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Wij
houden
van vuur

a t t i k a  cultiveert vuur in zijn mooiste vormen. Hierdoor  
bestaat onze collectie uit behaaglijk verwarmende kachels 
en haarden tot mooi vormgegeven buitenhaarden voor in 
de tuin.

Voor welk product uit onze collectie u ook kiest: in al onze 
vuur-concepten zit de meest professionele expertise, 
technische deskundigheid en het gevoel voor een stijlvol 
design verwerkt.

In onze Zwitserse onderneming werken meer dan 130  
medewerkers, bevlogen en procesgericht met heldere 
doelen en verantwoordelijkheden. Verschillende klanten-
groepen zoals aannemers, architecten en speciaalzaken 
vragen veel flexibiliteit en vakkennis van ons team. Een 
deskundig en persoonlijk advies vinden wij heel belangrijk. 
Onze eigen klantenservice is één van de bijzondere voor-
delen van de  a t t i k a - vuurcultuur.

W A A R o M  AT T I K A?
attika - haarden hebben talrijke internationale desig-
nonderscheidingen ontvangen. Hier zijn wij trots op. 
Wij streven naar de perfecte combinatie tussen design, 
materiaal en functionaliteit naar Zwitserse maatstaven. 
Waar anderen reeds tevreden zijn, denken wij verder. Dat 
kenmerkt onze veeleisendheid voor Premium-haarden. 
Onze haarden zijn niet alleen tijdloos mooi, zij zijn ook zeer 
functioneel en bedieningsvriendelijk.

Het resultaat van decennia research en ervaring in de 
attika - vuurtechniek, garandeert u haarden met de beste 
uitkomsten voor milieu en klimaat.

Er is slechts één manier die onderscheidend is: de eigen 
weg.



u kiest.
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U houdt van de geur van hout. Vindt het leuk
om zelf houtstammen in de haard te leggen. 
Verheugt zich op het moment van het aansteken. 
Geniet van het vlammenspel, het oplichten van 
de gloed, de warmte en het knisperen. Vindt het 
spannend om hout bij te vullen en de oplaaiende 
vlammen te bekijken. Voelt zich prettig wanneer 
het vuur in de stookruimte langzaam dooft en
de voorpret op het volgende vuur tovert een
glimlach op uw gezicht.

Liefhebbers van hout lezen rustig verder.
Haarden voor houtstook vindt u vanaf pagina 6.

U houdt van vuur. Met een druk op de knop vuur 
beleven, betekent voor u comfort. U vindt het 
prettig de controle over het vuur en de warmte te 
houden. De bediening van de haard via een app 
op uw mobiel of tablet stelt u op prijs. Slim wonen 
is voor u belangrijk en het integreren van een 
haard in uw geautomatiseerde huis ervaart u als 
een groot voordeel.

Haarden voor gasstook vindt u vanaf pagina 56.



pIlAR
ELEganTIE, pErfEcTIE En vErScHEIdEnHEId
Op HET HOOgSTE nIvEaU

PILAR staal zwart met  
volglazen deur en Step-afdekplaat  

met roestvrijstalen ring

PILAR staal nikkel  
met volglazen deur

PILAR staal platin
met stalen deur

cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar PAg. 76 & 77

Elegante verhoudingen, een solide constructie en gedetailleerd design gaan hand in hand.  

PILAR vormt met een hoogte van 190 cm een vuurobject in uw woning. In zijn ruim vormgegeven stook-

ruimte kunnen met gemak houtblokken tot 33 cm worden gelegd. De glazen deur met dubbelglas zorgt 

voor nog meer energie-efficiëntie. Dankzij het Customized-concept is dit model verkrijgbaar in  

diverse kleuren, deuren, deurgrepen en afdekplaten. Voor de luchttoevoer worden drie verschillende 

concepten aangeboden: handmatig, CleveraIr™ en ElectronicaIr™.  

U leest hier meer over op de pagina’s 52 & 53.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/pilar OpTIES 
Volglazen deur
Afdekplaat van roestvrijstaal
Roestvrijstalen ring voor Step-afdekplaat

aangemeld

Uitvoering hoofdfoto:
PILAR staal zwart met volglazen deur en Step-afdekplaat  
met roestvrijstalen ring
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Winnaar  2019
geeft u alle vrijheid Meer op pagina 48



MAX 600
EnTrEE MET KaraKTEr

MAX 600 verleidt met zijn strakke en duidelijke design en biedt een buitengewoon mooi zicht op 

het vuur. Een energie-efficiënte verbrandingstechniek, het dubbelglas en de glazen ruiten met 

infraroodcoating zorgen voor een prachtig en schoon brandend vuur. MAX 600 is beschikbaar in 

de hoogtes 130, 150 en 170 cm. De bijpassende smalle en brede zijbanken bieden bovendien 

talrijke mogelijkheden om uw eigen haardmeubel samen te stellen. Het Customized-concept 

biedt u de keuze uit 6 lakkleuren, 6 deurgrepen en verschillende deur- en zijruiten combinaties. 

Bijzonder praktisch voor de houtopslag is de opberglade met softclose functie onder de stook-

ruimte. 

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/max600
OpTIES 
Volglazen deur
Modulair uitbreidbaar tot hoogte 210 cm
Optionele warmteopslag 60 kg per module
Zijbank smal of breed

cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77

Uitvoering hoofdfoto:
MAX 600 / 170 staal zwart, 3-zijdig met volglazen deur en 
zijbanken smal en breed

MAX 600 / 130
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NEXO met volglazen deur en zijruit.
NEXO-ruiten hebben een infraroodcoating. 

neXo SeRIe
nU aL EEn KLaSSIEKEr

Wanneer u een liefhebber van exclusiviteit bent, dan zou een kachel uit de NEXO serie  

uw keuze kunnen zijn. Creëer uw eigen persoonlijk meubelstuk met de 5 afmetingen,  

6 stijlvolle kleuren en 6 hoogwaardige deurgreep varianten. Voor een extra wow-effect en 

nog meer zicht op het vuur zorgen de onmiskenbare  a t t i k a  ontwerpopties zoals de  

volglazen deur of de grote zijruiten aan één of twee kanten (inclusief Advanced glass  

Concept©). Voor nog meer energie-efficiëntie wordt de Opslagmodule© geadviseerd die de 

warmte van het vuur opslaat en deze vervolgens gedurende meerdere uren langzaam aan 

de woonruimte afgeeft.

cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77

NEXO 100 staal mokka
met stalen deur zonder zijruit

NEXO 140 staal platin met stalen deur, 
en rechter zijruit, als hoekversie

NEXO 160 staal platin met  
volglazen deur en 2 zijruiten

OpTIES 
1 of 2 zijruiten
Volglazen deur
Afdekplaat van speksteen of roestvrijstaal
Zijbank smal of breed

Uitvoering hoofdfoto:
NEXO 160 staal zwart met stalen deur en twee zijruiten
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geeft u alle vrijheid Meer op pagina 48

MEEr InfOrMaTIE www.attika.ch/nexo160



cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/nexo100

MEEr InfOrMaTIE www.attika.ch/nexo140 MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/nexo185
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geeft u alle vrijheid Meer op pagina 48
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MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/nexo120
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MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/viva120l



VIVA l SeRIe
pUrE pErSOnaLISaTIE

Bij de VIVA L Serie is de grote stookruimte het enige dat standaard is. De stookruimte is zo groot 

dat hierin 33 cm lange houtblokken liggend kunnen worden gelegd. Al het andere stelt u zelf  

samen naar uw persoonlijke smaak. Voor het personaliseren van uw kachel zijn de VIVA 100, 120, 

140 en 160 L nu eenmaal de koplopers in de markt – in theorie zijn de 4 modellen in meer dan 

10.000 varianten verkrijgbaar. Ontdek de vele nieuwe mogelijkheden en kies de  

combinatie die het mooist aansluit bij uw stijl.

cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77

De eikenhouten deurgreep. Slechts één 
van de verfijnd afgewerkte deurgreep varianten

OpTIES 
2 zijruiten
Volglazen deur
Afdekplaat van speksteen of roestvrijstaal
Zijbank (VIVA 120/140/160 L)

17

VIVA 120 L staal platin
met volglazen deur

VIVA 160 L staal mokka  
met stalen deur  

en 2 zijruiten

VIVA 100 L staal wit  
met stalen deur  

en 2 zijruiten

VIVA 140 L staal zwart
met volglazen deur  

en 2 zijruiten Uitvoering hoofdfoto:
VIVA 120 L staal zwart met stalen deur



MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/viva120l
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19MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/viva160l MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/viva120l

MEEr InfOrMaTIE www.attika.ch/viva100l

cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77
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q-Be / q-Be Xl
gEMaaKT vOOr UITdagEndE  
InTErIEUrOnTWErpEn

Q-BE en Q-BE XL doen geen concessies aan het zicht op het vuur: de hoge keramische ruit van 

dubbelglas uit één stuk, toont het oplaaiende vuur in al zijn glorie vanuit iedere hoek.  

De bediening is compromisloos: dankzij de standaard ingebouwde CleveraIr™ nemen de Q-BE  

en Q-BE XL de verbrandingsregeling van u over. Leun rustig achterover en kijk naar het vuur!  

Met de Opslagmodule© wordt de Q-BE XL een energie-efficiënte warmteopslag, die meerdere  

uren warmte afgeeft in de kamer.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/q-be  |  www.attika.ch/q-be-xl

OpTIES 
Volglazen deur
Zijbank smal of breed
105 kg Opslagmodule© (Q-BE XL)

cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77

Q-BE XL staal zwart
met volglazen deur

Q-BE staal zwart
met stalen deur

21
Uitvoering hoofdfoto:
Q-BE staal wit met stalen deur



cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pag. 76 & 77

Q-TEE 2 C met stalen deur
en design stelpoten laag

q-Tee 2 C 
dE c STaaT vOOr cUrvEd

Curved? In de letterlijke betekenis! De mooi gevormde elementen vormen samen een elegant 

geheel. Functioneel overtuigt de Q-Tee 2 C met een groot vuur terwijl hij slechts weinig ruimte  

inneemt. Hij is uiterst energie-efficiënt en brandt altijd met schone glazen ruiten.

