst, kan er 

worden gekozen uit de 
LED modus wanneer 

het niet zo koud is of uit 
de gasmodus met de 

Eco Wave app wanneer 
de avonden en nachten 

kouder worden.

In de koudste tijd van 
het jaar creëert deze 

prachtige hedendaagse 
gashaard hoge, dichte 

en geruststellende 
vlammen met  

de exclusieve DRU 
Dynamic Flame Burner®.

DRU INTRODUCEERT

THE FIRST FIRE FOR ALL SEASONS

De DRU Maestro 60 is een innovatieve nieuwe hybride haard met unieke, fascinerende en energiebesparende 
eigenschappen. Ten eerste is het een moderne, ingebouwde gashaard met de exclusieve DRU Dynamic Flame 
Burner®. Dit zorgt voor hoge, dichte en comfortabele vlammen op de koudste momenten van het jaar. Vervolgens 
is met de innovatieve DRU Eco Wave app de hoogte en het patroon van de vlammen via een smartphone of tablet 
te regelen via een grafisch display. Zo kunt u tijdens koele lente- en herfstavonden de look en feel van het vuur 
aanpassen aan uw stemming en warmtebehoefte.

De Maestro 60 gashaarden hebben een gesloten verbrandingssysteem. Hierbij wordt de zuurstof die nodig is 

voor de verbranding van buiten gehaald, dat resulteert in een veilige en comfortabele verwarming. Aansluiting 

van het concentrisch kanaal kan via de gevel, schuin of plat dak maar ook met het nieuwste PowerVent® 

systeem. Hierbij kan de aan- en afvoerpijp, met slechts een diameter van 10 cm, zeer grote afstanden 

overbruggen en zelfs via de kruipruimte naar buiten worden geleid.



Scan deze QR code
voor brandend vuur.

Vermogensrange

Aardgas G20  2,0 - 7,1 kW

Aardgas G25.3 1,6 - 6,8 kW

Propaan G31 1,5 - 8,0 kW

Prestatie

92,4%  

MAESTRO 60/3 ECO WAVE

Zomer en winter sfeer en gezelligheid.

De nieuwe driezijdige gashaard heeft hoge ruiten die zorgen voor een perfect zicht op het ultieme 
vuur. De haard is tevens leverbaar met het nieuwe, unieke Summerlighting®. Nu heeft de haard  
het hele jaar door een functie, sfeer, gezelligheid en warmte naar behoefte.

Eigenschappen:
 •  Hoge ruiten voor extra zicht op het vuur
 • Optioneel met Clear View (ontspiegeld) glas
 • Summerlighting® modus (optioneel): LED’s zorgen voor opmerkelijk realistische vlammen
 •  Zomer LED modus (optioneel): sfeervolle gloed, minimale warmte-afgifte en een zeer laag  
energieverbruik

Van de vaste gasaansluiting af?

Met de GRATIS gasombouwgarantie  
ben je de komende vijf jaar verzekerd  

van een zorgeloze ombouw  
naar propaangas.

Bekijk de actie op  
www.drufire.com/gasombouwgarantie
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Scan deze QR code
voor brandend vuur.
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Aardgas G20  2,0 - 7,1 kW

Aardgas G25.3 1,6 - 6,8 kW

Propaan G31 1,5 - 8,0 kW

Prestatie
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MAESTRO 60/2 ECO WAVE

De eerste haard voor alle seizoenen.

De Maestro 60/2 Eco Wave is een hybride haard, optioneel te voorzien van een Summerlighting® 

functie. LED’s zorgen voor verrassend realistische vlammen en een prachtige gloed met minimale 
warmteafgifte en een zeer laag energiegebruik. Dit maakt deze haard ook ideaal voor de sfeervolle 
zomeravonden wanneer je nog heerlijk bij de haard wilt genieten.

Eigenschappen:
 • Sfeer inbouwhaard met een tweezijdig zicht op het vuur (linker- of rechter uitvoering)
 • Unieke Easy release door system voor gemakkelijk openen van de deur
 • Summerlighting® modus (optioneel): LED’s zorgen voor opmerkelijk realistische vlammen
 •  Zomer LED modus (optioneel): sfeervolle gloed, minimale  warmte-afgifte en een zeer laag  
energieverbruik

Van de vaste gasaansluiting af?

Met de GRATIS gasombouwgarantie  
ben je de komende vijf jaar verzekerd  

van een zorgeloze ombouw  
naar propaangas.

Bekijk de actie op  
www.drufire.com/gasombouwgarantie
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Vermogensrange

Aardgas G20  2,0 - 7,1 kW

Aardgas G25.3 1,6 - 6,8 kW

Propaan G31 1,5 - 8,0 kW

Prestatie

92,4% 

MAESTRO 60 ECO WAVE

Geniet elk seizoen van je haard.

