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VUUR IS EEN PASSIE
DESIGN IS EEN KUNST

Fenix Fire heeft een passie voor warmte en design die alleen maar als vurig omschreven 
kan worden. Deze hoogwaardige productlijn brandmerkt haar kachels door de meest  
efficiënte vuurtechnische ontwikkelingen in de elegantste vormen te gieten. 

Grote glaspartijen en ruime brandkamers centraliseren het uit de assen rijzend vuur 
als een warmtekern die sfeer creëert in elk interieur. Het airwash-systeem houdt de 
ruiten zuiver voor een optimale beleving van het visuele vlammenspel. Geïntegreerde 
handvaten staan geen enkele onderbreking toe aan de gestroomlijnde designs. 

Fenix Fire garandeert een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding van al haar 
houtkachels. Een hoog rendement en de nodige certificaten verzekeren  
bovendien dat de modellen Hera, Hera+, Helios, Calidus en Gati aan de hoogste  
kwaliteitseisen inzake veiligheid en milieu voldoen.
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DE HUISELIJKE  
GEZELLIGHEID  
VAN HERA IS  
LEGENDARISCH.

HERA/HERA+

HET BRANDENDE HART VAN HET HUIS
Hera en Hera+ gieten huiselijke warmte in een compact ovaal design waarin 
de sfeer en schoonheid van het vlammenspel centraal staat. De kachel biedt 
vrij zicht op het vuur en de brandkamer is geschikt voor grote houtblokken. 

Hera kan optioneel uitgerust worden met een bovenplaat in Serpentino.  
Op deze accumulerende natuursteen hou je een kopje thee, koffie of  
chocolademelk warm op winterse dagen. Een esthetische én praktische 
meerwaarde. 

Hera+ is standaard uitgerust met een bovenplaat en zijkanten in  
hoogwaardige Serpentinonatuursteen – dé finishing touch die warmte 
en klasse uitstraalt.
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HELIOS

HELIOS DRAAGT WARMTE UIT DIE  
DE SEIZOENEN OVERSTIJGT

DE GRIEKSE GOD ONDER DE HOUTKACHELS

Net als de Griekse zonnegod wiens naam deze kachel draagt, is Helios stralend in zijn 
functie als warmtemedium. De grotere brandkamer met rond design is geschikt voor 
houtblokken tot 50 cm.
 
De tweede verbranding in de brandkamer zorgt voor een hogere efficiëntiegraad.

Met een nominaal vermogen van 10 kW kan dit model moeiteloos een grotere 
ruimte vullen met gloeiende warmte en sfeer.
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CALIDUS, DE STOERE 
HOUTKACHEL MET EEN 
WARM HART

KONING VAN VUURBELEVING
Calidus is de koning van de visuele vuurbeleving dankzij zijn driezijdige, brede 
inkijk op het vlammenspel. 

Met zijn tijdloze ovale vorm kan dit model zonder problemen houtblokken tot 
60 cm verwerken in de grote en rendabele brandkamer. Calidus is voorzien 
van elegant geïntegreerde bedieningshendels, een open houtvak onder de 
brandkamer, een handige aslade achter de deur en een gietijzeren rooster. 

Dankzij een nominaal vermogen van 7 kW past Calidus perfect in een 
gemiddelde leefruimte.

CALIDUS
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GATI

GATI VERHEFT VERWARMEN  
TOT KUNST

STERK PRONKSTUK IN EFFICIËNTIE
Gati is een sterk vierkant model met subtiele afrondingen aan de zijkanten.  
De geïntegreerde bedieningshendels dragen bij tot het zachte maar tegelijkertijd 
strakke ontwerp. 

Het gesloten opbergvak voor haardaccessoires bewijst dat Gati een efficiënt 
pronkstuk is en ontvlamt voor optimale warmtebeleving in een tweede 
verbranding. 

Met een vermogen van 8 kW is deze stoere houtkachel geschikt voor 
zowel kleine als grotere leefruimtes. 
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PRODUCT
SPECIFICATIES

HERA HERA+

Afmetingen B x D x H  605x490x1008 mm
Afmetingen opening houtinvoer  355x440 mm
Diameter rookkanaal  Ø 150 mm
Gewicht 142 kg
Verwarmingsvolume  275 m³
Houtblokken tot  50 cm
Nominaal vermogen  11 kW
Rendement 78,2 %
CO-uitstoot  0,09 %
Stofemissie 24 mg/Nm3

Afstand tot brandbare materialen 40 cm
Type aansluiting Boven aansluiting

Houtopslag  
Air-wash systeem 
Brandkamer met vermiculiet 
Dubbele verbranding 
Conform BImschV2 norm 
Flamme Verte Label ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Afmetingen B x D x H  605x490x1048 mm
Afmetingen opening houtinvoer  355x440 mm
Diameter rookkanaal  Ø 150 mm
Gewicht 142 kg
Verwarmingsvolume  275 m³
Houtblokken tot  50 cm
Nominaal vermogen  11 kW
Rendement  78,2 %
CO-uitstoot  0,09 %
Stofemissie 24 mg/Nm3

Afstand tot brandbare materialen 40 cm
Type aansluiting Boven aansluiting

Houtopslag 
Air-wash systeem 
Brandkamer met vermiculiet 
Dubbele verbranding 
Conform BImschV2 norm 
Flamme Verte Label  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

PRIMARYSECUNDARY/TERCIARY PRIMARYSECUNDARY/TERCIARY

PRIMARYSECUNDARY/TERCIARY
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GATICALIDUS

PRIMARYSECUNDARY/TERCIARY PRIMARYSECUNDARY/TERCIARY

PRIMARYSECUNDARY/TERCIARY
HELIOS

Afmetingen B x D x H  492x492x1064 mm
Afmetingen opening houtinvoer  400x380 mm
Diameter rookkanaal  Ø 150 mm
Gewicht  141 kg
Verwarmingsvolume  275 m³
Houtblokken tot  50 cm
Nominaal vermogen  10 kW
Rendement  77 %
CO-uitstoot  0,07 %
Afstand tot brandbare materialen 40 cm
Type aansluiting Boven aansluiting

Houtopslag 
Air-wash systeem 
Brandkamer met vermiculiet 
Dubbele verbranding 
Flamme Verte Label  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Afmetingen B x D x H  780x451x839 mm
Afmetingen opening houtinvoer  390x550 mm
Diameter rookkanaal  Ø 150 mm
Gewicht  110 kg
Verwarmingsvolume  200 m³
Houtblokken tot  60 cm
Nominaal vermogen  7 kW
Rendement  78 %
CO-uitstoot  0,11 %
Stofemissie 45,9 mg/Nm3

Afstand tot brandbare materialen 60 cm
Type aansluiting Boven aansluiting

Houtopslag 
3 Zijden zicht op het vuur 
Air-wash systeem 
Brandkamer met vermiculiet 
Dubbele verbranding 
Flamme Verte Label  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Afmetingen B x D x H  461x355x1009 mm
Afmetingen opening houtinvoer  440x320 mm
Diameter rookkanaal  Ø 150 mm
Gewicht  110 kg
Verwarmingsvolume  200 m³
Houtblokken tot  45 cm
Nominaal vermogen  8 kW
Rendement  >75 %
CO-uitstoot  <0,1 %
Stofemissie <40 mg/Nm3

Afstand tot brandbare materialen 70 cm
Type aansluiting Boven aansluiting

Houtopslag 
3 Zijden zicht op het vuur 
Air-wash systeem 
Brandkamer met vermiculiet 
Dubbele verbranding 
Flamme Verte Label  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★




