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Eén minuutje van uw tijd... Inderdaad, meer hebben we niet nodig 
om ons even voor te stellen. 

Wij zijn een dynamisch bedrijf met als doelstelling het gebruik van 
biomassa als grondstof voor de verwarming te promoten, al dan niet 
in combinatie met zonne-energie. 

Het is nu eenmaal een feit dat we door de schaarste genoodzaakt 
zijn andere oplossingen te zoeken om warmte op te wekken voor 
verwaring, sanitair water en om te koken. Dit doen wij door onze 
klanten professioneel te adviseren en kwalitatief goede kachels, 
ketels, fornuizen en zonneboilers aan te bieden. 

De klant staat bij ons centraal. In de eerste plaats luisteren wij naar 
uw behoeften en zoeken wij samen naar de oplossing die het best 
bij u past. 

Tot binnenkort! 

Bart Van Den Langenbergh  Kristine Mangelschots 
Zaakvoerder Villa & Vuur bvba Verkoop & Administratie



Al eeuwenlang wordt hout gebruikt om 
warmte op te wekken, maar door de 
beschikbaarheid van gas en olie, is deze 
brandstof een tijdlang minder gebruikt. Door 
de continue stijging van de energieprijzen en 
de wetenschap dat onze voorraad fossiele 
brandstoffen aan het opraken is, wordt 
het gebruik van hout als brandstof weer 
aantrekkelijk en mogelijk zelfs noodzakelijk.

De techniek om te verwarmen op hout 
heeft zich de afgelopen jaren steeds verder 
ontwikkeld. Naast installaties voor gekloofde 
blokken hout of voor houtsnippers zijn er 
vandaag de dag ook installaties voor de 
zogenaamde ‘houtpellets’ op de markt. 
Pellets zijn geperste brokjes hout. 

Pellets worden gemaakt uit zuiver 
afvalhout, afkomstig van de houtindustrie. 
Het afvalhout wordt onder hoge druk en 
hoge temperatuur samengeperst. Door de 
aanwezige harsen in het hout is hierbij geen 
bindmiddel of lijm nodig en behouden de 
pellets hun vorm na het persen.

Verwarmen met pellets is niet alleen goed 
voor uw budget, maar u draagt dus ook bij 
tot een beter milieu. 

Hier vindt u een overzicht van de 
mogelijkheden om te verwarmen met hout 
en/of pellets: 

 ■ kachels en inbouwcassettes
 ■ kachels met warme luchtkanalisatie
 ■ kachels om aan te sluiten op uw centrale 
verwarming

 ■ centrale verwarmingsketels
 ■ kookfornuizen om te verwarmen en te 
koken op hout en/of pellets

PELLET EN HOUT VERWARMING



Kiezen voor een iGas haard is kiezenvoor 
de combinatie van duurzaamheid met pure, 
strakke en innoverende vormgeving. Laat u 
inspireren!

VORMGEVING
 ■ ruimste gamma in Europa
 ■ geringe inbouwdiepte
 ■ strakke belijning
 ■ keuze uit verschillende brander-
bekledingen

 ■ uniek binnen het iGas gamma :
 ■ mogelijkheid tot bekleding met geribde 
binnenwand in keramisch materiaal

 ■ mogelijkheid tot uitbouw met 
architecturale

 ■ en esthetische stalen corpussen links 
en/of rechts van de haard.

WERKING EN INSTALLATIE
 ■ gesloten verbranding (concentrische 
aansluiting):

 ■ zowel de invoer van zuurstof als de 
afvoer van rookgassen gebeurt via

 ■ het concentrisch schoorsteenkanaal 
= onafhankelijke werking ten 
opzichte van de ruimte waar de haard 
wordt geïnstalleerd (ook voor lage 
energiewoningen)

 ■ flexibele installatiemogelijkheden :
 ■ via de gevel, het dak of toch via het 
bestaande schoorsteenkanaal (rekening 
houdend met technische vereisten)

 ■ alle haarden zijn voorzien van een 
gebruiksvriendelijke afstandsbediening 
met timer, geïntegreerde thermostaat 
en elektronische ontsteking

 ■ zowel op aardgas als op propaan te 
verkrijgen

 ■ Mertik System van Duitse makelij
 ■ Uniek binnen het gasgamma :brander 
in slijtvaste inox in plaats van 
condensgevoelige brandermat in vilt !

