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Stûv Stories 

Welkom in onze Story! Stûv producten… dat 

is een verhaal over het (her)inrichten van je 

interieur. Een warm verhaal over eenvoud, 

soberheid, efficiency. Waar vorm samen-

gaat met functie en objecten geïntegreerd 

worden in de architectuur. Bij Stûv draait 

alles om kwaliteit en oprechte puurheid. 

Minder is meer. En meer is… meer: design 

dat de mens centraal stelt, altijd innovatief 

willen zijn. Toewerkend naar een comfor-

tabele balans tussen genieten & respect 

voor de omgeving. Stûv. A state of mind. 

Stûv Stories +Stûv 30-compact

Een wonder 

van rendement 

en aanpassings-

vermogen 

stuv.com



Stûv Stories +Stûv 30-compact

Compact,  

sober en puur

Getoond model: Stûv 30-compact H



De Stûv 30-compact is bijzonder veelzijdig. Er is dus altijd wel een Stûv 

30-compact die helemaal aansluit op uw wensen, zeker ook in een lage 

energiewoning of kleine woning. Een  inbouwhaard, houtkachel of plaats-

klare schouw… welke u ook kiest, u geniet van een prachtig zicht op het vuur 

en een hoog rendement door een geavanceerd verbrandingssysteem.  

Stûv Stories +De Stûv 30-compact range

Veelzijdigheid en subtiel  

aanpassingsvermogen
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Stûv Stories

schoonheid vanuit 

functie



volle deur

Stûv Stories +Stûv 30-compact. De luxe van drie keuzes

+  Glazen deur: genieten van het vlammenspel met optimaal rendement

+ Volle deur: vertraagde verbranding zonder dat het glas vuil wordt

+  Open haard: het authentieke open haardgevoel

Drie deuren, drie mogelijkheden

Om de gebruiksfunctie van uw Stûv 30-compact te veranderen, draait u de trommel zo 

dat de gewenste deur voor de haardopening komt te zitten. Dit kan in een paar seconden. 

Met de glazen deur geniet u van een prachtig zicht op de vlammen. In alle veiligheid en 

met een uitstekend rendement, zuinig en milieuvriendelijk. Met de volle deur creëert u een 

vertragende houtverbranding en optimaal rendement, zonder dat het glas vuil wordt. Als 

open haard geniet u van knetterend vuur, de lekkere houtgeur -en kunt u zelfs bbq-en! 

open haard

glazen deur

volle deur

glazen deur open haard
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Stûv Stories +Stûv 30-compact

Deskundig & vakkundig

gecreëerd

360% genieten

U wilt natuurlijk zo veel mogelijk genieten van de weldadige warmte en het prachtig vrije 

zicht op het vlammenspel. Om hier niets van te hoeven missen, is op de Stûv 30-com-

pact een -onzichtbaar- draaiplateau gemonteerd. Hiermee kunt u de Stûv 30-compact 

bijvoorbeeld nu eens naar de woonkamer richten, dan eens naar de eetkamer. 

+  Interessant kenmerk bij de Stûv 30-compact en 30-compact H: draaiplateau om de haard te richten
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Stûv Stories +Stûv 30-compact

Revolutionair…

drie gebruiksfuncties 

en slim omgaan met 

verbrandingslucht

+ Drie gebruiksfuncties

+  Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht

+ Draaiplateau standaard

+ Vloerplaat als optie leverbaar



Stûv Stories +Stûv 30-compact H

De Stûv 30-compact is een kachel die op drie manieren werkt. Met drie 

draaideuren die zich aanpassen aan uw wensen. Met de glazen ruit er-

voor geniet u zorgeloos van een betoverend schouwspel van vlammen. 

Zonder ruit - als open haard- heeft u een vertrouwd lekker knetterend 

en behaaglijk vuur. En als dichte kachel heeft u een aangename en 

elegante warmteverspreider in huis. Overschakelen van de ene func-

tie naar de andere is makkelijk: in een handomdraai draait u de deur 

van uw keuze voor de haardopening. En met de Stûv 30-compact H, 

die beschikt over een buitengewoon prestatievermogen, kunt u ook in 

een kleinere woning genieten van alle mooie gebruiksmogelijkheden. 

De hoogste vorm 

van accumulatie

+ Drie gebruiksfuncties

+  Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht

+ Accumulatie systeem optioneel

+ Draaiplateau standaard

+ Vloerplaat als optie leverbaar
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Stûv Stories +Stûv 30-compact H accumulatie

Het grootste deel van de 

warmte verwarmt de kamer, 

een ander deel wordt in de  

accumulator opgeslagen.

Aansteken
De volle deur voorkomt  

verspreiding van de warmte 

via de ruit en kanaliseert de 

energie naar de accumulator.

Accumulatie
Na uitdoven van het 

vuur wordt de opgehoopte 

warmte geleidelijk  

vrijgegeven.

Vrijgave warmte

De Stûv 30-compact-H kan worden uitgerust met een accumulatorkern. 