Onze tip: ontdek de vele varianten van de Q-TEE 2 C in de online configurator. Er zijn verschillende 

deuren, deurgrepen en meerdere sokkel- en pootopties beschikbaar om uit te kiezen –  

allemaal individueel en vrij te combineren.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/q-tee2c 

OpTIES 
Volglas deur
Sokkel laag of hoog
Design stelpoten laag of hoog

Q-TEE 2 C met stalen deur
en sokkel laag Uitvoering hoofdfoto:

Q-TEE 2 C staal zwart met stalen deur en sokkel laag
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cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77

Q-TEE 2 C speksteen
met stalen deur en houtvak afsluiting

q-Tee 2 C SpeKSTeen
180 Kg OpSLagMaSSa En TOcH rUIMTEbESparEnd

Q-TEE 2 C speksteen vindt dankzij zijn compacte afmetingen overal een plek in huis. De 6 cm dikke 

speksteenbekleding met een massa van 180 kg maken hem tot een opslagwonder voor een warmte-

afgifte van vele uren. De stookruimte van 44 cm is indrukwekkend, de verbranding uiterst energie-

efficiënt en de bouw zeer solide. Er is ook een ruime keuze tussen de verschillende uitvoeringen van 

de Q-TEE 2 C speksteen. U kunt kiezen uit verscheidene deuren, deurgrepen en een optimale afsluiting 

voor het houtvak.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/q-tee2cs

OpTIES 
Volglazen deur
Afsluiting houtvak

Q-TEE 2 C speksteen
met volglazen deur Uitvoering hoofdfoto:

Q-TEE 2 C speksteen met stalen deur
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cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77

Q-TEE 2 PLUS met volglazen
deur en AIR-System

Q-TEE 2 PLUS met volglazen  
deur en brede bank

q-Tee 2 plUS
dE MOdErnE KacHEL MET EEn pLUS

Q-TEE 2 PLUS met zijn grote stookruimte is de ster van het vlammenspel. Dankzij de grote ruit 

biedt hij met zijn compacte afmetingen een indrukwekkend zicht op het vuur. Q-TEE 2 PLUS is 

beschikbaar met een stalen of volglazen deur. Met de optioneel verkrijgbare banken, breidt u  

dit model uit tot een individueel meubelstuk.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/q-tee2plus

OpTIES 
Volglazen deur
Sokkel laag of hoog
Design stelpoten laag of hoog
Bank smal of breed

27

Uitvoering hoofdfoto:
Q-TEE 2 PLUS staal zwart met stalen deur en  
bank smal en breed
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cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77

q-Tee 57 / 85
KLEIn Maar fIjn

Als subtiel design accent in een exclusieve woonruimte of als bescheiden oplossing in een  

kleinere ruimte: Q-TEE, een kleine kachel met groot vuur slaat in iedere situatie een goed figuur. 

De variant zonder houtvak kan op de CONSTANT bank worden geplaatst of zoals links afgebeeld 

op ieder ander individueel vervaardigde vuurvaste voet. Q-TEE met of zonder houtvak is ook 

zeer geschikt voor de renovatie van een bestaande haard. Laat uw creativiteit de vrije loop!

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/q-tee

OpTIES 
Volglazen deur
Muurversie
Sokkel van vezelversterkt beton

29

Uitvoering hoofdfoto:
Q-TEE 57 staal zwart met stalen deur
De bank is op maat gemaakt

CONSTANT bank
geschikt voor Q-TEE 57
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cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77

JUNO KERAMIEK 166 wit
met glazen deur en 2 zijruiten

JUNO KERAMIEK 120 wit
met glazen deur en 2 zijruiten

jUno KeRAMIeK 120/166
zWarT Of WIT?

De keramische versie van JUNO 120 en 166 (zie ook pagina 30/31) schittert in zwart of wit  

handgemaakt keramiek. Het design is tijdloos en JUNO gaat gemakkelijk in de omgeving op.  

Net als bij JUNO in speksteen, reguleert de warme convectielucht zich door een slim draai- 

mechanisme in de stalen afdekplaat. Naar behoefte brandt JUNO als convectiekachel of als  

warmteopslagkachel met een voelbare warmteafgifte gedurende vele uren.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/juno-keramik
JUNO 166 in zwart keramiek

OpTIES 
2 zijruiten
Volglazen deur

31

JUNO 166

Uitvoering hoofdfoto:
JUNO KERAMIEK 166 wit met volglazen deur



cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pag. 76 & 77

JUNO SPEKSTEEN 166
met glazen deur en 2 zijruiten

JUNO SPEKSTEEN 120
met glazen deur en 2 zijruiten

jUno SpeKSTeen 120/166
dE nIEUWE LUcHTIgHEId van STEEn

De slanke JUNO met zijn fijn geslepen speksteenmantel springt meteen in het oog.  

Het designconcept is licht en tijdloos elegant. Ook functioneel heeft JUNO veel te bieden: door 

een geniaal draaimechanisme in de stalen afdekplaat kan de warme convectielucht worden 

geregeld. Zo brandt JUNO niet alleen als warmteopslagkachel met maximaal 15 uur merkbare 

warmteafgifte, echter ook als convectiekachel voor snelle warmte – geheel naar uw wensen.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/juno-speckstein

OpTIES 
2 zijruiten
Volglazen deur

Opslagtemperatuur
0

10

20
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40
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80

°C
el

si
us

0         2        4         6         8       1 0      1 2        1 4      1 6

Uren

Merkbare warmteafgifte tot  maximaal 15 uur
(warmteafgifte-diagram JUNO 166 / meetpunt: hoog reservoir voor)

JUNO 166

Uitvoering hoofdfoto:
JUNO SPEKSTEEN 166 met volglazen deur
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BANDO zandsteen «Tobacco»
lakkleur mokka

BAndo
U WEnST MEEr WarMTE?
bandO!

BANDO is de vertrouwde klassieker. Zijn mantel van speksteen of zandsteen slaat veel warmte 

op en past uitstekend bij de basisvorm van gelakt staal. De rond gebogen keramische glazen 

deur onderstreept de mooie strakke zijlijnen en biedt een vrij zicht op het vuur.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/bando

OpTIES 
Mantel van zandsteen of speksteen
Lakkleur platin

35

BANDO speksteen
lakkleur platin

Uitvoering hoofdfoto:
BANDO speksteen, lakkleur zwart
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cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77

dE KLEUrEncOLLEcTIE KEraMIEK/naTUUrSTEEn

1 champagne, 2 basalt, 3 mokka, 4 bianco met  
leisteenstructuur, 5 nero met leisteenstructuur,
6 speksteen, 7 zandsteen 
Meer kleuren bij uw  a t t i k a - speciaalzaak
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POLEO 106 bianco met leisteen-
structuur en volglazen deur

POLEO 106 zandsteen
met stalen deur

poleo 106
gEzELLIg vUUr  
MET vELE gEzIcHTEn

De bekleding van handgeglazuurd keramiek 

uit natuurlijke kleimassa, zandsteen of 

speksteen slaat de warmte van het vuur 

op en geeft deze gedurende langere tijd als 

gezonde en aangename stralingswarmte af 

aan de woonruimte. Kies de mantel die het 

beste bij uw thuis past. 

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/poleo106

OpTIES 
Volglazen deur
Mantel van keramiek, zand- of speksteen
Stalen deur en front in platin of mokka

Uitvoering hoofdfoto:
POLEO 106 speksteen met stalen deur



poleo 128
dOOrdacHT En HEEL 
MOOI gESLEpEn

POLEO 128 glanst in een chique jas van  

Fins speksteen of behaaglijk zandsteen  

„Tobacco“. De mooie royale natuursteen 

platen slaan de warmte van het vuur op 

voor meerdere uren. 

MEEr InfOrMaTIE www.attika.ch/poleo128

OpTIES 
Volglazen deur
Mantel in zandsteen of speksteen
Stalen deur en front in platin of mokka
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Uitvoering hoofdfoto:
POLEO 128 zandsteen “Tobacco” met stalen deur en front  
in mokka



be
sc

he
rm

d 
on

tw
er

p

ColUnA
HET zWaargEWIcHT dIE 
WEET WaT vErWEnnEn IS
Zijn fraai gevormde en 300 kg zware 

speksteenmantel is een karakteristiek 

design element en tegelijkertijd een 

energie-efficiënte warmteopslag. 

De milde warmteafgifte van 15 uur heeft 

een ontspannen effect op lichaam en 

geest.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/coluna

OpTIES 
Stalen deur platin

Uitvoering hoofdfoto:
COLUNA met stalen deur zwart
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RInA
SLanK gESTaLTE  
MET grOOT vUUr

Klein maar fijn. Treffender kan RINA bijna  

niet worden omschreven. Hetzij in staal 

of met warmteopslaande speksteen-

mantel - u heeft de keuze. 

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/rina

cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77

OpTIES 
Volglazen deur
Mantel in speksteen of staal

39

Uitvoering hoofdfoto:
RINA met speksteen en volglazen deur
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ART-15
ELEganTE ScHOOnHEId 
MET dUIdELIjKE vOrMEn

De sterke deur van 8 mm staal strekt 

zich uit over de volledige hoogte en 

brengt het grote vuur harmonieus naar 

voren. De fraai gevormde deurgreep en 

luchtschuif van roestvrijstaal zijn on-

opvallende en toch interessante details.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/art-15

OpTIES 
Lakkleuren platin en mokka
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Uitvoering hoofdfoto:
ART-15 staal zwart
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OpTIES 
Lakkleuren platin en mokka
Frontdeur in roestvrijstaal

ART-10
HET MEESTErWErK

Fijn bewerkte stalen vlakken met een hoogte 

van 180 cm: ART-10 is design in de pure vorm. 

Het vuur brandt achter de grote ingebouwde 

glazen liftdeur. Natuurlijk mat zwart vormt een 

contrast met de deurgreep van geslepen  

roestvrijstaal. De vernieuwende stooktechniek 

maakt indruk met een prachtig vlammenspel.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/art-10
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Uitvoering hoofdfoto:
ART-10 staal zwart



OpTIES 
Stalen deur zwart
glazen deur zwart

eVo
InTELLIgEnT & ScHOOn

Het design concept bionic fire™ EVO biedt 

veel ruimte voor persoonlijkheid, identiteit 

en individualiteit. Dankzij de naverbran-

ding brandt EVO continue schoon.

MEEr InfOrMaTIE

www.attika.ch/bionicfire-evo
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cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77

Met het doel toonaangevende standaarden te 

bepalen, hebben wij een nieuwe nog duurzamere 

verbrandingstechniek ontwikkeld. De bionic fire™  

is ontstaan; de intelligentste, schoonste en  

makkelijkste manier om de woonruimte met hout  

te verwarmen. Dankzij de innovatieve techniek 

brandt bionic fire™ met twee vuren – naar boven 

en naar beneden. Deze speciale vorm van naver-

branding maakt de kachel tot één van de schoonste 

kachels ter wereld: 86 % rendement, 4 mg fijnstof 

en 302 mg CO – dat zijn de beste waardes ooit  

gemeten in het geaccrediteerde keuringsstation 

van het Danish Technological Institure in Aarhus.  

Een uitgekiend automatisch systeem regelt het 

omschakelingsmechanisme en de luchttoevoer be-

trouwbaar van A naar Z. Deze zorgt ervoor dat bionic 

fire™ op elk moment schoon en efficiënt brandt –  

overigens zonder elektronica of elektriciteit.  

Geniet volledig zorgeloos van uw schone vuur:  

eenvoudig hout neerleggen en aansteken.  

De techniek neemt de rest over!

ons idee van het  
schoonste vuur  
ter wereld

Uitvoering hoofdfoto:
bionic fire™ EVO staal zwart met volglazen deur wit



STUdIo
vUUr van dE TOEKOMST

STUDIO overtuigt met een zelfbewuste, heldere 

belijning en de unieke intelligente automa-

tische verbrandingsbesturing. bionic fire™ zet 

nieuwe ecologische maatstaven. 