GASHAARDEN



FORNUIZEN ZONNEBOILERS CV HAARDEN  
OP HOUT

Koken op hout lijkt niet meer van deze tijd. 
Het roept associaties op van vuil, rook, trage 
opwarming, moeilijke regeling, onveiligheid 
en dergelijke meer. Maar de tijd staat niet 
stil, ook niet binnen de technologie van 
houtgestookte fornuizen. De Lohberger 
fornuizen van vandaag stoken schoon, snel 
en veilig. Ze zijn goed regelbaar, perfect te 
integreren en eenvoudig te bedienen. Ze 
hebben niet enkel een kookfunctie, maar 
dienen tegelijkertijd als verwarming voor 
uw woning en kunnen zelfs aangesloten 
worden op uw centrale verwarming. 

Uniek in het gamma van Lohberger is de 
optie om een pelletsmodule aan het fornuis 
te koppelen. Daarmee kan je afwisselend 
stoken op hout of pellets. De werking 
is volledig automatisch. Het bijkomend 
comfort is enorm.

Het principe van een zonneboiler is 
eenvoudig: als een tuinslang de hele dag 
in de zon ligt, wordt het water van slang 
erg warm. Zonneboilers maken gebruik 
van datzelfde principe. Zelfs in de winter, 
wanneer de zon maar een paar uur schijnt, 
kan zo’n boiler voldoende warm water 
produceren. 

De combinatie van pellets of hout en 
zonneboiler is een ideale combinatie om 
heel wat te besparen op uw energiefactuur 
voor verwarming en productie van sanitair 
water. Sterker, u bent volledig onafhankelijk 
van mazout en aardgasprijzen.

Een Hoxter cv-inbouwhaard is als een cv-ketel in 
je woonkamer, verwarmt naast de woonkamer 
ook de andere ruimten en het sanitaire water. Met 
deze cv-inbouwhaard kan je zoveel meer doen 
met houtenergie. Je brandstofkosten worden 
minimaal, alsook je bijdrage tot het broeikaseffect 
en dit op een veilige, duurzame manier. Door 
de dubbele beglazing in de haarddeur kan je 
voldoende vermogen opwekken om de hele 
woning te verwarmen zonder de stookruimte 
te oververhitten, hiermee biedt Hoxter een 
oplossing voor het grootste probleem bij cv 
haarden met een groot vermogen. U kan beroep 
doen op onze berekeningsservice waarbij we 
een gedetailleerde berekening maken van alle 
warmtebronnen en verbruikers in de woning 
met de Biomass Homeplanner. De uitgelezen 
verbrandingstechniek zorgt daarenboven voor 
toprendementen van 80 tot 89 % en uiterst 
schone rookgassen.



VUURKORVEN

Op zoek naar een unieke vuurkorf?
De glo(w)bus collectie is een lijn van 
exclusieve vuurkorven die een meerwaarde 
vormen in de totaalbeleving van uw tuin 
of terras. Het design en ook de uitvoering 
worden volledig gerealiseerd door Andreas 
Ketels in zijn eigen atelier. Zowel de prachtige 
vormgeving als de kwaliteit van deze korven 
staan steeds centraal. Afhankelijk van de 
keuze van de klant, kan deze collectie dienst 
doen als blikvanger, maar ook de omgeving 
ondersteunen en versterken. 
In elke fase – van ontwerp tot uitvoering 
en afwerking – is er oog voor detail. 
Iedere vuurkorf wordt met dezelfde 
nauwkeurigheid en zorg met de hand in 
elkaar gezet. Een 100% Belgisch product 
dat in het atelier in kleine oplagen gemaakt 
wordt. 

Voor slechtwerkende schoorstenen hebben 
wij een oplossing, zoals o.a. het tuberen 
van de schoorsteen, dit betekent dat een 
flexibele inox buis gestoken wordt in het 
bestaande schoorsteenkanaal waardoor 
de rookgassen dan afgevoerd worden. 
Soms is tuberen echter niet mogelijk 
omdat het schoorsteenkanaal te klein is, 
vaak wordt dan gekozen voor een enkel- of 
dubbelwandige inox aanbouwschoorsteen. 
Wij plaatsen ook schoorsteenventilatoren 
om de schoorsteentrek te verhogen.
Ook alle soorten shoorsteenkappen zijn 
bij ons op maat verkrijgbaar in diverse 
materiaalsoorten.

