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Onze Purevision 5kW “Heritage” is er!                                                                                       
Met trots tonen wij hier onze nieuwste aanwinst: de Purevision “Heritage” sfeerhaard. Zoals alle 
Purevision houtkachels is ook deze haard door een onafhankelijk erkend instituut met succes getest op 
uitstoot en minimum efficiëntienormen en daarna gecertificeerd met het ECOdesign 2020/2022.. 

Waar traditie samengaat met de nieuwste technologie voor sfeerkachels en haarden:              
De “Heritage” serie is bijzonder omdat zij deze authentieke designhaard combineert met de nieuwste 
ECOdesign 2020/2022 technologie. Geniet dus van deze traditionele uitstraling met de beste en meest 
moderne verbrandingstechnieken.. 

Purevision Heritage – Kenmerken:  

Autenthieke stijl elegant design – passend in ieder modern of klassiek interieur. De “Heritage” haarden 
zijn met de grootste zorg door top-stylisten ontworpen om hun traditionele uitstraling volledig tot zijn 
recht te laten komen in de meest denkbare verschillende interieurs.     

Panoramisch glasvenster – De “Heritage” haarden geven een spectaculair “HD” zicht op de vlammen, 
een ontwerp eis die iedereen zich zou wensen om van de haard het meest attractieve middelpunt van 
het interieur te maken. Afhankelijk van persoonlijke smaak is er de optie om een keuze te maken tussen 
een getoogd- of strak recht aanzicht.     
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Gepatenteerd tertiair beluchtingssysteem – Net zoals de gehele Purevision collectie heeft de Heritage 
de nieuwste verbrandingstechnieken, lage uitstoot en hoge verbrandingsefficiëntie, dus een hoge 
warmte afgifte bij een laag verbruik van houtblokken.  

Keuze in hoogte – Om aan de verschillende wensen van hoogte van de haard te kunnen voldoen, bieden 
wij een keuzemogelijkheid uit 3 verschillende hoogtes van de pootjes.   

Bediening met luchtschuiven – Geniet van de uitmuntende luchtcirculatie, een krachtig vlammenspel en 
eenvoudig te regelen warmteafgifte met het intelligente automatische luchtregelingssysteem via de 
twee eenvoudig regelbare luchtschuiven.  

Krachtige luchtreiniging – Dit garandeert een continue perfect helder zicht op het vlammenspel. 

Hybride Prisma smoorklepsysteem – Dit is de nieuwste verbrandingstechniek die een optimale  
vermenging van de verbrandingsgassen met zuurstof regelt. Hierdoor wordt de laagst mogelijke uitstoot 
bij de hoogst mogelijke verbrandingsefficiëntie bereikt.    

Optionele authentieke stijlkap  – Deze “stijlkap” geeft de haard een authentiek uiterlijk en wordt veel 
gebruikt in grotere vertrekken of bij plaatsing in voormalige openhaardplaatsen.   

Optioneel flexibele buitenluchtaansluiting – Met een rechtstreekse buitenluchtaansluiting hoeven er 
geen eventuele aparte ventilatoren in het vertrek geplaatst te worden.  

Haard onderplaat – Alle vrijstaande modellen kunnen geplaatst worden op een 12mm dikke 
brandwerende onderplaat die 230mm voor de haard uitsteekt.   

Kijk voor een totaalbeeld van onze onderneming op: www.charltonandjenrick.co.uk,                                           
voor meer informatie Charlton & Jenrick Nederland, mobile 06 29260945 of swenger@planet.nl              

Onze volledige Benelux selectie vind je bij onze distributeur:  

   
Hullerpad 34, 6741PA Lunteren. Tel. 0318-488600,  www.haveverwarming.nl  
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