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/bionicfire-air
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OpTIES 
Deur zonder gatenrooster onder
Koppelbaar zitmeubel met houtvak

43

Uitvoering hoofdfoto:
bionic fire™ STUDIO staal zwart met volglazen deur met  
gatenrooster in de onderste stookruimte en zijbank



VISIo 2 / 3 eleMenT
vISIO-vUUrpLEzIEr

VISIO 2 ELEMENT en VISIO 3 ELEMENT zijn VISIO-liftdeurhaarden, die met vooraf gefabriceerde  

elementblokken worden bekleed. De elementblokken van hoogwaardig beton worden na de  

opbouw naar wens geschilderd, gespachteld, gestucked of onbehandeld gelaten. Dankzij de  

moderne verbrandingstechniek behaalt VISIO ELEMENT ook bij grote vlammen een lage verwar-

mingscapaciteit en scoort daarmee vooral in goed geïsoleerde woningen die weinig warmte 

vragen. Keramische glazen ruiten met infraroodcoating en de efficiënte ruitenreiniging zorgen 

samen voor een continue helder zicht op het vuur.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/visio-2-element  |  www.attika.ch/visio-3-element

VISIO 2 ELEMENT

OpTIES 
Inbouwkader en deurframe in zwart of 
roestvrijstaal
Deurgreep varianten eikenhout donker 
gebeitst, roestvrijstaal of zwart
Extra elementblok

AGC©

IR

Uitvoering hoofdfoto:
VISIO 3 ELEMENT wit geschilderd met inbouwkader en  
deurframe in roestvrijstaal
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VISIo 3:1 ST
nIEUWE dIMEnSIES MaxIMaaL zIcHT Op HET vUUr

VISIO 3:1 ST met hoogwaardig zwart gepoedercoated staal maakt indruk met rechte lijnen, een 

tijdloos design en indrukwekkend vuurspel. De antracietkleurige stookruimte, contrastreert 

perfect met het levendige vlammenspel. De combinatie van de ruitenreiniging en de  

keramische glazen ruiten met infraroodcoating, zorgt altijd voor een vrij zicht op het vuur,  

terwijl het vastzetten van roetdeeltjes zoveel mogelijk wordt voorkomen. Hout navullen is met 

de praktische liftdeur kinderspel. VISIO 3:1 ST is vanwege zijn afmeting zeer geschikt als room-

divider. De liftdeurhaard wordt zoals een kachel vrij in de ruimte geplaatst en aangesloten op 

het schoorsteenkanaal. Meer VISIO modellen op pagina’s 42 & 43.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/visio-3-1-st
OpTIES 
Inbouwkader en deurframe zwart of  
roestvrijstaal
Deurgreep varianten eikenhout donker 
gebeitst, roestvrijstaal of zwart

47

AGC©

IR

Stijlvolle deurgreep van roestvrijstaal voor de bediening van de liftdeur

Eikenhouten deurgreep donker gebeitst

Uitvoering hoofdfoto:
VISIO 3:1 ST staal zwart met inbouwkader en  
deurframe in zwart



Bijzondere extra‘s

de opslAg-ModUle©

Voor een groot aantal van 
onze kachels is de  a t t i k a  
Opslag-module© een extra 
optie om energie te bespa-
ren. Zowel speksteen als de 
opslagchamotte hebben de 
natuurlijke eigenschap warmte 
op te slaan en gedurende een 
bepaalde tijd vast te houden. 
Daarom blijven de modules 
urenlang warm, ook wanneer 
het vuur al is gedoofd.
MeeR op pAgInA 50

de dRAAIconsole

a t t i k a  kachels bieden 
een maximaal zicht op het 
fascinerende vuur. Dankzij 
de draaiconsole kan dit bij de 
meeste modellen kinderlijk 
eenvoudig worden uitgebreid 
naar 360°. Zo kunt u genieten 
van het vuur vanuit iedere 
positie in uw woonruimte.   
(Beperkingen in combinatie 
met andere opties vindt u in  
de prijslijst.)

Wie een  a t t i k a - haard of kachel heeft, wil deze niet meer 
kwijt. En wie de talrijke productvoordelen in het dagelijks 
leven heeft ervaren, wil nooit meer zonder. 

Lees hier wat onze producten zo bijzonder maakt.

heT selF-locKIng-sYsTeeM©

Dankzij het Self-Locking-Sys-
teem© kan de deur met een 
ergonomische beweging, door 
zacht te trekken, eenvoudig 
worden geopend. Bij het 
loslaten valt de deur automa-
tisch en geluidsarm terug in 
het slot en klikt betrouwbaar 
dicht. Voor u betekent dit het 
hoogste gebruiksgemak en 
maximale veiligheid.
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de Koele deURgReep

Dankzij de koele deurgreep kan 
met blote hand, zonder hand-
schoen, de kacheldeur altijd 
worden bediend. Veel  
a t t i k a  kachels zijn voorzien 
van deze unieke eigenschap, 
die duizenden tevreden  
klanten al jarenlang waarderen 
in het dagelijks gebruik.

heT AIR-sYsTeeM

Het AIR-systeem voert gecontro-
leerd verse lucht toe en werd 
speciaal ontwikkeld voor het 
gebruik in kierdichte woningen en 
woonruimtes met mechanische 
ventilatie. Aangesloten met het 
AIR-systeem brandt uw kachel in 
een „gesloten circuit“ onafhan-
kelijk van de lucht in het vertrek, 
die zelfs een perfecte werking 
garandeert in woonruimtes van 
maximaal 4 Pascal onderdruk.

lUchTToevoeR-TechnologIe

CleveraIr™ en ElectronicaIr™ 
nemen het regelen van de 
luchttoevoer van u over. U hoeft 
alleen nog droog hout neer te 
leggen en deze aan te steken – 
de techniek zorgt voor de rest. 
In iedere verbrandingsfase  
regelen deze geheel auto-
matisch de toevoer van het 
exact juiste luchtmengsel van 
primaire, secundaire en tertaire 
lucht naar de stookruimte.
MeeR op pAgInA 52 & 53

AdvAnced glAss concepT©

De glazen deuren spelen een 
belangrijke rol als het gaat om eco-
logisch zuivere verbranding. Met 
onze ADVANCED GLASS CONCEPT© 
doen wij uitgebreid onderzoek om 
voor al onze producten de meest 
geschikte glasmix te vinden. 
Daarbij worden modelspecifieke 
infraroodcoatings en dubbel glas 
van `s werelds beste keramisch 
glasproducenten ingezet.
MeeR op pAgInA 54 & 55
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plATIn

nIKKel

zWART

En HOE zIET UW 
gEpErSOnaLISEErdE 
KacHEL ErUIT?

WWW.ATTIKA.ch/KonFIgURAToR

Customized
crEëEr UW pErSOOnLIjKE MEUbELSTUK
Het  a t t i k a  Customized-concept biedt u alle vrijheid het design en de uitvoering van uw kachel 

zelf te ontwerpen. Het idee is eenvoudig: u stelt uw hout- of gaskachel samen uit een reeks van vrij 

te combineren kleuren en componenten. Zoals u de kachel het mooist vindt, volledig passend bij 

uw persoonlijke interieurstijl en die uw wensen perfect vervult. 

glazen deur, stalen deur, met of 

zonder zijruiten: aan u de keus.

gReep neXo

MODERNE 
KLEUREN6 DIVERSE 

DEUR - 
DESIGNS

ELEGANTE
DEUR- 
GREPEN

6

Kies tussen verschillende 

deurgrepen voor kachels met 

hout als brandstof.



ROOKKANALEN 
IN DE KACHEL-
KLEUR

MEIN
KAMINOfEN

Het design houdt niet 

op bij de kachel.  

Passende rookkanalen 

in de kleur van de  

kachel maken het 

geheel helemaal af.

ROOKKANAAL

Wilt u de luchttoevoer van 

uw houtkachel traditioneel 

handmatig bedienen of regelen 

met één van onze twee milieu-

vriendelijke automatische  

luchttoevoeren? 

MEEr Op pagIna‘S 52 & 53

LUCHT- 
TOEVOEREN3

51



Voor een groot aantal van onze kachels is de  a t t i k a - Opslagmodule© van speksteen of naar gelang het model 

de opslagchamotte uw extra optie om energie te besparen. Met een minimum aan hout geniet u tijdens meerdere 

uren van de gezonde stralingswarmte, daarbij heeft u een maximale vrijheid van ontwerpmogelijkheden. De goede 

kern van speksteen of de opslagchamotte werkt immers in hetgeen verborgen is. De Opslagmodule©  is voor de 

meeste van onze houtkachels verkrijgbaar. Let op het betreffende pictogram in deze catalogus.

Slechts 4 kg hout zorgt gedurende een periode van max.  
8 uur voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.

Opslagmodule© als voorbeeld bij de pILar:
100 kg nauwkeurig gevormde opslagchamottes zijn 
discreet verborgen achter de stalen mantel en zorgen voor 
lang aanhoudende stralingswarmte.  
Wist u dat de stralingswarmte van het vuur het menselijk 
immuunsysteem aantoonbaar versterkt?

opslagmodule© &
Warmteopslag
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Diagram warmteafgifte PILAR
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verwarmen met hout is milieu-

vriendelijk en duurzaam omdat 

hout een co2-neutrale en 

hernieuwbare energiebron is, 

die in onze bossen in voldoende 

mate beschikbaar is. Hout is 

een aangroeiende en binnen-

landse energiedrager. Om lange 

transportroutes te voorkomen, 

is het zinvol om stookhout bij de 

lokale land- of bosbouwbedrij-

ven af te nemen.

Kachels en haarden van   

a t t i k a  geven u de zekerheid 

dat het vuur bij u thuis brandt 

met de beste waarden voor 

het milieu en klimaat. De 

doordachte en unieke a t t i k a 

– verbrandingstechniek is het 

resultaat van deccenia onder-

zoek en ervaring. Zij garandeert 

u emissiewaarden voor stof  

van gemiddeld minder dan  

14 mg/Nm3 en een rendement 

tot 86 %. Dat zijn absolute top-

waarden

Als het gaat om fijnstof, CO en 

rendement overtreffen 

a t t i k a – kachels en haarden 

de strengste eisen in Duitsland 

(1e Duitse immissiebescher-

mings-verordening niveau 2, 

Münchense en Regensburgse 

brandstofverordeningen), in 

Oostenrijk (15 A 2e niveau) en 

frankrijk (flamme Verte 7*)  

evenals de Zwitserse verorde-

ning betreffende luchtvervuiling 

(LRV) duidelijk.



C l e v e r a I r T M

e l e c t r o n i c a I r T M

De CleveraIr™ en ElectronicaIr™ zijn 

toekomstgerichte automatische verbran-

dingssystemen van   a t t i k a , die wij stap 

voor stap voor de verschillende modellen 

op de markt hebben geïntroduceerd. De 

systemen regelen voor u de luchttoevoer 

en voorzien uw vuur in iedere verbran-

dingsfase geheel automatisch van het 

juiste luchtmengsel. Het handmatig 

instellen van de luchtschuif is niet meer 

nodig. U hoeft alleen nog droog hout in 

de stookruimte te leggen en deze aan te 

steken - de techniek regelt het verder. 

laat het 
schoon stoken 

niet aan het 
toeval over

fijn afgestelde thermo-bimetalen  

(CleveraIr™) respectievelijk elektronische 

warmtesensoren (ElecronicaIr™) gecom-

bineerd met robuuste mechanica zijn de 

sleutel tot een schone verbranding. 

