
HOUTHAARD EN CV: 
EEN EFFICIËNT TEAM

+
Verwarm je hele huis met een CV haard van Green Design

Ar
t.9

93
38

5 
| 2

02
0-

03



Je denkt na over een haard of kachel.  

Houtgestookt natuurlijk. Als houtliefhebber 

geniet je van het knisperende houtvuur, het 

sfeervolle licht en de comfortabele warmte.

EEN CV HAARD DIE HEEL  
JE HUIS VERWARMT

Heb je er wel eens bij stilgestaan dat door het stoken 
de centrale verwarming en de vloerverwarming 
afslaat en het dus in de rest van je huis koud wordt? 
Wist je dat er een grote hoeveelheid overtollige 
warmte van de haard niet gebruikt wordt? Warmte 
waarmee je de rest van je huis kunt verwarmen, 
warmte waarmee je zelfs je bad vult met warm water. 

Met een CV haard voorkom je dit energieverlies. Door 
je haard of kachel te koppelen aan je (bestaande) CV 
installatie wordt de overtollige warmte gebruikt om 
de rest van je huis comfortabel te verwarmen. 



Wanneer je hout stookt verwarm je veelal alleen de ruimte waarin de haard of kachel  

staat (directe warmte). Dat is zonde, want een groot deel van de overtollige warmte  

wordt niet benut en verdwijnt via de schoorsteen naar buiten. 

Met de CV haarden van Green Design beperk je dit energieverlies en verwarm je de rest van je huis met de indirecte warmte van je haard 
of kachel. Een CV haard is zo niet alleen zeer rendabel, je hebt ook minder directe warmte in je woonkamer en je zorgt ook voor een 
flinke comfortverhoging in de rest van je huis. Als we dan weer kijken naar de warmtebehoefte in een gemiddeld huishouden, dan   
zitten vader en moeder sfeervol bij de haard, staat zoon te douchen en is dochter boven aan het studeren. En dat allemaal met de  
warmte van een Green Design CV haard. 

DRU CV haarden
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CV ketel

CV haard

De CV haard is eenvoudig aan te sluiten op de huidige installatie.

Gecombineerd met het buffervat is de installatie uit te breiden voor een optimaal rendement.

Bij een nieuw te bouwen installatie kan de meest optimale, zelfvoorzienende situatie gecreëerd  
worden, door de CV haard te combineren met zonnepanelen en een warmtepomp als ondersteuning.

CV ketel

CV haard buffervat

CV haard

zonnepanelen (optioneel)

buffervat

buffervatwarmtepomp

Green Design
DE OPLOSSING 
VOOR ELKE 
SITUATIE
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Voor zowel een bestaande 
als nieuwe installatie.



Als we kijken naar de warmtebehoefte in een 

gemiddeld huishouden, wat zien we dan? 

Vader en moeder zitten sfeervol bij de haard, 

zoon staat te douchen en dochter is boven  

aan het studeren. Met de Green Design  

CV haarden van DRU koppel je deze  

verschillende warmtebehoeften op een slimme, 

mooie en efficiënte manier aan elkaar. 

Warmte op afroep?
Green Design is een door DRU ontworpen assortiment sfeervolle  
CV houthaarden. Een Green Design CV haard wordt aangesloten 
op je (bestaande) CV installatie, waarbij de hete rookgassen worden 
gebruikt voor het verwarmen van het water voor het CV systeem  
of voor het warme tapwater. Kies je daarbij voor een buffervat,  
dan wordt de warmte die je niet nodig hebt opgeslagen voor later 
gebruik. ‘Warmte op afroep’, noemen we dat. Dat is goed nieuws  
voor het milieu en goed nieuws voor je portemonnee, want het  
zorgt voor een behoorlijke besparing op je energiekosten.

De voordelen
1. Hoog rendement

2. Optimaal comfort

3. Sfeervol

4. Duurzaam

5. 100% veilig

6. Past in elk interieur

7. Geschikt voor geïsoleerde woningen

8. Lagere energierekening

9. Hoog technisch niveau

10.   Te combineren met zonnepanelen  

en warmtepompen

DRU Green Design:

SLIM, MOOI EN EFFICIËNT

Eenvoudig aan  

te sluiten op je  

(bestaande)  

CV installatie. 



260 jaar ontwikkelen, aanpassen en vernieuwen heeft geleid tot 
een breed en aantrekkelijk assortiment haarden en kachels van 
een zeer hoge kwaliteit, zoals ons groene label Green Design. 
Ervaar de Green Design CV haarden bij één van onze vele dealers 
in Nederland en België of kijk op www.drufire.com
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www.greendesign.eu


