
De Veldheer 4 is uitermate 

geschikt voor diegene die 

optimaal wil genieten van 

panoramavuur.

En is door zijn hoogte

ideaal te plaatsen in en 

voor bestaande schouwen.

4 O o k  vo o r  d e 
b u i t e n m o m e n t e n . . .

Handmade in Hummelo

4 Vermogen: 7 tot 9 kW
Rendement: 79%
Hxbxd: 775 x 555 x 380mm
Rookkanaal: Ø 150 mm
Kleur: antraciet

5 Vermogen: 8 tot 11 kW
Rendement: 81%
Hxbxd: 855 x 660 x 420mm
Rookkanaal: Ø 150 mm
Kleur: antraciet

Wilt u optimale sfeer in een 

grote ruimte? De Veldheer 5 

biedt naast zijn hoge 

vermogen ook het extra 

brede vlammenspel. 
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De Veldheer is een milieu verantwoorde energiebron

Hout is een verantwoorde en duurzame bron van energie. Het is wel de kunst om die 
energie ook op een verantwoorde manier uit het hout te winnen. Hierbij is het van 
belang om het hout zo efficiënt mogelijk te verbranden. Het is natuurlijk niet de be-
doeling dat de vrijgekomen energie in de schoorsteen verdwijnt, maar aan het vertrek 
wordt afgegeven. De Veldheer is een combinatie van een hoog rendement met een 
lage stof en CO2 uitstoot. Daardoor draagt de Veldheer bij aan een schoon leefmilieu.

Hout als brandstof is CO2-neutraal. De hoeveelheid CO2 die bij de verbranding van 
hout wordt uitgestoten, is gelijk aan de hoeveelheid CO2 die de boom tijdens zijn groei 
uit de lucht heeft opgenomen. Als de boom niet tot brandhout was verwerkt, maar 
gewoon in het bos was vergaan, zou exact dezelfde hoeveelheid CO2 weer aan de lucht 
zijn afgegeven als bij verbranding. Opname en afgifte zijn in evenwicht.

Stookt u met te nat hout, dan vervuilt dat het rookkanaal en de ruitjes. Bovendien ligt 
bij het gebruik van nat hout het rendement aanzienlijk lager. Om een goede verbran-
ding tot stand te brengen is een hoge temperatuur in de kachel noodzakelijk. 
Dit lukt alleen als uw hout goed droog en schoon is (vochtigheidsgraad +/-18%).



Door zijn hoogte is de 

Veldheer 1 ideaal te 

plaatsen in en voor

bestaande schouwen. 

Alle Veldheer modellen

beschikken over een

uniek ruitsysteem dat

zonder gereedschap

gewisseld kan worden.
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De Veldheer 2 is door z’n 

afmetingen en uitstraling 

geschikt voor ieder interieur. 

Door in de kachel op 3

verschillende plekken

lucht toe te voegen

wordt in alle modellen

een zeer schone

verbranding gerealiseerd.
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Model nr. 3 uit de Veldheer-

serie is met een CO-uitstoot 

van 0,03%, een stofuitstoot 

van 24mg/Nm3 (genormeerd 

op 13% O2) en een rende-

ment van 83% één van de 

schoonste haarden die er 

op de Nederlandse markt 

verkrijgbaar is.
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Peter Veldheer

1 Vermogen: 4 tot 6 kW
Rendement: 78%
Hxbxd: 775 x 375 x 350 mm
Rookkanaal: Ø 130 mm 
Kleur: antraciet

2 Vermogen: 6 tot 8 kW
Rendement: 81%
Hxbxd: 855 x 405 x 390 mm
Rookkanaal: Ø 150 mm
Kleur: antraciet

3 Vermogen: 8 tot 11 kW
Rendement: 83%
Hxbxd: 995 x 460 x 440 mm
Rookkanaal: Ø 150 mm
Kleur: antraciet

In onze ambachtelijke smederij in Hummelo in de Achterhoek 
hebben we een stoere en robuuste kachel ontworpen:
 de VELDHEER. 

Een kachel is vaak het middelpunt van veel mooie momenten 
thuis. De Veldheer is dan ook een blikvanger in uw interieur. 
Niet door toeters en bellen, maar door een strakke afwerking 
en een hoogwaardige uitstraling. De Veldheer laat zich het 
best omschrijven als een degelijk, robuust en perfect 
afgewerkte no-nonsense kachel. Alle lasnaden zijn vlak of 
onder een radius geslepen waardoor een strakke afwerking 
ontstaat. Er zijn er 5 modellen uit die gewoon Veldheer 
1 t/m 5 genoemd worden.

Naast het bijzondere en tijdloze design behoort de Veldheer 
tot de milieuvriendelijkste op de markt. En daar zijn wij trots 
op. Al onze kachels zijn getest volgens de allernieuwste eisen 
en voldoen ruim aan de strengste Europese milieunormen 
EN13240 en Din+. Standaard wordt de Veldheer in antraciet 
geleverd, maar andere kleuren zoals zwart, bruin en gietijzer 
zijn natuurlijk ook mogelijk. Daarnaast bestaat er de keuze 
uit een boven- of achteruitgang.

Kortom, ga de Veldheer bekijken en beleef dit stuk vakwerk.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar 
www.veldheerhaarden.nl.

O p  w e g  n a a r  d e  wa r m t e 
va n  Ve l d h e e r

Dorpsstraat 39  6999 AB  Hummelo  
www.veldheerhaarden.nl