Voor de optimale werking van CleveraIr™ 

en ElecronicaIr™ moeten kachel, rook-

gasafvoer en het stookgedrag als eenheid 

worden gezien. Een op de kachel afge-

stemd rookgasafvoer en het juist stoken 

met voldoende en goed gedroogd stook-

hout volgens de handleiding, vormen de 

basis.

Brienzer Rothorn regio



Ter ontlasting van het milieu  
en uw portemonnee!

De warmte gevoelige thermo-bimetaal 
in de CleveraIr™-besturingsregeling be-
weegt door zijn natuurlijke golfbeweging 
de ronde luchttoevoerplaat. Hierdoor 
krijgt de stookruimte op ieder moment 
traploos de juiste dosering van primaire, 
secundaire en tertaire lucht toegediend.  
Thermo-bimetaal techniek heeft zich 
ook bij andere toepassingen (bv. de 
waterkoker) miljoenen keren bewezen. 
Deze techniek is bij correct gebruik  
storings- en onderhoudsvrij en functio-
neert  zonder electriciteit!

Met CleveraIr™ en ElectronicaIr™  

uitgeruste kachels worden met deze 

pictogrammen aangeduid.
55

Een automatisch verbrandingssysteem 

sluit bedieningsfouten uit die kunnen 

ontstaan bij het handmatig instellen 

van de luchttoevoer. In plaats daarvan 

zorgt de betrouwbare techniek in iedere 

verbrandingsfase voor de toevoer van het 

optimale luchtmengsel in de stookruimte.  

Het resultaat zijn permanente lage  

emissiewaarden met betrekking tot  

fijnstof en CO.

Bovendien verbruiken kachels met 

CleveraIr™- of ElectronicaIr™ technologie 

minder hout, aangezien de techniek nooit 

vergeet de verbrandingsluchttoevoer op 

het juiste niveau te regelen.

ElectronicaIr™

Zoals de naam prijs geeft, regelt hier de 

intelligente electronica de luchttoevoer, 

welke in iedere verbrandingsfase de 

juiste hoeveelheid verbrandingslucht 

toediend.  

Indien nodig, is een ingreep in de lucht-

regeling altijd eenvoudig mogelijk met de 

afstandsbediening.

ElectronicaIr™ bij kachel model PILAR.  

Zie pagina 6.

CleveraIr™

CleveraIr™ - onderdeel 

onzichtbaar ingebouwd



advanced
Glass
concept©

a t t i k a - haarden en kachels staan bekend 
om hun schone ruiten en hun unieke, mooie 
vlammenspel. Achter dit kwaliteitsvoordeel 
schuilt onze ontwerpkennis van verbran-
dingstechniek als holistisch concept.

Met uitgebreide tests zoeken wij voor iedere 
stookruimte de beste glassamenstelling, 
die zorgt voor  een ecologische verbranding, 
perfect zicht op het vuur en een zinvol ver-
warmingsvermogen waarborgt. Afhankelijk 
van het model worden dubbel glas en  
speciale infraroodcoating toegepast.  
Wij gebruiken alleen de meest efficiënte  
keramische glasruiten, die op de markt 
verkrijgbaar zijn.

Het AdVAnCed glASS ConCepT©. Voor een 
houtvuur dat perfect en schoon brandt, 
precies zoals u het zich voorstelt.

InfRARoodCoATIng 
Ruiten van keramisch glas met infra-
roodcoating reflecteren 7 keer meer 
warmte naar de stookruimte als  
traditionele ruiten. De hierdoor  
ontstane hogere verbrandings- 
temperatuur zorgt voor meer  
energie-efficiëntie, minder  
houtverbruik, uitstekende  
(lagere) emissiewaarden  
en prachtige vlammen

dUBBel glAS
gereduceerde stralingswarmte voor-
komt oververhitting in de woonkamer 
bij goed geïsoleerde woningen.

STRAlIngSWARMTe
Continue aangename temperaturen 
in de woonkamer dankzij gematigde 
stralingswarmte, ook bij grote  
glazen ruiten.

RUITenReInIgIng
Al onze haarden en kachels  
zijn voorzien van een uitgekiend  
en op het model afgestemde ruiten-
reiniging. De ruitenreiniging houdt de 
glazen ruiten grotendeels roetvrij door 
de verwarmde verbrandingslucht als 
continue luchtstroom over de  
keramische glazen ruit te laten 
stromen.

AGC©

IR

AGC©



Glashelder zicht 
op het vuur.
altijd.

hoogste veiligheid

De TÜV-gecertificeerde SCHOTT ROBAX® glazen 

ruiten van onze kachels zijn dankzij hun uiterst 

minimale thermische uitzetting heel veilig. Zij 

kunnen korte tijd aan heel hoge temperaturen 

tot 760 °C worden blootgesteld en zijn bestand 

tegen grote warmte- en koudeschokken. Deze 

buitengewone eigenschappen en de extreem 

lange levensduur vormen de garantie van 

SCHOTT ROBAX® voor de perfecte bescherming 

tegen rondvliegende vonken en voor een echt 

vuurgenot.

HITTEbESTEndIgE rUITEn
MadE In gErMany
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a t t i k a  gaskachels zijn van 5 mm dik staal  

gemaakt, zijn uiterst solide en tonen de hoogste 

kwaliteit. Daarnaast werken zij zonder stroom-

aansluiting en bieden daarmee onafhanke-

lijkheid. Zonder twijfel het meest perfecte en 

fascinerende zicht op de vlammen.

hotel jutlandia, frederikshavn dK

gAS
KAChelS

SOOrTEn gaS
a t t i k a  gaskachels kunnen  
branden op aardgas, biogas,  
bio-propaangas of propaangas.
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rOOKKanaaL In dE 
KacHELKLEUr 
Het bijpassende rookkanaal in de kleur van 

de kachel creëert een harmonieus geheel.

aLLES OndEr cOnTrOLE
Met de afstandsbediening of MyFire App -  

u heeft het vuur onder controle. De hoogte 

van de vlammen - en daarmee de warmte-

afgifte en gasverbruik - laat zich op elk 

moment traploos reguleren. Programmeer- 

bare thermostaat- en timerfuncties bieden 

alle gemakken, die u dagelijks kunt  

gebruiken.

Bijzonder geliefd en praktisch is de functie 

ECO MODE. Dit programma wijzigt speels en 

volledig automatisch de vlammenhoogte. 

Hierdoor ontstaat een zeer realistisch  

vuurbeeld met 40 % lager gasverbruik.

pErfEKTE acHTErgrOnd
Hoogwaardige houtblok imitaties van 

keramiek zorgen ervoor dat de stookruimte 

er niet kunstmatig uitziet. Zij worden hand-

matig, gedetailleerd en met de grootste  

zorgvuldigheid geproduceerd.

Onderin de stookruimte zorgt een goed 

uitgedachte samenstelling van keramieken 

stenen, gloeidraden en glasstenen voor  

duizenden reële en gezellige gloeieffecten.
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geeft u alle vrijheid Meer op pagina 48

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/nexo-gas

NEXO 160 GAS



OpTIES 
1 of 2 zijruiten
Volglazen deur
Afdekplaat in speksteen of roestvrijstaal
Opslagmodule©

Zijbank smal of breed
WLAN-Box voor MyFire App

Prachtig gasvuur met realistische houtblok imitaties

neXo gAS SeRIe
vEELzIjdIgHEId IS HET pLan

De NEXO gAS is verkrijgbaar in 5 verschillende hoogtes zoals NEXO 100, 120, 140, 160 en 

185. De kachel kan met veel componenten uit het Customized-concept worden  

gepersonaliseerd en op uw persoonlijke interieurstijl worden afgestemd. Maak uw keuze 

uit 6 verschillende lakkleuren, diverse deur- en ruitopties en uit verschillende varianten 

afdekplaten. Stel uw kachel samen in de uitvoering die u wenst. NEXO brandt met de 

bewezen  att i ka  brander-technologie, die u het mooiste gasvuur garandeert. NEXO is 

bekroond met de gERMAN DESIgN AWARD 2019 voor uitzonderlijk design.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/nexo-gas

cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77

61

NEXO 100 gas staal mokka met  
stalen deur zonder zijruit

NEXO 120 gas staal zwart met  
glazen deur en 2 zijruiten

NEXO 140 gas staal zilver met  
glazen deur en 2 zijruitenuitvoering hoofdfoto:

NEXO 160 gAS staal zwart met stalen deur  
en  2 zijruiten
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geeft u alle vrijheid Meer op pagina 48

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/nexo-gas

NEXO 185 GAS



cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77
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MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/nexo-gas

NEXO 140 GAS

NEXO 120 GAS

NEXO 100 GAS



geeft u alle vrijheid Meer op pagina 48 be
sc

he
rm

d 
on

tw
er

p

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/vivalgas

VIVA 160 L GAS



VIVA l gAS SeRIe
EEn MEESTEr In dE afWISSELIng

VIVA L gAS laat zich eenvoudig in- en uitschakelen met een afstandsbediening en beschikt over  

verschillend instelbare vuurniveaus en talrijke, apart te gebruiken, timer- en thermostaatfuncties.  

Het realistische vlammenspel rondom de keramieken houtstam imitaties onderscheidt zich nauwelijks 

van een echt houtvuur. Het design van VIVA L is met de bekende Red Dot Design-Award onderscheiden.  

Daarbij hoort ook het Customized-concept, die u ontelbare combinaties van kleuren, zijruiten en 

afdekplaten voor uw gaskachel biedt. U heeft volop keuze!

VIVA L gAS is in de hoogtes 100, 120, 140 en 160 cm verkrijgbaar.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/vivaLgas

cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77
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OpTIES 
2 zijruiten
Volglazen deur
Afdekplaat in speksteen of roestvrijstaal
Opslagmodule©

WLAN-Box voor MyFire App 
Zijbank (VIVA 120/140/160 L)

VIVA 100 L gas staal  
platin met glazen deur

VIVA 120 L gas staal 
zilver met glazen deur

VIVA 160 L gas staal mokka met  
stalen deur en 2 zijruiten

VIVA 140 L gas staal 
platin met glazen deur

Uitvoering hoofdfoto:
VIVA 160 L gAS staal zilver met stalen deur



MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/vivalgas

VIVA 100 L GAS
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geeft u alle vrijheid Meer op pagina 48



cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pag. 76 & 77
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MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/vivalgas

VIVA 120 L GAS

VIVA 120 L GAS met zijbank
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q-Tee 2 
plUS gAS
STEr van HET vLaMMEnSpEL

Dankzij de grote glazen ruit biedt Q-TEE 2 PLUS 

gAS, ondanks zijn compacte afmetingen, een 

indrukwekkend zicht op het vuur. Met de optioneel 

verkrijgbare banken breidt u dit model uit tot een 

individueel meubelstuk.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/q-tee-2plus-gas

OpTIES 
Volglazen deur
Sokkel laag en hoog
Design stelpoten laag en hoog
Bank smal of breed
WLAN-Box voor MyFire App

be
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p cOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77

Uitvoering hoofdfoto:
Q-TEE 2 PLUS gAS staal zwart met stalen deur en 
bank smal en breed
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OpTIES 
Volglazen deur
Sokkel laag en hoog
Design stelpoten laag en hoog
WLAN-Box voor MyFire App

q-Tee 2 C
gAS
KLEIn En grOOTS

De mooi gevormde elementen van deze kachel 

vormen samen een elegant geheel. Dankzij 

verschillende opties zoals een stalen of glazen 

deur, sokkel en design stelpoten in diverse 

hoogtes, kent hij vele varianten.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/q-tee-2-c-gas
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pcOnfIgUraTOr
bEScHIKbaar pagIna‘S 76 & 77

Uitvoering hoofdfoto:
Q-TEE 2 C gAS staal zwart ,et sta;em deur



Wij hebben ons bij  a t t i k a  de hoogste  
kwaliteitsstanddaarden opgelegd. Wat voor ons 
een verplichting is, betekent voor u Premium-
klasse. Daarom verwerken wij uitsluitend 
hoogwaardige materialen en grondstoffen. De 
beste ambachtelijke traditie vult de hightech 
productieprocessen in iedere productiefase 
aan. Montage- en instelwerkzaamheden  
worden nog steeds door vakbekwame handen 
uitgevoerd. 

geen enkel product verlaat ons gebouw zonder 
nauwkeurige productie- en kwaliteitscontroles. 
Betrouwbaarheid en precisie zijn immers  
beroemde Zwitserse eigenschapppen, die de 
wereld van ons verwacht. Bovendien hebben 
wij een eigen klantenservice die behoort tot 
één van de bijzondere voordelen van de   
a t t i k a - vuurcultuur.

