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Het milieubewuste alternatief 
voor elke woning

IVAR 10 H2O, STORE

DE SLIMME CV HAARD
MET DE UITSTRALING VAN 
EEN HOUTKACHEL



Reguliere houtkachel Green Design CV haard
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 CV HAARDEN OPTIMAAL 
COMFORT & RENDEMENT

JOUW HUISHOUDEN

Wat is de warmtebehoefte in een gemiddeld 

huishouden? Meestal zijn er meerdere ruimtes 

tegelijkertijd in gebruik. Bijvoorbeeld: ouders zitten 

bij de haard, kind 1 staat te douchen en kind 2 maakt 

huiswerk op de slaapkamer. Met een CV haard koppel 

je al deze warmtebehoeften op een slimme manier 

aan elkaar en laat je enkel de haard zijn werk doen. 

WARMTE OPSLAG

Naast een reguliere aansluiting op je CV systeem  

kun je er ook nog voor kiezen om je zonnepanelen op 

het systeem aan te sluiten. Met een buffervat wordt 

warm water die je niet direct gebruikt opgeslagen 

voor later. `Warmte op afroep’ noemen we dat. Zo 

bespaar je behoorlijk op je energiekosten én ben je 

goed bezig voor het milieu

Heb je er wel eens bij stilgestaan dat door het stoken van je houtkachel de centrale 

verwarming en vloerverwarming afslaan? En wist je dat een groot deel van de 

warmte die je haard afgeeft rechtstreeks door de schoorsteen naar buiten gaat? 

Zonde!

ALLE WARMTE WORDT BENUT



VERWARM JE HELE HUIS 
MET DE DIK GEURTS  
IVAR 10 H2O, STORE
Optimaal comfort door efficiënt hergebruik van restwarmte. Jouw haard  

verwarmt direct de ruimte maar indirect ook het water van je CV. 

OPTIMALE WARMTEVERDELING, ALLEEN BIJ DIK GEURTS!

Met een Dik Geurts CV haard ga je verantwoord om met 

energie zonder dat je hoeft in te leveren op sfeer en comfort. 

De haard gebruikt de vrijgekomen warmte van het vuur om 

het water van je CV en boiler te verwarmen. Zo voorkom je  

dat je woonruimte te warm wordt en wordt je restwarmte 

efficiënt benut. Geniet niet alleen ‘s-avonds van je haard  

maar de hele dag lang!

Scan deze  
QR-code en laat 

je inspireren!



SLIM! WARM WATER UIT JE HAARD

Via een leidingstelsel wordt koud water langzaam 

door je haard verwarmd. Is het water op tempera-

tuur, dan neemt je CV systeem het over. Het warme 

water wordt gebruikt in je huis waar nodig of het 

wordt opgeslagen in een buffervat.

De Dik Geurts Ivar 10 H2O, Store is de perfecte 

vervanging van je reguliere houthaard. Je behoudt 

de sfeer en het gemak van een houtvuur maar 

bespaart op je gasverbruik. Super effectief, gunstig 

voor het milieu én je portemonnee.

   Duurzame keus

   Besparing op energielasten

   Groot vuurzicht

   Gemakkelijke bediening

   Afneembare ‘koude’ handgreep

VOORDELEN VAN DE DIK GEURTS   
IVAR 10 H2O, STORE

VOORUITGANG GEMAK DUURZAAMHEID BETROUWBAARHEID



 EEN GREEN DESIGN 
CV HAARD BIJ JOU THUIS
Onder het label Green Design biedt DRU slimme houtkachels van de  

merken Dik Geurts en Spartherm die samenwerken met je CV. Vrijstaand zoals 

de Ivar 10 H2O, Store of inbouw, alles is mogelijk. Breng samen met onze 

productspecialist of een erkende dealer jouw wensen in kaart en  

ontdek hoeveel jij kunt besparen op je energielasten!

Eenvoudig aan  
te sluiten op je  
(bestaande)  
CV installatie. 

WWW.GREENDESIGN.EU

Meer weten over een CV haard in jouw woning?

Neem direct contact op met productspecialist John van Viegen  
of bezoek een dealer bij jou in de buurt. 

www.greendesign.eu

GESCHIKT VOOR ELKE WONING

Renovatiebouw, nieuwbouw of volledig passief,  

een CV haard past in elk type woning.

DE INSTALLATIE

Je nieuwe haard kan in de meeste gevallen 

gewoon worden aangesloten op een bestaande 

CV-installatie. Dit is relatief eenvoudig. Wil je ook je 

zonnepanelen koppelen of een buffervat toevoegen? 

Geen probleem, maar houdt wel rekening met wat 

meer aanpassingen in je woning. Onze erkende 

dealers helpen je daar graag bij!



TECHNISCHE SPECIFICATIES
DIK GEURTS IVAR 10 H2O, STORE

DRU Verwarming B.V.

Postbus 1021  |  6920 BA  Duiven

Ratio 8  |  6921 RW  Duiven   

The Netherlands

T. +31 (0)26 - 319 5 319

F. +31 (0)26 - 319 5 348

www.greendesign.eu

DRU Belgium

Kontichsesteenweg 69/1

2630 Aartselaar     

Belgium

T. +32 (0)3 - 450 7000

F. +32 (0)3 - 450 7009

www.greendesign.eu

Rendement 81,5%           
Vermogen
- Direct 4,7 kW (46%)
- Waterzijdig 5,5 kW (54%)
- Totaal 10,2 kW
Energielabel A+
Rookkanaal Ø 150 mm, boven
Buitenluchtaansluiting Ø 80 mm, achter of beneden
Lengte houtblokken 50 cm (maximaal)
Fijnstof 15 mg/Nm3
Vuurzicht bxh 500x380 mm
 
Hoge energieklasse voor jarenlang  
stookplezier en milieubewust stoken.

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.

DRU: Member of the Spartherm-Group

www.drufire.com

BY APPOINTMENT OF  
THE COURT OF THE NETHERLANDS

Dealer
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