
Afkortingen

Inbouwframe
5  =  50mm (diepte inbouwframe)
10  =  100mm (diepte inbouwframe)
FRL  =  Frameloos (gastoestel zonder inbouwframe)

Type gaskachel
B11  =  Open gas toestel (haalt toevoerlucht uit de kamer en afvoergassen gaan naar buiten)
C11  =  Gesloten gas toestel  (haalt toevoerlucht van buiten en afvoergassen gaan naar buiten (dubbelwandige pijp))
MV  =  Multi vent (haalt toevoerlucht van buiten en afvoergassen gaan naar buiten (dubbelwandige pijp))
H  =  Hybrid (Gashaard ondersteund door LED-verlichting)

Glas
AR  =  Anti reflectie glas (ontspiegelend glas)

Bediening
RK  =  Regelkraan
MC  =  Manual Control
AB  =  Afstandbediening
ITC  =  Intelligent Technical Controller

Gassoort
L-G  =  Aardgas (laag calorisch) Duitsland
H-G  =  Aardgas (hoog calorisch) Duitsland
NG  =  Aardgas
LPG  =  Propaan

Uitvoering kachel
ST  =  See Through (doorkijkhaard)
RD  =  Room Divider (kamerverdeler)
C  =  Corner (door-de-hoek-haard)

Positie glas
RH  =  Right hand Positie glas rechts
LH  =  Left hand Positie glas links

Type branders
FFB  =  Flat Fibre Burner (vlakke brander, kan niet op propaan)
LB  =  Log Burner (meerder buisbranders onder een hoek, kampvuur idee)
LB2.0 =  Logburner 2.0 (Kampvuurbrander / verticale installatie van houtblokken / instelbaar van 5 tot 3 branders)
FB  =  Flat Burner (vlakke platte brander)
EB  =  Emberbed Burner (een horizontale slinger(buis)brander)
SB  =  Step Burner (vlakke brander, verdeeld in midden- en zijcompartimenten)
LF = Line Fire (vlakke brander, verdeeld in voor- en achtercompartiment)

Binnenbekleding
VERM  =  Vermiculiet (poreuze steenachtige panelen)
GL  =  Glas (zwarte glazen platen)
PL  =  Plaat (zwarte stalen platen)
LA  =  Lamel (zwarte stalen lamellen)
BR  =  Brick lining  (steenmotief panelen)
NOST  =  Nostalgic (steenmotief panelen)

Dekorationsmaterial
LOGS  =  Log set (houten stammen)
LL  =  Large Logs (grote houtstammen)
PB  =  Pebbles (witte kiezels)
GS  =  Grey Stones (grijze splitsteen)
AI  =  Acrylic Ice (glasgranulaat helder)

Glutbett
SY  =  Symbio module (LED gloeibed)
HPL  =  Hybrid Pro Light module (LED gloeibed + LED-aanstraling op de houtstammen)

LED-Beleuchtung
BL  =  Bottom Light (LED bodemverlichting)
TL  =  Top Light (LED topverlichting)

EX = Export