DE KWALITEIT VAN HET ONMISKENBARE

top- 
techniek &
HANDWERK
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MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/visio-gas-rd

visio
haarden
Met een  a t t i k a - inbouwhaard creëert u in de 

woonkamer een persoonlijk accent en heeft  

u jarenlang plezier van de natuurlijke  

behaaglijkheid.

Of u nu kiest voor een gas- of een houthaard –  

al onze inbouwhaarden bevatten, naast 40 jaar 

ontwikkelingservaring, een perfecte combinatie 

van vorm, materiaal en functie.

In onze aparte catalogus voor haarden, leest u 

meer over onze brede collectie haarden.

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/gas-kamine

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/kamineinsaetze

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/visio3-L

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/visio-gas-c
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Foto: Kristin Stoylen

MEEr InfOrMaTIE  www.attika.ch/visio2



outdoor
H A A R D E N
a t t i k a  cultiveert vuur in zijn mooiste

vormen - ook voor buiten. De fraai vorm-ge-

geven en robuuste  a t t i k a  - tuinhaarden 

zijn een sculptuur en barbeque ineen.

Onze outdoor houthaarden zijn gemaakt met 

massief cortenstaal van de beste kwaliteit. 

Wij verwerken uitsluitend staalcomponenten, 

die tussen de 5 mm en 1 cm dik zijn.

Dit maakt onze tuinhaarden zeer robuust 

en extreem duurzaam. De karakteristieke 

en natuurlijke roest patina harmoniëren in 

iedere buitenruimte en maken van

         MEEr InfOrMaTIE

         www.attika.ch/outdoor-feuerstellen
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De echte grill! Met afgewerkte houten 
planken, geïntegreerde opslag voor hout 
of kookspullen - de blikvanger.
H: 115 cm

gereduceerd tot het wezenlijke.  
De elegante vormgeving geeft vrij zicht op 
het dansende vuur. 
H: 19 cm / Ø: 79.5 cm

De sokkel verhoogt CIRCLE op de ideale 
hoogte om te koken en braden. Hij is 
gemaakt van stabiel staal.
H: 92 cm / Ø: 102 cm

De volgende barbeque-party wordt spreek-
woordelijk een afgeronde zaak. CIRCLE is 
half grill, half kampvuur en nodigt uit voor 
culinaire experimenten. H: 28 cm / Ø: 102 cm

een Ronde zAAK.

Massief staal verenigt zich met vuur, 
lucht en aarde. Water en tijd veranderen 
de geroeste kleur en het uiterlijk van 
gIZEH. H: 195 cm

Hoogwaardig staal, sierlijk geroest, in een 
mooie vorm - zo wordt ANgLE op ieder  
terras of in de tuin een blikvanger. 
H: 174 cm

anGle

GiZeh

circle

circle op VoeT.

ra

sQuare

de BlIKVAngeR.

heT oRIgIneel. de pRAKTISChe.

de VUURSChAAl.

Met de optionele wielenset kunt u QU positio-
neren waar u maar wilt. De basis en sokkel 
maken indruk met een prachtige geroeste 
look. H: 84 cm

Qu op VoeT.

Het elegante gatendesign en de roestige 
uitstraling zorgen voor een gezellige sfeer 
in de tuin.
H: 28 cm

Qu eChT STIjlVol.



accESSOIrES
felbegeerde accessoires van roest-
vrijstaal voor de dagelijkse omgang 
met het vuur.

www.attika.ch/zubehoer

FreeStaNDiNG
wooDwaLL
Droog hout altijd binnen hand-
bereik! fREESTANDING WOOD-
WALL is het perfekte houtrek, 
die bij elk van onze houtkachels 
past. Ook zonder voet voor 
wandmontage verkrijgbaar.

Fraaie accessoires 
stoken het plezier 

voor vuur op.

FLaMMator
fLAMMATOR is een zeer efficiënt 
aansteekhulpmiddel, made 
in Switzerland. De retrodesign 
box is een leuke blikvanger en 
maakt de fLAMMATOR tot een 
populair cadeau idee.

wooDStock
Staand of liggend, als ruimte-
verdeler, in een nis of tegen de 
muur geplaatst: dit stabiele rek 
past altijd. Verkrijgbaar in de 
maten XS, S, M en L met één tot 
maximaal vier vakken.

tetra 
De praktisch en mooi gevormde 
tangensets van zwart staal 
met grepen van het beste 
handgestikte runderleder zijn 
een decoratief accent in iedere 
woonruimte

wooDFraMe
Mooi, modern en een vleugje 
Scandinavisch. De nieuwe 
houtopslag WOODfRAME by 
RAIS van natuurlijk of gerookt 
eikenhout is een praktische en 
mooie accessoire.

wooDbox
De Woodbox is een praktische 
en elegante oplossing voor de 
houtopslag. De mooi vormgege-
ven houten kist is vierkant en 
heeft een bijpassend deksel.



77

aTTIKa vErTEgEnWOOrdIgIng WErELdWIjd
VS & caNaDa
Hearthlink International
9 Maple Street
CA-Randolph, VT-05060
Tel. +45 984 790 33 12    
www.rais.com

GriekeNLaND
DIMAR S.A.
Leoforos Alimou 75A & Irous
GRC-17455 Alimos - Athens
Tel. +45 984 790 33 12    
www.rais.com

zuiD-aFrika
Swissfireplace
Unit 10 & 11 Jura Shopping Centre
475/3 Malibongwe Drive
ZA-2169 Kya Sand Johannesburg
Tel. +27 72 188 6119
www.swissfireplace.co.za

JapaN
Dutchwest Japan Co.Ltd
Masahiro Yoshida
4, Minami 28, Odori
J-0800010 Obihiro, Hokkaido
Tel. +45 984 790 33 12    
www.rais.com

portuGaL
VISKY Sistemas Ecológicos de Energia
Rua Vasco da Gama No. 38 LJ.A
PT-8600-722 Lagos, Algarve
Tel. +351 916 391 304
www.visky.pt 

beLGië
Standard AHZ
Tiensesteenweg 386
BE-3000 Leuven
Tel. +32 16 250015
www.rais.com

FraNkriJk
ATTIKA fEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

Nieuw-zeeLaND
EnviroSolve Ltd
Ohakune Road
RD3
NZ-4573 Wanganui
Tel. +64 6 385 4871
 www.envirosolve.co.nz

zwitSerLaND
ATTIKA fEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

DeNeMarkeN
Rais A/S
Industrivej 20
DK-9900 frederikshavn
Tel. +45 984 790 33 12    
www.rais.dk

NeDerLaND
ATTIKA fEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

NoorweGeN
Rais A/S
Industrivej 20
DK-9900 frederikshavn
Tel. +45 984 790 33 12    
www.rais.dk

SpaNJe
Comercial Esteller, SL
Ctra.Nac. 340
ES-43530 Alcanar (Tarragona)
Tel. +34 977 737 606
www.comercialesteller.com

FiNLaND
OY Roltrade AB
Itälahdenkatu 18 A, 5. krs
Sf-00210 Helsinki
Tel. +358 103 220500
www.rais.com

itaLië
maison fire Srl
Via E. Toti 3
IT-20841 Carate Brianza
Tel. +39 36 290 37 47
www.maisonfire.com

ooSteNriJk
ATTIKA fEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

VereNiGD koNiNkriJk
Robeys Ltd.
Riverside, Goods Road
Belper, Derbyshire DE56 1UU
Tel. +44 1773 820940    
www.rais.com

DuitSLaND
ATTIKA fEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

bEzOEK OnS In cHaM!
S H O W R O O M  V U U R C U L T U U R

In onze showroom in Centraal-Zwitserland 
tonen wij op meer dan 900 vierkante meter de 
volledige en actuele collectie van de   
a t t i k a - vuurcultuur. Bekijkt u deze in alle 
rust, laat u zich adviseren en kies het   
a t t i k a - model, dat aansluit bij uw eisen en 
uw persoonlijke levensstijl.

aTTIKa fEUEr ag
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel: +41 (0)41 784 80 80
fax: +41 (0)41 784 80 84
Email: info@attika.ch

OpEnIngSTIjdEn
Di - Vr     09.00 - 12.00 uur     
                13.30 - 17.00 uurr
Za            09.00 - 15.00 uur
of op afspraak



Met de kachelconfigurator 
in zeven stappen naar uw ideale 
houtkachel.

www.attika.ch/kaminofenfinder

vInd UW pErSOOnLIjKE ExpErT 
bIj U In dE bUUrT

Attika kachel
speciaalzaken
Beleef het fascinerende design en de
innovatieve functies van a t t i k a - producten
en overtuig u ter plaatse van de Premium
kwaliteit van onze kachels. Laat u zich door
één van onze geselecteerde speciaalzaken
bij u in de buurt persoonlijk en deskundig
adviseren. 

attika Webservices

WWW.ATTIKA.CH/FACHPARTNER

De kachelconfigurator vergemakkelijkt de keuze uit 
het brede  a t t i k a - assortiment van houtkachels 
op basis van door u ingestelde selectie criteria zoals 
vorm, materiaal, afmetingen enz.

@attika_feuerkultur@attikafeuerkultur Attika feuerkultur

Heeft u vragen over de installatie en het onder-
houd? Waarmee moet men rekening houden
bij hout- en gasV? Hoe stookt men op de
juiste manier?

Op onze fAQ-pagina hebben wij voor u de be-
langrijkste vragen en antwoorden weergegeven.

