
 

Stûv 6-H: de kleine kachel, premium en toegankelijk 
 
Als nieuwste telg in het Stûv 6-gamma is dit toestel klein in omvang, vermogen en prijs, maar groot in comfort en prestaties. 
De kwalitatieve, esthetische en milieuvriendelijke kachel laat u ook een stukje van de tijd van weleer herbeleven.  
 
 

 
 

HET CONCEPT VAN DE STÛV 6-H 
 
Een Stûv-kachel onderscheidt zich door zijn eenvoudige vormen, het plezier van het vuur en zijn gebruiksgemak. De gekozen 
materialen1 staan garant voor mooie prestaties en een lange levensduur van de haarden, en de Stûv 6-H vormt hierop geen 
uitzondering. Gestroomlijnd van alle kanten, ontworpen voor kleine ruimtes en energiezuinige woningen profiteert de kachel 
van het beste van de Stûv-expertise. Het toestel is betaalbaar, gemakkelijk te installeren en uitgerust met nieuwe opties, 

waardoor iedereen toegang krijgt tot een absolute kwaliteitshaard. Bovendien maakt de combinatie van laag houtverbruik en 
hoge prestaties de kachel nog zuiniger. Meer dan ooit cultiveert Stûv zijn essential fire. 



 

STERKE PUNTEN  
 

• Een eigentijdse lijn: de kachel wordt in de schouw ingezet of vrijstaand geplaatst en verleidt met zijn pure 
vormgeving. De glazen ruit biedt een breder zicht op het vuur terwijl het boogeffect, tot aan de ellipsvormige poten, 
bijdraagt aan de verzorgde esthetiek. De Stûv 6-H-kachel past in elk type interieur en is verkrijgbaar in 3 formaten en 
3 vermogensklassen. 
 

• Een gloednieuwe optie: Met een knipoog naar de tijd van weleer kan de bovenkant van de kachel eventueel gebruikt 

worden als elegante kookplaat2. Uw waterketels, kookpotten, kookpannen of mokken staan perfect op het mooi 
geribbeld oppervlak in het hart van het huis. Gerechten en dranken worden ontdooid, gekookt of warm gehouden in 
een gezellige sfeer. Een plaatstalen vloerplaat werd ook ontworpen om de vloer tegen vallende sintels te 
beschermen3.  

 
• Een oplossing met laag vermogen: Een kamer met een klein volume, hoge dichtheid, vuur met minder vermogen, 

verbranding met hoog rendement: de thermische prestaties gaan hand in hand met mooie milieuprestaties. In een 
bezorgdheid over het klimaat werkt Stûv aan de vermindering van het houtverbruik, van de uitstoot van kooldioxide 
en fijne deeltjes, en loopt daarbij vooruit op de huidige normen.  

 
1 Stalen verbrandingskamer. 
2  Optioneel: Sudder-/kookplaat, uit geëmailleerd gietijzer.  
3  Optioneel : vloerplaat, uit plaatstaal, passend bij de kleur van de kachel. 

 
 
   



 

BESCHIKBARE AFMETINGEN 
 
3 FORMATEN 
 

• Smal   Stûv 6-H 60x65 voor houtblokken van 33 cm. 
• Medium    Stûv 6-H 70x73 voor houtblokken van 40 cm. 
• Breed   Stûv 6-H 80x80 voor houtblokken van 50 cm. 

 
 

CONFORMITEIT 
 

• Conform met de Europese norm EcoDesign 2022. 

 
PRESTATIES STÛV 6-H – 60X65 / 70X73 / 80X80 
 

• Nominaal vermogen : 5,9 kW / 7,2 kW / 8,4 kW 
• Benuttingsbereik : 4-9 kW / 4,5-11 kW / 5-13 kW 
• Rendement : 79% / 79% / 79% 
• CO-uitstoot : 0,07% / 0,07% / <0,06% 

• Uitstoot van fijnstof: 24 mg/Nm3 / 24 mg/Nm3 / 21 mg/Nm3 
• Houtverbruik: 1,1-2,5 kg/h / 1,3-3,1 kg/h / 1,4-3,6 kg/h 
• Gemiddelde t° van de rookgassen: 253° / 292° / 283° 
• Lengte houtblokken: 33/40/50 cm 

• Rookuitlaat: Ø 130/150/150 mm 

• Energie-efficiëntieklasse : A / A / A 

 
 
 
  



 

Over Stûv 
 
Stûv NV is een Belgisch bedrijf dat individuele verwarmingsoplossingen met hout en pellets ontwerpt, produceert en verkoopt. 
De missie van Stûv is om dit te doen in een ode aan het vuur, waarbij het functionele verwarmen in volstrekte harmonie is met 
de emotionele schoonheid, het genieten en de gezelligheid van het vlammende vuur. Om dat te verwezenlijken, werkt Stûv 
volgens een strak omlijnde benadering die gebaseerd is op creativiteit, design, productkwaliteit en het voldoen aan de 
verwachtingen en behoeften van de consument. Het bedrijf vindt het ook belangrijk om duurzaam te ondernemen met grote 
aandacht voor de menselijke waarden. Stûv stelt rechtstreeks 100 mensen tewerk en nog eens zoveel bij zijn onderaannemers. 
Het bedrijf realiseert een jaarlijkse omzet van zo'n 20 miljoen euro en produceert jaarlijks ongeveer 10.000 houthaarden, 
waarvan 75% bestemd zijn voor de export.  
 

 
 

Perscontact 
 
Perscontact : Ariane Tydgadt - tel. : + 32 [0] 2 347 54 26 - ariane@mediane.be 
Communicatie verantwoordelijke : Serge Alhadeff - sal@stuv.com 
 
Stûv sa - rue Jules Borbouse, 4 - B-5170 Bois-de-Villers - Belgique - info@stuv.com 
 

Volg ons op       en www.stuv.com 
 

 

Foto’s 
 
tech.stuv.com/presse/Stuv6_photos_presse.zip 
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