
 

Stûv zet 100% in op hernieuwbare energie 
 
Terwijl de Europese Unie zich ertoe heeft verbonden om haar CO-uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen 
en zo het eerste koolstofneutrale continent te worden. Stûv ontwerpt houthaarden die inspelen op deze urgentie 
op vlak van klimaat en milieu. 
 
De ontwerpers van de Stûv-haarden koppelen al lang het design van hun producten aan performantie.  Dankzĳ de 
onophoudelĳke zoektocht naar de perfecte verbranding kan Stûv een gamma ecologische houthaarden aanbieden die de 
uitstoot van fĳne deeltjes en CO in de atmosfeer beperken. 

STÛV-TECHNOLOGIE TEN DIENSTE VAN HET MILIEU  
 
Stûv wil met innovatieve producten bĳdragen aan de strĳd tegen de opwarming van de aarde. De Stûv P-10 pelletkachel 
is een perfect voorbeeld van dit engagement. De kachel kwam in 2016 op de markt en werd beloond met een Red Dot 
Award in de categorie “Productdesign”. De kachel heeft een CO-uitstoot die tweehonderd keer lager ligt dan de 
normvereisten en stoot bĳna duizend keer minder fĳne deeltjes uit dan een open haard, en dit met een rendement van 
meer dan 90%. 
 
 

 
  



 

 
Stûv wil ook graag dat zĳn producten voor iedereen toegankelĳk zĳn en ontwerpt daarom kleine, ultraperformante haarden 
tegen betaalbare prĳzen, in de lĳn van zĳn Stûv 6-gamma. De nieuwste telg, de houtkachel Stûv 6-H, die sinds de zomer van 
2020 op de markt is, werd ontworpen voor kleinere ruimtes en lage-energiewoningen. De houtkachel is klein van formaat, laag 
in zowel vermogen als prĳs, maar groot in comfort en milieuvriendelĳke prestaties. 
 

 
 

 



 

100% VAN DE STÛV-PRODUCTEN UIT BIOMASSA  
 
In deze context en in overeenstemming met zĳn overtuigingen heeft Stûv besloten om de productie en commercialisering van 
zĳn gashaarden stop te zetten. De Design, Research & Development, Marketing & Sales teams richten zich nu voor 100% op 
hout en pellets, hernieuwbare energieoplossingen. Meer dan ooit verfĳnt Stûv zĳn “Essential Fire”: een performant vuur, met 
lage uitstoot … en prachtig omlĳst. 

STÛV, LOKALE UITMUNTENDHEID 
 
Al het onderzoeks- en ontwikkelingswerk van het bedrĳf – vrĳ uniek in de sector – wordt uitgevoerd via partnerschappen met 
Belgische onderzoeksinstellingen en universiteiten en is geïnspireerd door het beste van het internationaal industrieel design.  
De lokale verankering van Stûv komt ook tot uiting in de productie. Stûv produceert zĳn haarden in België met de hoogste 
kwaliteitsnormen, stelt lokale arbeidskrachten te werk en besteedt uit aan plaatselĳke talenten. 
 

 
 
 

Kiezen voor Stûv, is kiezen voor een kwaliteitsproduct, duurzaam en geworteld in de 
lokale economie, voor verwarmingsplezier voor iedereen. 

  



 

Foto’s 
 
Foto’s zijn hier beschikbaar.  

  



 

Over Stûv 
 
Stûv nv is een Belgische onderneming die individuele verwarmingsoplossingen op hout en pellets ontwerpt, produceert 
en commercialiseert in een ode aan het vuur, zowel het functionele (verwarming) als het emotionele (schoonheid, 
esthetiek en gezelligheid van de vlammen). Om dit te verwezenlijken, legt Stûv zich een strikte lijn op die gebaseerd is op 
creativiteit, design, kwaliteit van de ontwikkelde producten en het voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de 
consumenten. Het bedrijf wil duurzaam ondernemen met aandacht voor menselijke waarden. Stûv zorgt voor 100 
rechtstreekse jobs en nog eens zoveel bij zijn onderaannemers. De onderneming heeft een jaarlijkse omzet van 20 
miljoen euro, produceert jaarlijks zo’n 10.000 haarden, waarvan 75 % bestemd is voor export. 

 
 

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

Vind ons op       en www.stuv.com 
 

 
 
 
 
  