FAQ

TEcHnIScHE prOdUcTInfOrMaTIE
Op onze website vindt u voor alle producten gege-
vensbladen, opbouwhandleidingen, maatbladen 
en prestatieverklaringen om te downloaden.

vaaK gESTELdE vragEn

WWW.ATTIKA.CH/FAQ

HEIzEn MIT HOLz
– SO gEHT´S rIcHTIg –

SLIMMErdS bEdIEnEn  
dE gaSKacHEL

vErWarMEn MET HOUT 
– zO gaaT daT gOEd –



SLIMMErdS bEdIEnEn  
dE gaSKacHEL

„neem het design in eigen hand“

Het idee is simpel: u stelt uit een hele reeks combineerbare elementen uw kachel  
samen, die u het best bevalt en mooi past bij uw persoonlijke interieurstijl.  

Wij wensen u daarbij veel plezier!

kachel - configurator

WWW.ATTIKA.ch/KonFIgURAToR
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arT-10 arT-15 bandO bIOnIc fIrE™ EvO bIOnIc fIrE™ STUdIO             cOLUna       jUnO 120 / jUn0 166

(JUNO 166)

Max 600 pILar

afMETIngEn afMETIngEn
HOOGTE KACHEL 1790 mm 1500 mm 1111 mm 1258 mm 1380 mm 1630 mm 1200/1660 mm 1311/1506/1701 mm 1028/1238/1430/1605/1865 mm 1930 mm HOOGTE HAARD
BREEDTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat) 490 mm 390 mm 540 mm 404 mm 410 mm 524 mm 470 mm 688 mm 446 mm 462 mm BREEDTE HAARD (bodemplaat/bovenplaat)
DIEPTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat) 430 mm 405 mm 502 mm 409/478 mm 409/495 mm 452 mm 470 mm 440 mm 398 mm 462 mm DIEPTE HAARD (bodemplaat/bovenplaat)
STOOKRUIMTE h/b/d 670/320/275 mm 555/260/260 mm 360/360/350 mm 300/280/210 mm 300/280/210 mm 555/260/260 mm 400/300/225 mm 471/544/256 mm 440/344/254 mm 528/352/287 mm STOOKRUIMTE h/b/d
AfVOERKANAAL Ø 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm AfVOERKANAAL Ø
a - KANAALAANSLUITING BOVEN (vast) 1337 mm 1474 mm 1036 mm 1173 mm - 1490 mm 1104 mm 1097 mm 988/1198 mm 1206 mm a - KANAALAANSLUITING BOVEN (vast)
a - KANAALAANSLUITING BOVEN (draaibaar) 1372 mm 1483 mm 1075 mm 1276 mm 1340 mm 1499 mm 1145 mm – 1013/1223 mm 1231 mm a - KANAALAANSLUITING BOVEN (draaibaar)
b - HOOGTE KANAAL achter 1531 mm 1370 mm 906 mm 1090 mm 1232 mm 1386 mm 1024 mm 1208 mm Zie maatblad website 1671 mm b - HOOGTE KANAAL achter
c - AfSTAND KANAAL TOT ACHTERWAND 210 mm 204 mm 176 mm 206 mm 204 mm 241 mm 235 mm 218 mm 195 mm 231 mm c - AfSTAND KANAAL TOT ACHTERWAND
d - HOOGTE AANSLUITING AIR-SYSTEM (Ø 100mm) 1) 120 mm of onder 120 mm of onder 120 mm of onder 100 mm of onder 115 mm of onder 125 mm of onder 129 mm of onder 115 mm of onder 120 mm of onder 150 mm of onder d - HOOGTE AANSLUITING AIR-SYSTEM (Ø 100mm) 1)

prESTaTIES prESTaTIES
NOMINALE TEMPERATUURWAARDE 3) 10 kW 6.2 kW 5.5 kW 4.6 kW 4.6 kW 6.2 kW 4 kW 7.8 kW 5.7 kW 4.5 kW NOMINALE TEMPERATUURWAARDE 3)

WARMTEOPBRENGST min./max. per uur 3-11 kW 3-8 kW 3-11 kW 3-6 kW 3-6 kW 3-8 kW 2-6 kW 4-10 kW 3-7 kW 2-9 kW WARMTEOPBRENGST min./max. per uur

HOUTVERBRUIK per uur 4) 3 kg 1.7 kg 1.9 kg 1.4 kg 1.4 kg 1.7 kg 1.2 kg 1.5 kg 1.4 kg 1.3 kg HOUTVERBRUIK per uur 4)

TE VERWARMEN OPPERVLAKTE max. 5) 300 m3 250 m3 250 m3 200 m3 200 m3 250 m3 165 m3 350 m3 250 m3 200 m3 TE VERWARMEN OPPERVLAKTE max. 5)

BENODIGDE HOEVEELHEID VERBRANDINGSLUCHT 8 m3/h 6 m3/h 18 m3/h 15.1 m3/h 15.1 m3/h 6 m3/h 12.2 m3/h Zie datablad website 14.4 m3/h 12.6 m3/h BENODIGDE HOEVEELHEID VERBRANDINGSLUCHT
GEWICHT NAAR UITVOERING 302 kg 230 kg 269 kg 180/215/175 kg 195/233 kg 480 kg 285/365 kg Zie datablad website 125 - 170 kg 170 - 290 kg GEWICHT NAAR UITVOERING
EffICIëNTIE 81 % 85 % 79 % 86 % 86 % 85 % 79 % 81 % 80 % 81 % EffICIëNTIE
EMISSIE fIJNSTOf 29 mg/Nm3 23 mg/Nm3 15 mg/Nm3 4 mg/Nm3 4 mg/Nm3 23 mg/Nm3 11 mg/Nm3 15 mg/Nm3 4 mg/Nm3 9 mg/Nm3 EMISSIE fIJNSTOf
CO 875 mg/Nm3 1125 mg/Nm3 1166 mg/Nm3 302 mg/Nm3 302 mg/Nm3 1125 mg/Nm3 1225 mg/Nm3 1159 mg/Nm3 1132 mg/Nm3 927 mg/Nm3 CO
TESTEn TESTEn
TRIPELWAARDE 2) 6.5/340/0.12/- 4.4/287/0.11/0.9 5.9/263/0.12/0.1 5.1/199/0.12/0.1 5.1/199/0.12/0.1 4.4/287/0.11/0.9 4.1/271/0.12/0.1 6.4/213/0.12/0.1 4.9/268/0.12/0.1 4.4/254/0.12/0.1 TRIPELWAARDE 2)

EN 13240/13229 RRf-40092087 RRf-40143675 300-ELAB-1780 300-ELAB-1813 300-ELAB-1813 RRf-40143675 300-ELAB-1529 300-ELAB-2515-EN 300-ELAB-2324-EN EN-ELAB-2401-EN EN 13240/13229
Art.15a B-VG voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan Art.15a B-VG
MINERGIE®-MODULE 0102.15 – – – – – – – – – MINERGIE®-MODULE
DIBt 6) – – – – – – Z-43.12-323 Zie datablad website Z-43.12-454 Aangemeld DIBt 6)

BlmSchV 7) Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 BlmSchV 7)

flamme verte 7«  7«  7«  7«  7«  7«  7«  Zie datablad website 7«  7«  flamme verte
LaKKLEUrEn LaKKLEUrEnZW

c

a

b

d

a

b
c

d

a

PL MOZW PL MOZW PL MOZW PL MOZW PLZW



arT-10 arT-15 bandO bIOnIc fIrE™ EvO bIOnIc fIrE™ STUdIO             cOLUna       jUnO 120 / jUn0 166

(JUNO 166)

Max 600 pILar

afMETIngEn afMETIngEn
HOOGTE KACHEL 1790 mm 1500 mm 1111 mm 1258 mm 1380 mm 1630 mm 1200/1660 mm 1311/1506/1701 mm 1028/1238/1430/1605/1865 mm 1930 mm HOOGTE HAARD
BREEDTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat) 490 mm 390 mm 540 mm 404 mm 410 mm 524 mm 470 mm 688 mm 446 mm 462 mm BREEDTE HAARD (bodemplaat/bovenplaat)
DIEPTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat) 430 mm 405 mm 502 mm 409/478 mm 409/495 mm 452 mm 470 mm 440 mm 398 mm 462 mm DIEPTE HAARD (bodemplaat/bovenplaat)
STOOKRUIMTE h/b/d 670/320/275 mm 555/260/260 mm 360/360/350 mm 300/280/210 mm 300/280/210 mm 555/260/260 mm 400/300/225 mm 471/544/256 mm 440/344/254 mm 528/352/287 mm STOOKRUIMTE h/b/d
AfVOERKANAAL Ø 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm AfVOERKANAAL Ø
a - KANAALAANSLUITING BOVEN (vast) 1337 mm 1474 mm 1036 mm 1173 mm - 1490 mm 1104 mm 1097 mm 988/1198 mm 1206 mm a - KANAALAANSLUITING BOVEN (vast)
a - KANAALAANSLUITING BOVEN (draaibaar) 1372 mm 1483 mm 1075 mm 1276 mm 1340 mm 1499 mm 1145 mm – 1013/1223 mm 1231 mm a - KANAALAANSLUITING BOVEN (draaibaar)
b - HOOGTE KANAAL achter 1531 mm 1370 mm 906 mm 1090 mm 1232 mm 1386 mm 1024 mm 1208 mm Zie maatblad website 1671 mm b - HOOGTE KANAAL achter
c - AfSTAND KANAAL TOT ACHTERWAND 210 mm 204 mm 176 mm 206 mm 204 mm 241 mm 235 mm 218 mm 195 mm 231 mm c - AfSTAND KANAAL TOT ACHTERWAND
d - HOOGTE AANSLUITING AIR-SYSTEM (Ø 100mm) 1) 120 mm of onder 120 mm of onder 120 mm of onder 100 mm of onder 115 mm of onder 125 mm of onder 129 mm of onder 115 mm of onder 120 mm of onder 150 mm of onder d - HOOGTE AANSLUITING AIR-SYSTEM (Ø 100mm) 1)

prESTaTIES prESTaTIES
NOMINALE TEMPERATUURWAARDE 3) 10 kW 6.2 kW 5.5 kW 4.6 kW 4.6 kW 6.2 kW 4 kW 7.8 kW 5.7 kW 4.5 kW NOMINALE TEMPERATUURWAARDE 3)

WARMTEOPBRENGST min./max. per uur 3-11 kW 3-8 kW 3-11 kW 3-6 kW 3-6 kW 3-8 kW 2-6 kW 4-10 kW 3-7 kW 2-9 kW WARMTEOPBRENGST min./max. per uur

HOUTVERBRUIK per uur 4) 3 kg 1.7 kg 1.9 kg 1.4 kg 1.4 kg 1.7 kg 1.2 kg 1.5 kg 1.4 kg 1.3 kg HOUTVERBRUIK per uur 4)

TE VERWARMEN OPPERVLAKTE max. 5) 300 m3 250 m3 250 m3 200 m3 200 m3 250 m3 165 m3 350 m3 250 m3 200 m3 TE VERWARMEN OPPERVLAKTE max. 5)

BENODIGDE HOEVEELHEID VERBRANDINGSLUCHT 8 m3/h 6 m3/h 18 m3/h 15.1 m3/h 15.1 m3/h 6 m3/h 12.2 m3/h Zie datablad website 14.4 m3/h 12.6 m3/h BENODIGDE HOEVEELHEID VERBRANDINGSLUCHT
GEWICHT NAAR UITVOERING 302 kg 230 kg 269 kg 180/215/175 kg 195/233 kg 480 kg 285/365 kg Zie datablad website 125 - 170 kg 170 - 290 kg GEWICHT NAAR UITVOERING
EffICIëNTIE 81 % 85 % 79 % 86 % 86 % 85 % 79 % 81 % 80 % 81 % EffICIëNTIE
EMISSIE fIJNSTOf 29 mg/Nm3 23 mg/Nm3 15 mg/Nm3 4 mg/Nm3 4 mg/Nm3 23 mg/Nm3 11 mg/Nm3 15 mg/Nm3 4 mg/Nm3 9 mg/Nm3 EMISSIE fIJNSTOf
CO 875 mg/Nm3 1125 mg/Nm3 1166 mg/Nm3 302 mg/Nm3 302 mg/Nm3 1125 mg/Nm3 1225 mg/Nm3 1159 mg/Nm3 1132 mg/Nm3 927 mg/Nm3 CO
TESTEn TESTEn
TRIPELWAARDE 2) 6.5/340/0.12/- 4.4/287/0.11/0.9 5.9/263/0.12/0.1 5.1/199/0.12/0.1 5.1/199/0.12/0.1 4.4/287/0.11/0.9 4.1/271/0.12/0.1 6.4/213/0.12/0.1 4.9/268/0.12/0.1 4.4/254/0.12/0.1 TRIPELWAARDE 2)

EN 13240/13229 RRf-40092087 RRf-40143675 300-ELAB-1780 300-ELAB-1813 300-ELAB-1813 RRf-40143675 300-ELAB-1529 300-ELAB-2515-EN 300-ELAB-2324-EN EN-ELAB-2401-EN EN 13240/13229
Art.15a B-VG voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan Art.15a B-VG
MINERGIE®-MODULE 0102.15 – – – – – – – – – MINERGIE®-MODULE
DIBt 6) – – – – – – Z-43.12-323 Zie datablad website Z-43.12-454 Aangemeld DIBt 6)

BlmSchV 7) Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 BlmSchV 7)

flamme verte 7«  7«  7«  7«  7«  7«  7«  Zie datablad website 7«  7«  flamme verte
LaKKLEUrEn LaKKLEUrEn

WI

legendA

1) De lengte van de verse luchttoevoer mag max. 4 meter 
zijn met een diameter van 100 mm en max. twee 90°-boch-
ten. Bij de bestelling de aansluitwijze doorgeven.

2) Tripelwaarde:
Rookgashoeveelheid g/s /
Rookgastemperatuur °C /
Vereiste voordruk mbar /
Vereiste voordruk in mbar bij 0,8-keer nominaal vermogen.

3) Nominale temperatuurwaarde:
Geteste waarde EN 13240 met een vaste hoeveelheid hout.
De warmteafgifte kan met de hoeveelheid hout worden 
gestuurd. De maximale warmteafgifte mag niet worden 
overschreden. Volgt u a.u.b. onze uitgebreide handleiding.

4) Houtverbruik per uur (o.b.v. de nominale waarde):
Bij een gemiddeld rendement van 80% geeft 1 kg luchtge-
droogd beukenhout met een vochtigheidspercentage lager 
dan 20% een warmteopbrengst van ca. 3,2 kW.

5) Te verwarmen oppervlakte: *)

De te verwarmen woonoppervlak hangt af van de volgende 
beïnvloedingsfactoren: isolatiewaarden, leeftijd woning, 
open trappen, trappenhuizen en vides, basisverwarming en 
buitentemperatuur.
*) berekent naar DIN 18843 en gunstige omstandigheden.

6) Het DIBt (Duits Instituut voor Bouwtechniek) certificeert 
haarden en kachels op het functioneren in onderdruk-
situaties, bv. in kierdichte woonruimtes met mechanische 
ventilatie.

7) De met «niveau 2» aangeduide modellen voldoen aan 
de eisen van de 1e Duitse immissievorderingen, niveau 2, 
die sinds 01-01-2015 relevant zijn voor nieuwe installaties.

8) AIR-aansluiting niet in het midden, zie maattekening.

9) Gegevens en massa van de VIVA 140 L, zie website.

Technische wijzigingen zijn altijd voorbehouden.

lAKKleURen
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c

a

b

d
(NEXO 120)

nExO 100/120/140/
160/185

a

b
c

d

a

(MAX 600 / 170)

ZI

PL

NI

MO

ZW

Wit Nikkel

Zilver Mokka

Platin Zwart

Uitgebreide technische gegevensbladen voor 
ieder model zijn te vinden op www.attika.ch
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pOLEO 106/128 Q-bE / Q-bE xL Q-TEE 57/85 Q-TEE 2 c
Q-TEE 2 c speksteen

        Q-TEE 2 pLUS    rIna staal/rIna Sst vISIO 2 ELEMEnT vISIO 3 ELEMEnT vISIO 3:1 ST vIva 100/120/140 9)

160 L 

afMETIngEn afMETIngEn
HOOGTE KACHEL 1097/1285 mm 1370/1791 mm 570/850 mm Zie datablad website Zie maatblad website 915/982 mm 1760 mm 1760 mm 1615 mm 1020/1238/140 9) /1638 mm HOOGTE HAARD
BREEDTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat) 548 mm 370 mm 435 mm 660/696 mm 582 mm 461/465 mm 955 mm 891 mm 628 mm 470 mm BREEDTE HAARD (bodemplaat/bovenplaat)
DIEPTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat) 429 mm 370 mm 388 mm 479/507 mm 410 mm 410/415 mm 720 mm 720 mm 980 mm 470 mm DIEPTE HAARD (bodemplaat/bovenplaat)
STOOKRUIMTE h/b/d 380/360/240 mm 505/239/239 mm 265/277/265 mm 265/446/277 mm 265/446/277 mm 400/300/225 mm 280/480/260 mm 280/480/260 mm 280/490/220 mm 446/352/292 mm STOOKRUIMTE h/b/d
AfVOERKANAAL Ø 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 200 mm 200 mm 150 mm AfVOERKANAAL Ø
a - KANAALAANSLUITING BOVEN (vast) 1020 mm – Zie maatblad website Zie maatblad website Zie maatblad website 878/910 mm 1696 mm 1702 mm 1580 mm 963/1043/1103 mm a - KANAALAANSLUITING BOVEN (vast)
a - KANAALAANSLUITING BOVEN (draaibaar) 1060 mm 1362 mm – – – – - - - 988/1068/1128 mm a - KANAALAANSLUITING BOVEN (draaibaar)
b - HOOGTE KANAAL achter 930 mm – / 1586 mm 456/741 mm Zie maatblad website Zie maatblad website 798/830 mm 1570 mm 1575 mm 1455 mm 887/967/1027 mm b - HOOGTE KANAAL achter
c - AfSTAND KANAAL TOT ACHTERWAND 215 mm 187 mm 131 mm Zie maatblad website Zie maatblad website 174 mm 233 mm 248 mm 286 mm 231 mm c - AfSTAND KANAAL TOT ACHTERWAND
d - HOOGTE AANSLUITING AIR-SYSTEM (Ø 100mm) 1) 120 mm of onder 120 mm of onder Zie maatblad website8) Zie maatblad website8) Zie maatblad website8) 132 mm of onder 150 mm 150 mm 140 mm 125 mm of onder d - HOOGTE AANSLUITING AIR-SYSTEM (Ø 100mm) 1)

prESTaTIES prESTaTIES
NOMINALE TEMPERATUURWAARDE 3) 5.8 kW 5.9 kW 4.1 kW 6.5 kW 6.5 kW 4 kW 7 kW 7 kW 10 kW 5.6 kW NOMINALE TEMPERATUURWAARDE 3)

WARMTEOPBRENGST min./max. per uur 3-8 kW 3-8 kW 2-6 kW 3-8 kW 3-8 kW 2-6 kW 5-9 kW 5-9 kW 8.7-10 kW 3-7 kW WARMTEOPBRENGST min./max. per uur
HOUTVERBRUIK per uur 4) 1.9 kW 1.9 kg 1.5 kg 1.8 kg 1.8 kg 1.2 kg 2.5 kg 2.5 kg 2.3 kg 1.7 kg HOUTVERBRUIK per uur 4)

TE VERWARMEN OPPERVLAKTE max. 5) 250 m3 250 m3 165 m3 190 m3 190 m3 165 m3 200 m3 200 m3 290 m3 250 m3 TE VERWARMEN OPPERVLAKTE max. 5)

BENODIGDE HOEVEELHEID VERBRANDINGSLUCHT 18.4 m3/h 15.5 m3/h 11.2 m3/h 15.5 m3/h 15.5 m3/h 12.2 m3/h 23.4 m3/h 23.4 m3/h 29.5 m3/h 13 m3/h BENODIGDE HOEVEELHEID VERBRANDINGSLUCHT

GEWICHT NAAR UITVOERING 170-211/260 kg 125-147/158 kg 79/94 kg 146/168/172 kg 147 kg 111-194 kg 649 kg 699 kg 510 kg 113-243 kg GEWICHT NAAR UITVOERING
EffICIëNTIE 79 % 80 % 80 % 81 % 81 % 79 % 80 % 80 % 80 % 80 % EffICIëNTIE
EMISSIE fIJNSTOf 7 mg/Nm3 16 mg/Nm3 20 mg/Nm3 14 mg/Nm3 14 mg/Nm3 11 mg/Nm3 5 mg/Nm3 5 mg/Nm3 18 mg/Nm3 6 mg/Nm3 EMISSIE fIJNSTOf
CO 863 mg/Nm3 862 mg/Nm3 1250 mg/Nm3 989 mg/Nm3 989 mg/Nm3 1225 mg/Nm3 1150 mg/Nm3 1150 mg/Nm3 930 mg/Nm3 752 mg/Nm3 CO
TESTEn TESTEn
TRIPELWAARDE 2) 5.8/267/0.12/0.1 5.1/300/0.12/0.1 5.2/263/0.12/0.1 5.2/263/0.12/0.1 5.2/263/0.12/0.1 4.1/271/0.12/0.1 7.5/243/0.12/0.1 7.5/243/0.12/0.1 9.6/238/0.12/0.1 4.4/282/0.12/0.1 TRIPELWAARDE 2)

EN 13240/13229 300-ELAB-1682 300-ELAB-2062 300-ELAB-1521 300-ELAB-1882 300-ELAB-1882 300-ELAB-1529 RRf-40185083 RRf-40174624 Geprüft nach EN13229 300-ELAB-2211-EN EN 13240/13229
Art.15a B-VG voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan Art.15a B-VG
MINERGIE®-MODULE – – – – - - - - MINERGIE®-MODULE
DIBt 6) Z-43.12-358 Z-43.12-403 – – – Z-43.12-323 - - - Z-43.12-425 DIBt 6)

BlmSchV 7) Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 BlmSchV 7)

flamme verte 7«  7« 7«  7«  7«  7«  7«  7«  7« 7«  flamme verte
LaKKLEUrEn LaKKLEUrEn
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b
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d

(Q-TEE 85)(POLEO 106) (RINA staal)

a

(Q-BE) (Q-TEE 2 C)
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pOLEO 106/128 Q-bE / Q-bE xL Q-TEE 57/85 Q-TEE 2 c
Q-TEE 2 c speksteen