Deze mooie installatie combineert een 
klassieke inbouwhaard met liftdeur van 
Hoxter met een Ortner warmtebatterij. 
Aan de buitenzijde zie je een gewone 
inbouwhaard, maar deze zal nog warmte 
afgeven vele uren nadat het vuur is 
uitgedoofd. De afwerking met keramische 
platen van Ortner produceert heerlijke 
stralingswarmte. De opgeslagen warmte 
kan ook met afsluitbare luchtroosters 
vrijgesteld worden als convectiewarmte 
wanneer men dat maar wilt, bijvoorbeeld 
‘s ochtends aan het ontbijt. Het bovenste 
deel van het haardlichaam is dan ook niet 
afgewerkt met keramiek, maar wel met 
isolerende platen (Promat).

SCHOORSTEEN 
WERKEN EN VEGEN

THERMOBATTERY



CV KETELS OP 
HOUT EN PELLETS MASSAKACHELS

Het omschakelen van uw huidige cv 
installatie op hout of pellets behoort 
tot onze specialiteiten. Een moderne 
pelletketel of houtketel werkt perfect op 
uw bestaande installatie. De bestaande 
radiatoren of vloerwarming zorgen immers 
voor de warmteverspreiding in de ruimtes 
en kunnen perfect behouden worden. Het 
water dat er doorheen stroomt, wordt 
verwarmd met pellets of hout in plaats van 
gas of mazout, dat is het enige verschil. 
Een voordeel van een moderen pelletketel 
is zijn moduleren-de werking maar ook bij 
een houtketel zal het effectief opgewekte 
vermogen aangepast worden aan de 
effectieve warmtevraag. Dit zorgt voor een 
hoger comfort en een lager energieverbruik. 
Door het combineren van deze ketels 
met een zonneboiler bent u volledig 
onafhankelijk van gas of mazoutprijzen. 

De massakachels van Ortner zijn 
kampioenen in tijdwinst, toprendement, 
ecologische verbranding en vooral ook 
de heerlijk gezonde stralingswarmte. 
Het design kan vrij gekozen worden, 
waarbij zowel het uiterlijk van een gewone 
inbouwhaard kan aangenomen worden, als 
dat van een meer klassieke tegelkachel.

Een Ortner massahaard wordt meestal 
gestookt volgens het “top Fire systeem” 
waarin een grote hoeveelheid hout in één 
keer van boven naar beneden opbrandt. De 
aldus opgeslagen warmte volstaat voor 12 
tot 24 uur heerlijke stralingswarmte. Dat is 
pas tijdwinst ! 

De snelheid waarmee de warmte wordt 
afgegeven wordt bepaald door de keuze van 
de ombouwmaterialen, zodat oververhitting 

zelfs in de best geïsoleerde woningen 
kan uitgesloten worden. Sommige 
ombouwmaterialen laten de warmte 
immers sneller door dan andere.

Het resultaat is steeds een zachte, 
gelijkmatige stralingswarmte die een 
bijzonder warmtecomfort biedt, een 
gezond binnenhuisklimaat schept en extra 
energiebesparing oplevert doordat ze lang 
in de woning aanwezig blijft.

De Ortner massakachels vertonen 
verbrandingsrendementen van 85 tot 89 % 
en zijn bijzonder milieuvriendelijk door lage 
emissies, ondermeer inzake fijnstof.



BIG GREEN EGG

Dit in Amerika al jaren bijzonder succesvolle 
product is een moderne versie van de 
meer dan 1000 jaar oude “Kamados” uit 
China en Japan. Het eivormige toestel is in 
de eerste plaats een superieure barbecue, 
waarin het vlees ontzettend mals blijft en 
niet aanbrandt. Maar het is ook een echt 
openlucht-restaurant, dat zich uitstekend 
leent voor het bakken, braden, koken, roken 
en grillen van vlees, gevogelte, vis, groenten, 
aardappelen, brood en pizza’s. Zelfs 
complete maaltijden zijn er in te bereiden.

Daarbij blijven door het warmte-
circulatiesysteem de smaak, geur en 
kleur van de voedingsmiddelen optimaal 
behouden. Door die unieke rondom-
verwarming wordt voedsel sneller bereid en 
blijft vlees ongekend mals. Bij goed gebruik 
is de kans op slecht bereid of rauw voedsel 
dan ook nihil.

Het ei is gemaakt van dik, hittebestendig 
keramiek dat zeer hoge temperaturen 
verdraagt (>1100 ºC) en een groot isolerend 
vermogen heeft. Aan de buitenzijde is een 
‘onverwoestbare’ glazuurlaag aangebracht. 
Een uitgekiend scharnier en dito handgrepen 
maken probleemloos openen en sluiten 
mogelijk. De hoge stabiliteit en goede 
verplaatsbaarheid zijn nog te vergroten met 
een optioneel solide stalen onderstel op 
wielen of een schitterende houten tafel op 
wielen.