Deze slaat een deel van de warmte op. De opgehoopte energie zal zich tot 

15 uur na het uitdoven van de haard nog steeds verspreiden. En u geniet 

langer van een weldadige warmte.

Accumulatiekern 

van 150 KG

Verbranding       Vrijgave van de in de kern opgehoopte warmte

Temperatuur van 

de accumulatorkern

180o _

140o _

100o _

60o _

20o _

4u 8u 12u
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Stûv Stories +Stûv 30-compact in B

Mooi opgaand in de

warmte van uw huis

+  Drie gebruiksfuncties

+  Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht

+  Luchtkanalisatie mogelijk

+  Ventilator als optie leverbaar

+  Vloerplaat als optie leverbaar

Inbouwen, op een subtiele en sobere manier. Subtiele rondingen, perfect 

aansluitend en mooi op maat. Zodat vuur & warmte een worden met uw 

persoonlijke woonomgeving. Ook als u in een kleiner huis woont, of een 

lage energie woning heeft.
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+ Drie gebruiksfuncties

+  Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht

+  Luchtkanalisatie mogelijk

+ Vloerplaat als optie leverbaar

+  Ventilator als optie leverbaar

Met de hoge configuratie van de Stûv 30-compact in kunt u het rijzige 

karakter van uw haard accentueren door deze te laten doorlopen 

tot aan het plafond. Van onder tot boven. Dat geeft een schitterend 

ruimtelijk effect. Functioneel en mooi… uw bezoek is er vast en zeker 

ondersteboven van!

Stûv Stories +Stûv 30-compact in R

Eindeloze warmte



Perfect & puur… 

een mooie 

combinatie

Stûv Stories +Stûv 30-compact in frontpaneel

Configuraties

+  Drie gebruiksfuncties

+ Kiezen uit 4 configuraties zijpanelen

+ Kiezen uit een uitgebreid kleurenpalet

+ Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht

+ Luchtkanalisatie mogelijk

+ Ventilator als optie leverbaar

+ Vloerplaat als optie leverbaar
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Stûv Stories +Stûv 30-compact in hoekbekleding + Drie gebruiksfuncties

+ Kiezen uit een uitgebreid kleurenpalet

+ Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht

+ Ventilator als optie leverbaar

+ Vloerplaat als optie leverbaar

Hoe u ook woont, in elk huis past een Stûv 30-compact. Zelfs in te bouwen in  

een hoek! Weer een bewijs van de veelzijdigheid van de Stûv 30-compact familie.

Warmte waar u 

maar wilt en precies 

zoals u het wilt



Het plezier van een plaatsklare schouw, die snel en makkelijk te installeren is. En die toch 

helemaal op maat naar uw persoonlijke wensen gerealiseerd kan worden. In diverse kleu-

ren en maatvoeringen. Mocht u in de toekomst verhuispannen hebben… geen probleem! 

De Stûv 30-compact in plaatklare schouw neemt u zo mee naar uw nieuwe woning. 

Stûv Stories +Stûv 30-compact in plaatsklare schouw

Configuraties

+ Drie gebruiksfuncties

+ Kiezen uit 4 configuraties zijpanelen

+ Kiezen uit een uitgebreid kleurenpalet

+ Rechtstreekse inlaat voor buitenlucht

+ Ventilator als optie leverbaar

+ Vloerplaat als optie leverbaar
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Stûv Stories +Stûv 30-compact

Nieuwe tijden,  

innovatieve  

oplossingen

31

Verbrandingstechniek en lucht-
circulatie Stûv 30-compact

Verbrandingslucht:  

illustratie met rechtstreekse inlaat 

voor buitenlucht onder het toestel 

(kelder, buitenaasluiting). Kan ook 

achteraan het toestel (in optie). 

Naverbranding.  

Deze luchttoevoer zorgt voor een 

optimale verbranding. Precisie,  

zuinigheid en een proper rook-

kanaal zijn hiervan het gevolg.

Convectielucht wordt opgenomen 

van de woonruimte om verwarmd 

te worden in de dubbele mantel  

van het toestel.

Warmte van de verbrande gassen 

wordt uitgewisseld met de convec-

tielucht die langs de warmtewisse-

laar circuleert.

Verwarmde lucht wordt in de leef-

ruimte verspreid door natuurlijke 

convectie.

Verbrande gassen worden af-

gevoerd door het rookkanaal. 

Illustratie met verticale afvoer. Kan 

ook horizontaal achter het toestel 

(dan gekoppeld aan  verticaal 

rookkanaal).

Raamspoeling: zorgt voor lucht-

toevoer die de rookgassen weg-

duwt van het glas. Zo kunt u altijd 

genieten van het vlammenspel.
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Stûv Stories +Stûv barbeque

Buiten wordt binnen

U kunt nu het hele jaar door genieten van een warm zomers gevoel. En het is nog gezon-

der ook: met de Stûv bbq wordt het eten niet boven gloeiende houtskool gelegd, maar 

voor de vlammen. Zo bakt u met straling en worden uw smakelijke entrecotes of vis niet 

verbrand door lekkend vet op de gloeiende houtskool. De grill monteert u in een hand-

omdraai op de haard. En de trek van de schouw zuigt alle kookgeurtjes weg… ook lekker! 



