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SCOPE
HOUT

4

-

gesloten verbranding
vermogen: 11KW
boven - of achteraansluiting
grote zijvuldeur
kleur: - antraciet geverfd
- grijs geverfd
- email

SCOPE
TECHNISCH
De ‘gesloten verbranding’ van de Scope laat toe de verbrandingslucht van
buitenaf te nemen:
Zuiniger, want de warme lucht in de kamer wordt niet langer
weggezogen voor de verbranding.
Veiliger, want de kans op terugslag van rookgassen en het risico op
CO-vergiftiging wordt uitgesloten.
Een net interieur want stof en vuil worden niet langer langs kieren en
spleten aangezogen.

Verder beschikt de Scope over:
Een extra grote ruit
Een luchtgordijn voor een propere ruit
Een ruime aslade
Een sobere esthetiek
Regelbare pootjes
Een gebruiksvriendelijke luchtregelknop achteraan het toestel
Een discreet weggewerkt reinigingsluik
Afneembare zijwanden
Een grote zijvuldeur
Een hitteschild
Een primaire luchtregelhendel, mooi weggewerkt achter de rechter zijwand
En bovendien verzeker t deze stoere brok gietijzer een milieuvriendelijke verbranding.

Email - kleuren

beige grijs

ombergrijs

kwartsgrijs

grijsbruin
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SCOPE
GAS

6

-

gaskachel met schouwaansluiting
vermogen: 8 KW
boven-of achteraansluiting
kleur:
- antraciet geverfd
- grijs geverfd
model beschikbaar met - imitatie hout
- keibed

SAEY 92
HOUT

8

-

-

grote zijvuldeur
airwash
vermogen: 12 KW
kleur: - antraciet geverfd
- zwart / blauw glanzend email
- groen glanzend email
cucina-model met kookplaat
beschikbaar in antraciet (p.23)

SAEY 92
HOUT - KOLEN

-

grote vultrechter en zijdeur
thermostatische regeling van het vuur
airwash
vermogen: 13,5 KW
kleur: - antraciet geverfd
- zwart / blauw mat email
top-model met kookplaat beschikbaar in
- antraciet geverfd
- zwart / blauw glanzend email (p.23)
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SAEY 92
GAS

-

10

gaskachel met schouwaansluiting
vermogen: 9 KW
boven-of achteraansluiting
branden met duofunctie (p.23)
kleur: - antraciet geverfd
- zwart / blauw mat email
- zwart / blauw glanzend email
top-model met kookplaat
beschikbaar in dezelfde kleuren (p.23)

SAEY 92
OLIE

-

beschikbaar met 8” of 10” blue frame brander
vermogen: 10 KW (8”)
12 KW (10”)
kleur: antraciet geverfd
top-model met kookplaat
beschikbaar in 8” of 10” (p.23)
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SAEY 94
HOUT
12

-

-

grote zijvuldeur
airwash
vermogen: 11 KW
kleur:
antraciet geverfd
zwart / blauw glanzend email
groen glanzend email
cucina - model met kookplaat
beschikbaar in antraciet (p.23)

SAEY 94
HOUT - KOLEN

-

grote vultrechter en zijdeur
thermostatische regeling van het vuur
airwash
vermogen: 11,5 KW
kleur: antraciet geverfd
zwart / blauw mat email
top-model met kookplaat (p.23)
beschikbaar in: - antraciet geverfd
13
- zwart / blauw glanzend email

SAEY 94
GAS
14

-

gaskachel met schouwaansluiting
vermogen: 9 KW
boven-of achteraansluiting
brander met duo functie (p.23)
kleur: - antraciet geverfd
- zwart / blauw mat email
- zwart / blauw glanzend email

SAEY 200+
HOUT

-

ruime zijvuldeur
airwash
vermogen: 11 KW
kleur: - antraciet geverfd
- zwart / blauw glanzend email
model beschikbaar zonder aslade
(p.24 model Saey 200 ZD)
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SAEY FOREST
HOUT
16