        Q-TEE 2 pLUS    rIna staal/rIna Sst vISIO 2 ELEMEnT vISIO 3 ELEMEnT vISIO 3:1 ST vIva 100/120/140 9)

160 L 

afMETIngEn afMETIngEn
HOOGTE KACHEL 1097/1285 mm 1370/1791 mm 570/850 mm Zie datablad website Zie maatblad website 915/982 mm 1760 mm 1760 mm 1615 mm 1020/1238/140 9) /1638 mm HOOGTE HAARD
BREEDTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat) 548 mm 370 mm 435 mm 660/696 mm 582 mm 461/465 mm 955 mm 891 mm 628 mm 470 mm BREEDTE HAARD (bodemplaat/bovenplaat)
DIEPTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat) 429 mm 370 mm 388 mm 479/507 mm 410 mm 410/415 mm 720 mm 720 mm 980 mm 470 mm DIEPTE HAARD (bodemplaat/bovenplaat)
STOOKRUIMTE h/b/d 380/360/240 mm 505/239/239 mm 265/277/265 mm 265/446/277 mm 265/446/277 mm 400/300/225 mm 280/480/260 mm 280/480/260 mm 280/490/220 mm 446/352/292 mm STOOKRUIMTE h/b/d
AfVOERKANAAL Ø 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 200 mm 200 mm 150 mm AfVOERKANAAL Ø
a - KANAALAANSLUITING BOVEN (vast) 1020 mm – Zie maatblad website Zie maatblad website Zie maatblad website 878/910 mm 1696 mm 1702 mm 1580 mm 963/1043/1103 mm a - KANAALAANSLUITING BOVEN (vast)
a - KANAALAANSLUITING BOVEN (draaibaar) 1060 mm 1362 mm – – – – - - - 988/1068/1128 mm a - KANAALAANSLUITING BOVEN (draaibaar)
b - HOOGTE KANAAL achter 930 mm – / 1586 mm 456/741 mm Zie maatblad website Zie maatblad website 798/830 mm 1570 mm 1575 mm 1455 mm 887/967/1027 mm b - HOOGTE KANAAL achter
c - AfSTAND KANAAL TOT ACHTERWAND 215 mm 187 mm 131 mm Zie maatblad website Zie maatblad website 174 mm 233 mm 248 mm 286 mm 231 mm c - AfSTAND KANAAL TOT ACHTERWAND
d - HOOGTE AANSLUITING AIR-SYSTEM (Ø 100mm) 1) 120 mm of onder 120 mm of onder Zie maatblad website8) Zie maatblad website8) Zie maatblad website8) 132 mm of onder 150 mm 150 mm 140 mm 125 mm of onder d - HOOGTE AANSLUITING AIR-SYSTEM (Ø 100mm) 1)

prESTaTIES prESTaTIES
NOMINALE TEMPERATUURWAARDE 3) 5.8 kW 5.9 kW 4.1 kW 6.5 kW 6.5 kW 4 kW 7 kW 7 kW 10 kW 5.6 kW NOMINALE TEMPERATUURWAARDE 3)

WARMTEOPBRENGST min./max. per uur 3-8 kW 3-8 kW 2-6 kW 3-8 kW 3-8 kW 2-6 kW 5-9 kW 5-9 kW 8.7-10 kW 3-7 kW WARMTEOPBRENGST min./max. per uur
HOUTVERBRUIK per uur 4) 1.9 kW 1.9 kg 1.5 kg 1.8 kg 1.8 kg 1.2 kg 2.5 kg 2.5 kg 2.3 kg 1.7 kg HOUTVERBRUIK per uur 4)

TE VERWARMEN OPPERVLAKTE max. 5) 250 m3 250 m3 165 m3 190 m3 190 m3 165 m3 200 m3 200 m3 290 m3 250 m3 TE VERWARMEN OPPERVLAKTE max. 5)

BENODIGDE HOEVEELHEID VERBRANDINGSLUCHT 18.4 m3/h 15.5 m3/h 11.2 m3/h 15.5 m3/h 15.5 m3/h 12.2 m3/h 23.4 m3/h 23.4 m3/h 29.5 m3/h 13 m3/h BENODIGDE HOEVEELHEID VERBRANDINGSLUCHT

GEWICHT NAAR UITVOERING 170-211/260 kg 125-147/158 kg 79/94 kg 146/168/172 kg 147 kg 111-194 kg 649 kg 699 kg 510 kg 113-243 kg GEWICHT NAAR UITVOERING
EffICIëNTIE 79 % 80 % 80 % 81 % 81 % 79 % 80 % 80 % 80 % 80 % EffICIëNTIE
EMISSIE fIJNSTOf 7 mg/Nm3 16 mg/Nm3 20 mg/Nm3 14 mg/Nm3 14 mg/Nm3 11 mg/Nm3 5 mg/Nm3 5 mg/Nm3 18 mg/Nm3 6 mg/Nm3 EMISSIE fIJNSTOf
CO 863 mg/Nm3 862 mg/Nm3 1250 mg/Nm3 989 mg/Nm3 989 mg/Nm3 1225 mg/Nm3 1150 mg/Nm3 1150 mg/Nm3 930 mg/Nm3 752 mg/Nm3 CO
TESTEn TESTEn
TRIPELWAARDE 2) 5.8/267/0.12/0.1 5.1/300/0.12/0.1 5.2/263/0.12/0.1 5.2/263/0.12/0.1 5.2/263/0.12/0.1 4.1/271/0.12/0.1 7.5/243/0.12/0.1 7.5/243/0.12/0.1 9.6/238/0.12/0.1 4.4/282/0.12/0.1 TRIPELWAARDE 2)

EN 13240/13229 300-ELAB-1682 300-ELAB-2062 300-ELAB-1521 300-ELAB-1882 300-ELAB-1882 300-ELAB-1529 RRf-40185083 RRf-40174624 Geprüft nach EN13229 300-ELAB-2211-EN EN 13240/13229
Art.15a B-VG voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan voldaan Art.15a B-VG
MINERGIE®-MODULE – – – – - - - - MINERGIE®-MODULE
DIBt 6) Z-43.12-358 Z-43.12-403 – – – Z-43.12-323 - - - Z-43.12-425 DIBt 6)

BlmSchV 7) Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 BlmSchV 7)

flamme verte 7«  7« 7«  7«  7«  7«  7«  7«  7« 7«  flamme verte
LaKKLEUrEn LaKKLEUrEn
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(VIVA 120 L)

a

legendA

1) De lengte van de verse luchttoevoer mag max. 4 meter 
zijn met een diameter van 100 mm en max. twee 90°-boch-
ten. Bij de bestelling de aansluitwijze doorgeven.

2) Tripelwaarde:
Rookgashoeveelheid g/s /
Rookgastemperatuur °C /
Vereiste voordruk mbar /
Vereiste voordruk in mbar bij 0,8-keer nominaal vermogen.

3) Nominale temperatuurwaarde:
Geteste waarde EN 13240 met een vaste hoeveelheid hout.
De warmteafgifte kan met de hoeveelheid hout worden 
gestuurd. De maximale warmteafgifte mag niet worden 
overschreden. Volgt u a.u.b. onze uitgebreide handleiding.

4) Houtverbruik per uur (o.b.v. de nominale waarde):
Bij een gemiddeld rendement van 80% geeft 1 kg luchtge-
droogd beukenhout met een vochtigheidspercentage lager 
dan 20% een warmteopbrengst van ca. 3,2 kW.

5) Te verwarmen oppervlakte: *)

De te verwarmen woonoppervlak hangt af van de volgende 
beïnvloedingsfactoren: isolatiewaarden, leeftijd woning, 
open trappen, trappenhuizen en vides, basisverwarming en 
buitentemperatuur.
*) berekent naar DIN 18843 en gunstige omstandigheden.

6) Het DIBt (Duits Instituut voor Bouwtechniek) certificeert 
haarden en kachels op het functioneren in onderdruk-
situaties, bv. in kierdichte woonruimtes met mechanische 
ventilatie.

7) De met «niveau 2» aangeduide modellen voldoen aan 
de eisen van de 1e Duitse immissievorderingen, niveau 2, 
die sinds 01-01-2015 relevant zijn voor nieuwe installaties.

8) AIR-aansluiting niet in het midden, zie maattekening.

9) Gegevens en massa van de VIVA 140 L, zie website.

Technische wijzigingen zijn altijd voorbehouden.

lAKKleURen

Uitgebreide technische gegevensbladen voor 
ieder model zijn te vinden op www.attika.ch
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nExO gaS Q-TEE 2 c gaS Q-TEE 2 pLUS gaS vIva L gaS

afMETIngEn
HOOGTE KACHEL Zie maatblad website Zie maatblad website Zie maatblad website Zie maatblad website
BREEDTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat) 440 mm 660 mm 582 mm 470 mm
DIEPTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat) 390 mm 479 mm 410 mm 470 mm
AfVOERKANAAL Ø 100/150 mm 100/150 mm 100/150 mm 100/150 mm
a  -HOOGTE KANAAL boven (vast) Zie maatblad website Zie maatblad website Zie maatblad website Zie maatblad website
b  -HOOGTE KANAAL achter Zie maatblad website Zie maatblad website Zie maatblad website Zie maatblad website
c  -AfSTAND KANAAL BOVEN TOT ACHTERWAND 195 mm 179 mm 149 mm 235 mm
prESTaTIES
NOMINALE TEMPERATUURWAARDE AARDGAS 9 kW 9 kW 9 kW 9 kW
NOMINALE TEMPERATUURWAARDE  PROPAANGAS 8 kW 8 kW 8 kW 8 kW
WARMTEOPBRENGST AARDGAS 6.4 kW 6.4 kW 6.4 kW 6.4 kW
WARMTEOPBRENGST PROPAANGAS 5.8 kW 5.8 kW 5.8 kW 5.8 kW
ENERGIE-EffICIëNTIE KLASSE
EffICIëNTIE 78.3 % 80.1 % 80.1 % 78.3 %
InfOrMaTIE vOOr dE ScHOOrSTEEnvEgEr On top Metaloterm

(US/USD)
Jeremias
Muenlink & Grol
Poujoulat PGi

On top Metaloterm
(US/USD)
Jeremias
Muenlink & Grol
Poujoulat PGi

On top Metaloterm
(US/USD)
Jeremias
Muenlink & Grol
Poujoulat PGi

On top Metaloterm
(US/USD)
Jeremias
Muenlink & Grol
Poujoulat PGi

LaKKLEUrEn

c

a

b

(VIVA 100 L GAS)(NEXO 160 GAS)

Wijzigingen, fouten en afwijkende afbeeldingen zijn altijd voorbehouden.

a

b
c

LET Op:
gaskachels en -haarden met WLAN-box vereisen een stroomaansluiting.

Uitgebreide technische gegevensbladen voor 
ieder model zijn te vinden op www.attika.ch
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Trends komen en gaan. Stijlvol blijft.



ATTIKA FeUeR Ag | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham 
fon +41(0)41 784 80 80 | email info@attika.ch | web www.attika.ch

@attika_feuerkultur@attikafeuerkultur Attika feuerkultur

Vonken van het leven.
Deel uw mooiste momenten rond de haard met ons.