 

Stûv Stories +Stûv mobilobox en houblokkenkar

+  Mobilobox. Alles binnen handbereik om optimaal te genieten.  

Lucifers, onderhoudsproducten, klein hout, barbeque-kit en meer…

+  Houtblokkenkar, praktisch & mobiel. Sobere en strakke lijnen.  

Een mooie aanvulling voor elke Stûv.



 

 

 

Technische kenmerken 30-compact 30-compact H 30-compact in

massa van het toestel | kg 114 124 (+151) 125

nominale vermogen | kW 6 6 6

benuttingsbereik | kW 3-9 3-9 3-8

rendement | % 80 80 81

CO-uitstoot | % 0,09 0,09 0,05

uitstoot fijne deeltjes* | mg/Nm3 18 18 34

houtverbruik** | kg/h 0,8 - 2,5 0,8 - 2,5 0,8 - 2,3

lengte houtblokken | V/H - cm 40/25 40/25 40/25

verbrandingslucht | ø mm 63 63 63

patent 1130323 1130323 1130323
 

Opties 30-compact 30-compact H 30-compact in

+ 3 gebruiksfuncties s s s

+ draaiplateau s s -

+ barbequekit o o o

+ vloerplaat o o o

+ rookuitlaat naar boven s o s

+ rookuitlaat naar achteren - o -

+ aansluiting voor buitenlucht o o o

+ warmteaccumulator - o -

+ elektrische ventilatie - - o

+ aslade s s s

*  meetmethode volgens DIN + 

**  bij 12% vochtigheid

V/H verticale positie / horizontale positie

o  optie

s standaard

-  niet beschikbaar

Stûv 30-compact technische specificaties
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Colofon

 

Alle Stûv haarden zijn ontworpen om hout te verbranden met een vochtigheidsgraad van minder dan 20%.

Alle Stûv Kachels werden getest overeenkomstig de norm EN 13240 CE en EN 13229 CE

Beantwoordt aan de normen:

Stûv 30-compact, Stûv 30-compact H, Stûv 30-compact in: Flamme Verte 7* (FR), BImSchV 1 & 2 (DE), LRV (CH), 

DIN+ (EU), BE Phase 1, 2 & 3 (BE), Art. 15A B-VG (DE), defra (UK), VKF (CH), The Nordic Swan
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uitgave zou kunnen voorkomen

NL - 93102095 - 201409

Voortdurend streven naar vooruitgang …

Stûv investeert intensief in onderzoek en ontwikkeling, zowel in haar eigen laborato-

rium als via partnerschappen met experts op het gebied van verbranding. 

Elk detail speelt een rol bij de goede werking van een kachel. Stûv-toestellen voldoen 

aan de strengste milieunormen. We geven voorrang aan ergonomie en eenvoud in alle 

fasen – plaatsing, gebruik, onderhoud – zodat elke gebruiker zijn toestel op optimale 

wijze kan laten werken.

Het is om die reden dat we uitvoerige installatiehandleidingen leveren, ons verkoop-

netwerk zorgvuldig uitkiezen en opleidingen organiseren voor onze wederverkopers 

en installateurs.

Stûv-garantie

+  Stûv-kachels staan bekend om hun design en goede prestaties. Het zijn tevens ro-

buuste, betrouwbare en duurzame kachels.

+  De kachels en onderdelen worden in Europa op uiterst zorgvuldige wijze vervaardigd. 

Een goed onderhouden Stûv-kachel gaat levenslang mee.

+  Daarom biedt Stûv de gebruikers van haar producten een verlengde garantie aan. 

Drie jaar garantie boven op de wettelijke garantie.

+  Dat wil zeggen 5 jaar in het totaal op de kachelstructuur, 3 jaar op elektrische onder-

delen en 3 jaar op alle overige onderdelen.

Hoe van deze verlengde garantie genieten?

Vul het garantieformulier in dat u aan het eind van de handleiding vindt en retourneer 

het papieren document aan Stûv of – nog eenvoudiger – vervolledig het online formu-

lier op stuv.com.



   

Stûv 16

Soberheid in zijn puurste vorm

Stûv 21

Een open -en gesloten- haard

Stûv 30

Subtiele rondingen,  

sublieme gebruiksmogelijkheden

Stûv 30-compact

+ Subtiele rondingen, 

pure warmte

Stûv microMega

micro binnenvolume, 

Mega zicht op de vlammen

De Stûv haarden worden verdeeld door:

Join us on : De Stûv haarden worden ontworpen  

en vervaardigd door: Stûv SA

rue Jules Borbouse 4

B-5170 Bois-de-Villers

Belgié

t +32 (0)81 43 47 96 

info@stuv.com

stuv.com