-

brandt volgens het ‘sigaarprincipe’
(van voor naar achter)
vermogen: 11 KW
kleur: antraciet geverfd

SIGNUM 25
HOUT
18

-

verbrandingskamer in vermiculiet
boven-of achteraansluiting
airwash
vermogen: 8 KW
modellen: - grijs
- grijs met inox zijwanden
- grijs met speksteen zijwanden

SIGNUM 20
HOUT

-

verbrandingskamer in vermiculiet
boven-of achteraansluiting
airwash
vermogen: 8 KW
modellen: - grijs
- grijs met inox zijwanden
- grijs met speksteen zijwanden

SIGNUM 40
HOUT

-

verbrandingskamer in vermiculiet
boven-of achteraansluiting
airwash
vermogen: 8 KW
model: grijs
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SIGNUM FLAIR
HOUT
20

-

verbrandingskamer in vermiculiet
boven-of achteraansluiting
airwash
vermogen: 7 KW
model: grijs met speksteen zijwanden

SIGNUM GALA
HOUT

-

verbrandingskamer in vermiculiet
boven-of achteraansluiting
airwash
vermogen: 7 KW
modellen: - grijs
- grijs met speksteen zijwanden

SIGNUM ARTE
HOUT

-

verbrandingskamer in vermiculiet
boven-of achteraansluiting
airwash
vermogen: 7 KW
model: grijs met speksteen en glas
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TOEBEHOREN
• Pijpmond 92/94/200 (479.0094.XXX)
- antraciet geverfd (000)
- groen glanzend email (270)
- zwart / blauw glanzend email (280)
• Pijpmond Scope (479.0700.XXX)
- antraciet geverfd (002)
- grijs geverfd (003)

• Airbox Scope (479.0700.001)

• Bochtenset voor Signum-reeks
beschikbaar in het zwart (100)
of het grijs (000)

477.0001.XXX

• Verf: beschikbaar in: -

477.0002.XXX

zwart (439.1500.000)
antraciet (439.2000.000)
gietijzer (439.2500.000)
grijs - Scope / Signum (439.3000.000)
grijs - Fenix (439.4000.000)

• Mat chroom sierknoppen (diverse sets beschikbaar)

• Vloerbeschermingsplaatjes (set van 4 stuks)
(418.0668.040)

• Zebracier : onderhoudsproduct voor
gepolierde platen (439.3500.000)

• Bodemplaten, rond of met afgesneden
hoeken in zwart (100) of grijs (110)
477.0005.XXX

• haardstel windsor (477.0006.100)
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477.0003.XXX

• Top-modellen

cucina-model met kookplaat
voor Saey 92 Hout
(477.0592.000)

top-model met kookplaat
voor Saey 92 Hout-kolen
(478.0392.XXX)

top-model met kookplaat
voor Saey 92 olie 8” en 10”
(472.X392.000)

cucina-model met kookplaat
voor Saey 94 Hout
(477.0594.000)

top-model met kookplaat
voor Saey 92 Gas
(476.6392.XXX)

top-model met gepolierde kookplaat
voor Saey 94 Hout-kolen
(478.0394.XXX)

Brander met duo-functie
Deze brander laat toe om met slechts één brander enerzijds de temperatuur steeds constant tehouden
en anderzijds u permanent te laten genieten van een mooi vlammenspel.
Deze brander kan op 2 manieren afzonderlijk of tegelijkertijd afgeregeld worden:
thermostatische functie: met deze functie slaat de kachel automatisch (= thermostatisch) aan en uit
en dit in functie van de door u ingestelde temperatuur.
sfeerfunctie: via deze functie wordt de kachel permanent in- of uitgeschakeld en dit op een
door u ingesteld niveau, voor een constant vuurbeeld.
Door beide functies te combineren kunt u de kamertemperatuur op peil houden (= thermostatisch)
en er tevens voor zorgen dat het vlammenspel permanent zichtbaar blijft (= sfeerfunctie),
ook na het bereiken van de gevraagde temperatuur.

Airwash
Het venster blijft langdurig proper door een
natuurlijke luchtstroom waardoor u volop kan
genieten van het vlammenspel.

Naverbranding
Door het toevoegen van verse zuurstof aan de
extreem hete rookgassen ontstaat een tweede
naverbranding die het rendement verhoogt en de
uitstoot van rookgassen vermindert.
Goed voor u en het milieu dus!

Komfort
Door het schudrooster en de grote aslade op al
onze kolenkachels wordt het ledigen ervan geen
dagelijkse karwei meer. Ontassing gebeurt op
een eenvoudige manier bovenaan zonder dat u
zich speciaal hoeft voorover te buigen.
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HOUTKACHELS
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model

afmetingen
BxHxD (mm)

vermogen
Watt (W)

Saey Scope
477.070X.XXX

700x700x475

11.000

Saey 92
477.0692.XXX

710x765x580

12.000

000 antraciet geverfd
270 dennegroen glanzend email
280 zwart - blauw glanzend email

180

Saey 92 cucina
477.0592.000

710x800x580

12.000

antraciet geverfd

192

160,5

beschikbare kleuren XXX

0.000 antraciet geverfd
0.010 grijs geverfd
1.706 beige grijs email

1.739 kwartsgrijs email
1.819 grijsbruin email

gewicht
(kg)

210

Saey 94
477.0194.XXX

640x745x540

11.000

000 antraciet geverfd
270 dennegroen glanzend email
280 zwart - blauw glanzend email

Saey 94 cucina
477.0594.000

645x770x540

11.000

antraciet geverfd

174

Saey 200 ZD
477.0120.XXX

640x650x540

11.000

000 antraciet geverfd
280 zwart - blauw glanzend email

131

Saey 200+
477.0220.XXX

640x650x540

11.000

000 antraciet geverfd
280 zwart - blauw glanzend email

131

Forest
477.4107.000

313x655x580

7.000

antraciet geverfd

67

Signum 20
477.2000.XXX

600x1044x524
610x1069x524
610x1069x524

8.000

010 grijs
020 grijs / inox
220 grijs / speksteen

112
134
190

Signum 25
477.2500.XXX

550x1044x470
550x1069x470
550x1069x470

8.000

010 grijs
020 grijs / inox
220 grijs / speksteen

121
130
180

Signum 40
477.4000.010

600x1160x400

8.000

010 grijs

112

Gala
477.5000.XXX

570x1140x450

7.000

010 grijs
220 grijs / speksteen

139
190

Flair
477.5100.220

493x1140x450

7.000

220 grijs / speksteen

265

Arte
477.5200.010

565x1160x455

7.000

010 grijs / speksteen / glas
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buiten ø
afvoer (mm)

afstand midden
afvoerbuis - vloer
(mm)

afstand achterkant midden afvoerbuis
bij bovenaansluiting

bovenaan
sluiting

achteraan
sluiting

lengte
houtblokken (mm)

te verwarmen
ruimte (m3)

150

560

193

X

X

450

tot 195

150

555

170

X

X

500

tot 210

150

555

-

-

X

500

tot 210

150

595

170

X

X

450

tot 195

150

595

-

-

X

450

tot 195

150

530

140

X

X

450

tot 195

150

530

140

X

X

450

tot 195

125

630

-

X

X

400

tot 130

150

894

134

X

X

400

tot 160

150

894

110

X

X

400

tot 160

150

730

107

X

X

400

tot 160

150

990

118

X

X

400

tot 160

150

990

118

X

X

400

tot 160

150

990

118

X

X

400

tot 160
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KOLENKACHELS
model

afmetingen
BxHxD (mm)

hoogte met
deksel open
(mm)

vermogen
Watt (W)