Deze fronthaard is voorzien van de Dynamic Flame Burner®. Hierbij zorgt het realistische uiterlijk en 
de goed doordachte positionering van de houtstammen voor een vrijwel niet van echt te onderschei-
den houtvuur. Het optionele Clear View (ontspiegeld) glas zorgt voor de ultieme vuurbeleving.

Eigenschappen:
 •  Fronthaard met minimale lijsten en een ruim zicht op het vuur
 •  Optioneel met ceraglass achterwand voor nog meer vuurbeleving
 •  Summerlighting® modus (optioneel): LED’s zorgen voor opmerkelijk realistische vlammen
 •   Zomer LED modus (optioneel): sfeervolle gloed, minimale  warmte-afgifte en een zeer laag  
energieverbruik

Scan deze QR code
voor brandend vuur.

Van de vaste gasaansluiting af?

Met de GRATIS gasombouwgarantie  
ben je de komende vijf jaar verzekerd  

van een zorgeloze ombouw  
naar propaangas.

Bekijk de actie op  
www.drufire.com/gasombouwgarantie
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DYNAMIC FLAME BURNER®

•  Het allermooiste gasvuur dat er bestaat

•  Optimale controle over warmteafgifte via Eco Wave

• Hoofdbrander, in branderbed geïntegreerd,  

zorgt voor breedte en diepte in het vuur

• Voorzien van een 2e, uitschakelbare brander  

voor extra volume en hoogte aan de vlammen

LED GLOEIBED

•  Branderbed voorzien van sfeervolle gloed

• Rode gloed d.m.v. LED en rode steentjes

• Voorzien van gloeiblokjes 

•  Apart schakelbaar van achterwand, af fabriek  

gemonteerd geleverd

Dynamic Flame Burner®

LED gloeibed
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UNIEKE VERLICHTINGSFUNCTIE VOOR DE ZOMER

De Maestro 60 Eco Wave is een fascinerende haard met de unieke ‘Summerlighting®’ functie. De LED’s die in het branderbed 

geïntegreerd zijn zorgen voor een mooi vlampatroon en een prachtige gloed, met minimale of zelfs zonder warmteafgifte.  

Deze unieke functie maakt de Maestro 60 Eco Wave ideaal voor zwoele zomeravonden. Wanneer de zon is ondergegaan kan er  

nog heerlijk worden genoten bij de haard.

SUMMERLIGHTING®

• Achterwand voorzien van sfeervol vuur 

• Dynamisch en realistischer effect door 2 kleuren LED’s met 

variërende intensiteit

• Apart schakelbaar van branderbed, af fabriek gemonteerd geleverd

•  Interieur in zwart glad

EASY RELEASE DOOR SYSTEM

• Handige klapdeur voor eenvoudige 

reiniging en onderhoud 

• Subtiel weggewerkte drukknoppen  

voor de ontgrendeling

• Klapdeur kantelt naar voren en is  

geheel uitneembaar

Summerlighting®
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Maestro 60/2 Rechts RCH

38C-2581/00
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Maestro 60/3 RCH

38C-2580/00

Maestro 60 Eco Wave Maestro 60/2 Eco Wave Maestro 60/3 Eco Wave

DRU

Gashaarden Maestro 60 Eco Wave Maestro 60/2 Eco Wave Maestro 60/3 Eco Wave

Netto vermogen aardgas G20 (kW) 2,0-7,1 2,0-7,1 2,0-7,1

Netto vermogen aardgas G25.3 NL (kW) 1,6-6,8 1,6-6,8 1,6-6,8

Netto vermogen propaan G31 (kW) 1,5-8,0 1,5-8,0 1,5-8,0

Rendement G20 (%) 92,4 92,4 92,4

Energie efficiëntieklasse G20 A A A

Kanaal (mm) 200/130 200/130 200/130

Inbouwdiepte (mm) 472 495 495

Verbranding gesloten gesloten gesloten

Afstandsbediening RCH, Honeywell RCH, Honeywell RCH, Honeywell

Vuurzicht bxh (mm) 600x600 585x550 600x550

Interieur/binnenbekleding zwart, Ceraglass, classic steen zwart, Ceraglass zwart, Ceraglass

Branderbed houtset bruin houtset bruin houtset bruin

Brander type Dynamic Flame Burner® Dynamic Flame Burner® Dynamic Flame Burner®

Bediening via app (Eco Wave) + + +

Clear View (ontspiegeld) glas + + +

Easy release door system + + +

PowerVent® systeem mogelijk + + +

Summerlighting® mogelijk + + +

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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www.drufire.com

DRU Verwarming B.V.
Duiven-The Netherlands