Er werd ook veel aandacht besteed 
aan het gebruiksgemak. Aansteken en 
nauwkeurig regelen van de temperatuur 
zijn uiterst eenvoudig. Net als het reinigen 
van de buitenzijde en de binnenzijde is 
zelfreinigend. Bovendien is het ei door 
zijn hoog isolerend vermogen bijzonder 
spaarzaam met houtskool.

Het kooktoestel kan het hele jaar door, 
zelfs bij vorst en/of regen, gebruikt worden. 
Dus ook op die zomerse regendag waarop 
de hele famillie is uitgenodigd of voor de 
kerstkalkoen !

Ook op het gebied van veiligheid scoort 
de Big Green Egg hoog. De buitenwand 
wordt nooit gloeiend heet, de stabiliteit is 
uitstekend, de eigenlijke vuurhaard beslaat 
maar een klein oppervlak en de wind kan er 
geen vat op krijgen.

Er zijn zeven modellen in het gamma 
verkrijgbaar alsook een uitgebreid aantal 
accessoires.



OFYR

OFYR is een functioneel kunstwerk 
ontworpen om het buitenleven te 
verrijken met schoonheid, warmte, eten 
en vriendschap. De OFYR is met zijn 
eenvoudige, klassieke lijnen praktischer 
en stijlvoller dan een normale barbecue en 
past perfect in elke omgeving, van tuin tot 
chique restaurantterras. Als het tijd is voor 
een gezellig samenzijn in de buitenlucht 
verandert dit elegante kunstwerk in een 
warme, gastvrije plek om te koken en gasten 
te vermaken..

Het unieke design van de OFYR zorgt niet 
alleen voor een showcooking effect maar 
is ook erg functioneel!  Zo heeft de bakring 
rondom verschillende temperaturen 
(warmer naar het midden toe) en is ze ook 
iets hellend naar binnen gemaakt zodat 
alle sappen etc het vuur inlopen en dus 
opbranden.  Het toestel is dan ook uiterst 
onderhoudsvrij.  Het is opgebouwd uit 3 
losse stukken die steeds verplaatsbaar zijn.

CORTENSTAAL
De OFYR kan in alle weersomstandigheden 
buiten blijven staan en hoeft  niet afgedekt 
te worden. De sokkel en vuurschaal van 
de OFYR zijn uitgevoerd in cortenstaal. 
Kenmerkend voor Cortenstaal is de 
bruinoranje roestkleur en de lange 
levensduur.  Hoe meer u de OFYR gebruikt, 
hoe mooier hij wordt.

Optioneel aan de OFYR is een deksel om de 
vuurput af te sluiten.
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BEURSACTIE BEURSACTIE

10% 
KORTING

Geef deze infofiche ingevuld af en 
ontvang 10% korting op uw volgende 

bestelling. 

5% 
KORTING

Maak meteen een afspraak en 
ontvang 5% extra korting  

(10% + 5%).

10% 
KORTING

Geef deze infofiche ingevuld af en 
ontvang 10% korting op uw volgende 

bestelling. 

5% 
KORTING

Maak meteen een afspraak en 
ontvang 5% extra korting  

(10% + 5%).

+ +

Naam _________________________________________________________________

Adres _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Telefoonnummer _______________________________________________________

E-mail  ________________________________________________________________

o Ik wil graag meer info over 

 o Centrale verwarming
 o Gashaarden
 o Zonneboilers
 o Pelletkachels
 o Houtkachels
 o Schoorsteenvegen

o Ik wens een offerte

 o Fornuizen op hout en pellet
 o BBQ
 o Big Green Egg
 o Ofyr 
 o Vuurkorven

 

o Afspraak op:  ____________________

BEDANKT VOOR UW BEZOEK 
Wij zien u graag terug in onze showroom op

_______________________________________

SHOWROOM 
VILLA EN VUUR

Meerlaarstraat 61, 2430 Vorst - Laakdal

Tel.: 013 33 62 93, GSM: 0473 83 11 92

info@villaenvuur.be 
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Meerlaarstraat 61 
2430 Vorst - Laakdal

Tel.: 013 33 62 93 
GSM: 0473 83 11 92 
info@villaenvuur.be

Opendeurdagen: 