beschikbare kleuren XXX

Saey 92
478.0292.XXX

710x765x580

-

13.500

000 antraciet geverfd
180 zwart - blauw mat email

Saey 92 top
478.0392.XXX

710.800.550

1.150

13.500

000 antraciet geverfd
280 zwart - blauw glanzend email

Saey 94
478.0294.XXX

645x740x530

-

11.500

000 antraciet geverfd
180 zwart - blauw mat email

Saey 94 top
478.0394.XXX

645x770x530

1.100

11.500

000 antraciet geverfd
280 zwart - blauw glanzend email

GASKACHELS
model

afmetingen
BxHxD (mm)

hoogte met
deksel open
(mm)

vermogen
Watt (W)

Scope
476.07XX.XXX

670x700x540

-

8.000

Saey 92
476.6092.XXX

710x765x590

-

9.000

Saey 92 top
476.6394.XXX

710x800x590

1150

9.000

Saey 94
476.6094.XXX

644x742x575

-

9.000

beschikbare kleuren XXX
20.000 antraciet
geverfd+imitatie houtset
20.010 grijs
geverfd+imitatie houtset

30.000 antraciet
geverfd+set witte keien
30.010 grijs
geverfd+set witte keien

000 antraciet geverfd
180 zwart - blauw mat email
280 zwart - blauw glanzend email
000 antraciet geverfd
180 zwart - blauw mat email
280 zwart - blauw glanzend email
000 antraciet geverfd
180 zwart - blauw mat email
280 zwart - blauw glanzend email

gewicht
(kg)

132

130

130

110

OLIEKACHELS
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model

afmetingen
BxHxD (mm)

hoogte met
deksel open
(mm)

vermogen
Watt (W)

beschikbare kleuren XXX

gewicht
(kg)

Saey 92 8”
472.0092.000

710x765x550

-

10.000

antraciet geverfd

107

Saey 92 10”
472.1092.000

710x765x550

-

12.000

antraciet geverfd

107

Saey 92 top 8”
472.0392.000

710x800x550

1.170

10.000

antraciet geverfd

141

Saey 92 top 10”
472.1392.000

710.800.550

1.170

12.000

antraciet geverfd

143

gewicht
(kg)

buiten ø
afvoer (mm)

afstand midden
afvoerbuis - vloer
(mm)

bovenaan
sluiting

achteraan
sluiting

lengte
houtblokken (mm)

te verwarmen
ruimte (m3)

200

150

557

-

X

500

tot 240

218

150

482

-

X

500

tot 240

178

150

520

-

X

450

tot 200

190

150

520

-

X

450

tot 200

buiten ø
afvoer (mm)

afstand midden
afvoerbuis - vloer
(mm)

afstand achterkant midden afvoerbuis
bij bovenaansluiting

aansluiting
gastoevoer

beschikbaar op
propaangas

te verwarmen
ruimte (m3)

100

605

50

3/8”

nee

tot 150

100

610

70

3/8”

ja

tot 160

100

610

-

3/8”

ja

tot 160

100

574

65

3/8”

ja

tot 160

buiten ø
afvoer (mm)

afstand midden
afvoerbuis - vloer
(mm)

verbruik max.
stand
(L/H)

verbruik min.
stand (L/H)

te verwarmen
ruimte (m3)

125

594

1

0,24

tot 180

125

620

1,4

0,38

tot 210

125

594

1

0,24

tot 180

125

620

1,4

0,38

tot 210
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www.saeyheating.com
Saey The Best Stoves is een geregistreerd merk van SAEY Home & Garden N.V.
Industrielaan 4 - B-8501 Kortrijk-Heule - Belgium
Tel.: 056/36 14 64- Fax: 056/36 15 10 - E-mail: info@saeyheating.com

SAEY Home & Garden N.V. behoudt zich het recht voor modellen in deze catalogus te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
SAEY Home & Garden N.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten 06/04 - Ref. 410.3305.100

Eveneens beschikbaar in het Saey gamma:

