
WELK TOESTEL PAST  
HET BEST IN JE WONING?

Pio Hydro: 3 tot 15 kW (passief en lage 
energie), de enige cv-kachel of -haard 
die geschikt is voor lage-energie- en 
passiefwoningen. Dit toestel focust op het 
gedoseerd verspreiden van warmte, minder 
op stralingswarmte. Daarom zijn de ruitjes 
ook dubbel geïsoleerd.

Eco Planus Hydro: 7 tot 23 kW 
(lage energie en goed geïsoleerd), 
een toestel met strakke design, 
compact uitgevoerd. Past in elk 
interieur. Ook als doorkijkhaard 
beschikbaar.

F40 Hydro: 10 tot 30 kW 
(grotere gebouwen, goed 
geïsoleerd of slecht geïsoleerde 
woningen), een efficiënt toestel 
dat hoge vermogens aankan. 
Deze kachels en inbouwhaarden 
op cv zijn in verschillende 
breedtes te verkrijgen.

HYDROLINE  
CV-KACHELS 

EN -HAARDEN 
OP HOUT

Ben je op zoek naar een kachel of 

inbouwhaard om je woning te verwarmen 

met hout als brandstof? Dan kun je 

niet buiten een toestel dat voldoet aan 

Ecodesign 2022. Dat is de Europese richtlijn 

die strenge uitstootnormen voorschrijft. 

Conform de 
Europese richtlijn 
Ecodesign 2022

DDG is begaan  
met het milieu. Daarom 

hebben we al onze toestellen 
onder de loep genomen. 

Resultaat: een nieuwe generatie 
kachels en inbouwhaarden. 

Ze dragen het Hydro-
label en voldoen aan 

Ecodesign 2022.

A+



6 TROEVEN VAN
DDG HYDROLINE VOLGENS 

VUURGODIN HESTIA

1. Handig: boostfunctie voor makkelijk aansteken 

kachel of haard

2. Stijlvol: prachtig design, schitterende vlam, 

heldere glaasjes

3. Instelbaar: vermogen tussen 30% en 100%, 

steeds met zuivere verbranding 

4. Polyvalent: geschikt voor zowel goed 

geïsoleerde woningen als nieuwbouw en 

renovatie (EPB-proof)

5. Efficiënt: haalt redementen van meer dan 

90%, alle toestellen energielabel A+

6. Conform: Ecodesign 2022 (Europese norm 

die in de toekomstige Belgische wetgeving 

wordt opgenomen)
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MET DE OPTIES DIE 
JIJ VERKIEST
Wil je een kachel of haard afstemmen op wat jij 
mooi en praktisch vindt? Kies uit de opties.

• Vast handvat

• Houtvak (enkel bij de kachels)

• De standaardkleur is grijs anthraciet, en als optie 
zijn zwart-glanzend, zilver-beige en terracotta-
rood mogelijk

• Kader rond de inbouwhaarden

• Extra vuldeur achteraan

• Asse naar de kelder, via een aangesloten buis

VERWARMEN IS ONZE PASSIE, 
VAKWERK IS ONZE TWEEDE 
NATUUR
Als eigenaar wil je niet afhankelijk zijn van externe 
partijen en factoren voor de verwarming van 
je woning. DDG maakt sinds 1979 kachels en 
inbouwhaarden die aangesloten worden op 
centrale verwarming. Bovendien respecteert onze 
houtverwarming de strengste ecologische normen. 
Resultaat: je verwarmt je woning comfortabel, 
duurzaam en voordelig met hout als brandstof. Al 
onze toestellen worden in België geproduceerd en 
beantwoorden aan de strengste kwaliteitsnormen.


