
INTRODUCTIE

TRIMLINE 83 
GESLOTEN GASINBOUWHAARD

FRONT | HOEK | PANORAMA



INTRODUCTIE

De nieuwe gasinbouwhaard met 

het meest innovatieve 

Woodburner® houtvuur voor een 

zeer realistisch vlambeeld!

Het vlammenspel is niet te 

onderscheiden van een echt 

houtvuur en met het optionele 

gloeibed creëer je een 

fantastische en warme ambiance!

'Discover real flames, 
comfortable warmth & enjoy 
instant fire'



TRIMLINE 83 FRONT

Trimline 83 front gasinbouwhaard
Optionele grijs steenmotief wandset | Optioneel AR anti reflectie glas

' Fireplace as a central 
focal point in your living 
space' 



TRIMLINE 83 HOEK

Trimline 83 hoek gasinbouwhaard
Optioneel lamellen wandset | Leverbaar in hoek links & rechts open 

'Timeless design that 
can be built-in to match 
any interior style' 



TRIMLINE 83 PANORAMA

Trimline 83 Panorama gasinbouwhaard
Optioneel zwart glas wandset | Optioneel LED gloeibed

'Luxury & Leisure around 
the fire' 



OPTIONEEL & TECHNISCHE  INFORMATION

‘Instant controllability of your fire' 

Standaard glas

staal

ECOMAX afstandsbediening
Standaard geleverde afstandbediening | Volledige

controle over het gasvuur met een druk op de knop | 

DB dubbele brander schakelfunctie | 

thermostatische regeling | Modulerende vlammen

optie

Trimline WiFi bediening 
Optionele WiFi afstandbediening | Totale controle 

over het vuur met gebruik van smartphone of 

tablet | Vele extra functies mogelijk

‘Decorative wandsets als interieur van het haardvuur' 

Optionele

lamellen/rillen panelen
Optioneel

zwart glas

glass panels

Optionele grijs

steen motief

‘Geniet van de sensatie 
van een open vuur' 
Optionele AR glas uitvoering 

‘De ambiance van een
warm gloeiend vuurbed ' 

Optionele LED gloeibed module



INSTALLATIE & ROOKGASKANAAL

‘Complete levering, eenvoudig en klaar om te installeren' 

Inbouwmethode: 50mm brede

afwerklijsten
standaard uitgevoerd met brede lijsten rondom het 

vuur, perfecte afwerking!

Plateau standaard ‘direct’ tegen glas af te werken

Concentrische afvoer
Dubbelwandig concentrische afvoer als integraal CE 

gekeurd systeem vervaardigd uit hoogwaardige roestvast

staal AISI 316.

Inclusief inbouwcassette met witte

toegangsdeur en 2x convectieroosters



INSTALLATIE

Plateau ‘direct’ tegen glas af te werken middels

supportprofielen op de haard

Brede degelijke afwerklijsten voor fraaie afwerking tegen

ombouw en plateau

Supportprofielen eenvoudig in hoogte verstelbaar

Eenvoudige toegang tot gasvuur, geen gereedschappen

noodzakelijk



INSTALLATIE OPTIONELE DELEN

Installatie LED unit Zwart glas wandset

Keramische grijs steenmotief of rillen

wandset



CONSTRUCTIE

Excellente constructie methode Optimale veiligheid, 4x drukluiken tbv

vertraagde ontsteking

C- subframe versterking, stabiele constructie onder

alle omstandigheden



PRODUCT SPECIFICATIES

Technische gegevens Maat tekeningen



USP’s IN OVERZICHT

USP’s

• Woodburner ® Technologie: 3 zeer realistische en royaal brandende houtstammen.

• DB/ Dubbele Brander technologie: 1 centrale stam en 2 kruisende stammen welke apart kunnen worden 

ontstoken. Altijd een levendig vlammenspel en toch ook beperkte warmte opbrengst. 

• Vuur bed volledig gelijk met plateau en interieur wanden vlak met haardombouw. Een ononderbroken 

zichtlijnen spel.

• Complete radio gestuurde afstand bediening; dubbele brander, flame wave programma, timer & 

thermostaat, LED gloei bed.

• Complete levering; inbouwcassette met witte toegangsdeur en 2x convectieroosters. Inclusief gloeiwol.

• Optionele App Control middels smartphone of tablet.

• Optionele Domotica connectie voor Smart homes.

• Optionele wandschakelaar voor eenvoudige bediening.

• Optionele LED gloei bed voor extreme echt vuur bed. Modulerend gloei effect en stelbare intensiteit.

• Eenvoudige toegang tot binnenzijde haard, geen gereedschappen noodzakelijk.

• 50mm brede afwerklijst rondom het vuur, eenvoudige en stijlvolle afwerking.

• Directe aansluiting van plateau op glasruit mogelijk; high- end afwerking middels marmer of 

natuursteen.

• Diverse interieur wandsets; standaard gladde wand, optioneel keramisch grijs steenmotief, rillen 

lamellen of zwart glas.

• Optionele AR-anti reflectie glas voor fraai direct zicht op het vuur. 

• Vrij hangend mogelijk middels optionele wandbeugel.

• Geen afvoer, geen probleem; tot 5,5m horizontale wanduitmonding mogelijk. 

• Excellente constructie middels subframe constructie rondom het vuur, een stabiel en zeer duurzaam 

product.

• Extreme intrinsieke veiligheid, 4 drukluiken tbv opvangen vertraagde ontsteking



TRIMLINE 83 FRONT 



TRIMLINE 83 HOEK



TRIMLINE 83 PANORAMA



TRIMLINE MODULEREND LED GLOEIBED



TRIMLINE DB FUNCTIE



TRIMLINE 83 VLAMBEELD


