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Onze gaskachels zijn direct te herkennen aan het gebruikersgemak in combinatie met het mini-

malistische design. De kachels kunnen op elk gewenst moment in gebruik worden genomen.

Een druk op de afstandsbediening is voldoende om een prachtig vuur te laten ontbranden dat de 

ruimte aangenaam verwarmt. Optimaal comfort wordt gecombineerd met een gezellig haard-

gevoel. En dat ook nog eens schoon en emissiearm. 

Verheugt u zich op een heerlijk knus vuur, dat dankzij de thermostaat 
functie al brandt bij thuiskomst. De in- en uitschakeltijden kunnen 
net zo eenvoudig worden ingesteld als de kamertemperatuur en vlam-
hoogte.
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VUUR EN DESIGN VORMEN BIJ ONS EEN EENHEID

Tijdloos én modern: dat is het idee achter het door HASE ontwikkelde
kacheldesign. Tot in de puntjes doordacht, geraffineerd tot in 
het kleinste detail en geproduceerd in onze eigen kachelfabriek.

Het design van onze gaskachels werd ontwikkeld door Fernando Najera, directeur en vormgever van 

HASE. Met tientallen jaren ervaring in de kachelbouw ligt de focus op een subtiele uitstraling en een 

uitgebreid designconcept dat een woning voor vele jaren verrijkt.
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ZAFRA
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OPTIMAAL ZICHT OP HET VUUR

Geniet van elke kant van het vuur dankzij een verbrandingskamer 
die van drie zijden zichtbaar is. Het vuur wordt op deze manier perfect 
in scène gezet. Om langer te genieten van de warmte, kunt u Zafra 
uitbreiden met thermostenen voor warmteopslag. 
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ZAFRA

[Z]
| 9| 98 |8 |

VERSCHEIDENHEID EN COMFORT

Met handgemaakt keramiek of speksteen geeft u uw kachel indivi-
dueel vorm, passend bij de inrichting van uw thuis. Plaats een accent 
in uw woonruimte die een echte blikvanger is. Creëer een plek waar 
u tot rust kunt komen 
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ZERBO 160
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MEER STIJL EN INDIVIDUALITEIT

Een prachtig vuur dat u uitnodigt om vanaf het eerste moment te 
ontspannen. Voor ultiem genot en comfort. Naast onze kachel kunt 
u een rek plaatsen dat tegelijkertijd als zitplek fungeert. U zult zien
dat dit snel uw favoriete plek wordt.
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ZERBO 120 & 160
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DESIGN MET KEUZEVRIJHEID

Met een uitrusting van keramiek, speksteen of hout individualiseert u uw 
kachel volgens uw wensen. Daarnaast kunt u uw gaskachel uitbreiden met 
een passende zitbank en thermostenen voor langdurige warmte. Bekijk de 
mogelijkheden online op www.hase.nl/zeta.
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ZERBO 120
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HET VUUR STAAT CENTRAAL

Kachel aan, het dagelijkse leven uit. Zo kunt u snel genieten van een 
kachel met gas. Stel het vlammenspel in volgens uw wensen. 
Met de afstandsbediening bepaalt u hoe warm u het in de kamer wilt 
hebben. Eén klik is voldoende.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onze gaskachels zijn geschikt voor de 
verbranding van aardgas G20 · G20/25 · G25.3 
butaan G 30 en propaan G 31.

Metaalkleure Keramiekkleuren Speksteen

-  panoramisch zicht op het vuur dankzij 
 verbrandingsruimte met beglazing aan 3 zijden

·  kachellichaam met handgemaakt keramiek of speksteen

-  achterwand verbrandingskamer van handgemaakt keramiek

·  keramische houtblokken voor een natuurlijk, mooi vuurbeeld

·  optioneel met thermostenen voor een langer warmtegenot 

·  bijzonder eenvoudige en comfortabele regulering 
 van vuur dankzij afstandsbediening

· elektronische kamertemperatuurregeling met 
 dag- en weekdaginstelling

· bedrijf onafh ankelijk van ruimtelucht

PRESTATIES
Bereik vermogen* 3 - 5

Rendement* 72,5 - 80 %

Energie-effi  cientieklasse  B

*afh ankelijk van het gassoort

Op www.hase.nl/zeta vindt u uitge-
breide technisch specifi caties van 
alle gaskachels en uitvoeringen.

AFMETINGEN  
H x B x D

a 150  ·  b 43,5  ·  c 43,5 cm

AANSLUITINGEN
rookgasafvoer

d boven 122,5 cm
e achter 136,5 cm
f Afstand achterkant kachel  
   - midden rookkanaal
 19,5 cm

Rookgasafvoer 
concentrisch Ø): 10 / 15 cm

GEWICHT
Keramiek 134 kg
Speksteen 134 kg
Accumulatie stenen 42 kg

Confi gureer uw gaskachel online op www.hase.nl/zeta

Alabaster BrasilMontagneZwart
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· naar keuze met keramiek-, speksteen- of houtafwerking

· passende zitbank verkrijgbaar

· eenvoudig en comfortabel in het gebruik met 
 afstandsbediening

· mooi vuurbeeld met keramische houtblokken

· elektronische kamertemperatuurregeling met 
 tijd- en weekdagprogramma

· bedrijf onafhankelijk van ruimtelucht

Metaalkleure Keramiekkleuren Speksteen Hout

Krijt MarokkoMeteorietZwart

Configureer uw gaskachel online op www.hase.nl/zeta

PRESTATIES
Bereik vermogen* 2,5 - 4

Rendement* 66 - 80 %

Energie-efficientieklasse  B

*afhankelijk van het gassoort

Op www.hase.nl/zeta vindt u uitge-
breide technisch specificaties van 
alle gaskachels en uitvoeringen.

AFMETINGEN  
H x B x D
 a 119  ·  b 57  ·  c 33,5 cm

AANSLUITINGEN
ROOKGASAFVOER
d boven 106 cm

Rookgasafvoer 
concentrisch (Ø): 10 / 15 cm

GEWICHT
Kachel 97 kg

· naar keuze met keramiek-, speksteen- of houtafwerking

· passende zitbank verkrijgbaar

· intuïtieve bediening en eenvoudige regulering 
 van vuur dankzij afstandsbediening

· mooi vuurbeeld met keramische houtblokken

· elektronische kamertemperatuurregeling met 
 tijd- en weekdagprogramma

·  optioneel met thermostenen voor een langere 
 opslag van warmte

· bedrijf onafhankelijk van ruimtelucht

Configureer uw gaskachel online op www.hase.nl/zeta

PRESTATIES
Bereik vermogen* 2,5 - 4

Rendement* 66 - 80 %

Energie-efficientieklasse  B

*afhankelijk van het gassoort

Op www.hase.nl/zeta vindt u uitge-
breide technisch specificaties van 
alle gaskachels en uitvoeringen.

AFMETINGEN  
H x B x D
 a 158  ·  b 57  ·  c 33,5 cm

AANSLUITINGEN
ROOKGASAFVOER
d boven 106 cm

Rookgasafvoer 
concentrisch (Ø): 10 / 15 cm

GEWICHT
Kachel 120 kg
Accumulatie stenen  74 kg
 

Metaalkleure Keramiekkleuren Speksteen Hout

Krijt MarokkoMeteorietZwart



ZETA · DE GASKACHELS  VAN HASE
www.hase.nl/zeta

Wolvenkoog 5 · 1822 Alkmaar

Tel. 072 5618 445 · info@pdhenri.nl 

www.pdhenri.nl

ZETA gaskachels zijn verkrijgbaar bij de gespecialiseerde vakhandel. Importeur:


