ONTDEK HET
NIEUWE VUUR

VIRTUO
THE FUTURE IS AVAILABLE NOW

DRU INTRODUCEERT:

HET NIEUWE VUUR

VUUR
398000 JAAR VOOR CHRISTUS
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WIEL
3500 JAAR VOOR CHRISTUS

DRUKPERS
1450 JAAR NA CHRISTUS

HET NIEUWE VUUR
2020 JAAR NA CHRISTUS

Ergens tussen 800.000 v.C. en 350.000 v.C. gebeurde
het. De grootste ontdekking door de mens ooit… Vuur.
Het bracht de mensheid warmte, licht en veiligheid.
Kortom, de drijvende kracht achter onze evolutie.
Nu is de tijd aangebroken voor een update. Waarom? We willen wel
de gezelligheid en de romantiek van vuur, maar liever niet de uitstoot.
Precies daarom hebben we bij DRU het vuur opnieuw uitgevonden.
Geen traditionele brandstoffen, wél de sfeer. Vanaf nu kan het.
Met trots presenteren we DRU Virtuo. Het nieuwe vuur.
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VIRTUO
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DE HAARD VAN DE TOEKOMST

ELEKTRISCH, DUURZAAM
ÉN SFEERVOL
De DRU Virtuo is niet zomaar een elektrische haard.
Het is sfeer en warmte uit een stekker, waarvan je
driedimensionaal kunt genieten. Met de nieuwe en
geavanceerde 3D-technologie, maakt de DRU Virtuo
het mogelijk om vanuit alle hoeken van je kamer te
genieten van een sfeervolle haard.

SFEER. ZONDER TRADITIONELE BRANDSTOFFEN
Vuur verbeteren. Het klinkt onmogelijk, toch is het gelukt. Met de elektrische
DRU Virtuo maakt vuur de stap naar de toekomst. En dat heeft voordelen.
Voor jou én voor het milieu. Ons nieuwe vuur vraagt niet langer om fossiele
brandstoffen, maar biedt wel precies dat wat je zoekt in vuur. Een levendig
vlammenspel, het geluid van knisperend hout en heerlijk warm wanneer jij
dat wilt. Alleen DRU Virtuo geeft je het gevoel dat je voor een echte haard
zit. Je moet het voelen om te geloven.
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SELECTEER JE EIGEN VLAMBEELD

ROMANTISCH, MODERN
OF GEZELLIG

Heerlijk thuiskomen op een koude winterdag, een
romantisch avondje voor twee of juist gezelligheid
voor het hele gezin. Dat is DRU Virtuo. De Virtuo laat
zich met geen enkele andere haard vergelijken.

VIRTUO-FLAME®, GENIETEN IN 3D
Van welke zijde je ook van DRU Virtuo geniet, dankzij de door
ons ontwikkelde projectietechniek is het nieuwe vuur niet van
gewoon vuur te onderscheiden. Er is een ruime keuze uit
verschillende vlambeelden, kies de vlammen die jij mooi vindt.

LED GLOEIBED
De natuurechte houtblokkenset gecombineerd met het LED gloeibed
maakt de sfeer in je kamer compleet. Met je afstandsbediening of via de
app selecteer je prachtige vlambeelden, controleer je zelf de warmte
en kies je voor het geluid van een gezellig knapperend haardvuur.
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HET NIEUWE VUUR
Z I T VO L I N N OVAT I E
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REGISSEER ZELF DE SFEER IN HUIS
De Virtuo is eenvoudig te bedienen. Via de
afstandsbediening kies je het vlambeeld dat
jij mooi vindt, schakel je het geluid van een
knapperend haardvuur in of uit en bepaal je
de gewenste warmteafgifte.
Met de speciale Wifi-app bedien je de
haard via je smartphone en heb je de
volgende extra functies:

•	In- en uitschakelen via de timer
•	Uploaden van extra vlambeelden
•	Gloeibed met instelbare intensiteit
•	Geluid van knapperend hout
•	Warmteafgifte via thermostaat
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VIRTUO GEEFT MAXIMALE SFEER

MET EEN MINIMALE
MILIEUBELASTING

Het nieuwe vuur is er niet alleen voor deze generatie.
De DRU Virtuo is ontwikkeld met aandacht voor de
toekomst en zet een stap in de goede richting.
DUURZAAMHEID STAAT CENTRAAL
Iedere nieuwe haard of kachel van DRU excelleert als het gaat om
duurzaamheid. Haarden die garant staan voor optimale functionaliteit
en een lang levensduur. Met DRU Virtuo voegen we hier nog een extra
component aan toe.

ZONDER TRADITIONELE BRANDSTOFFEN
De DRU Virtuo is namelijk 100% elektrisch, dit betekent dat je geen
traditionele brandstof meer nodig hebt. En daarmee dus veel minder
CO2 uitstoot. Heb je thuis toevallig ook zonnepanelen? Dan is je deze
sfeerbrenger helemaal duurzaam!
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E E N S TO P C O N TACT
IS GENOEG VOOR EEN
KAMER VOL SFEER
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HET NIEUWE VUUR KAN OVERAL
• Plug & play, overal te plaatsen
• Geen schoorsteen of leidingen nodig
•	Makkelijk te bedienen met
de afstandsbediening en app
• Onderhoudsvriendelijk
•	Kies je eigen design en afwerking
•	Optionele convectiespoiler zorgt
voor optimale luchtcirculatie
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EEN DRU VIRTUO
VOOR IEDEREEN
Ieder huis is anders en geen wens is hetzelfde. Daarom vind je DRU Virtuo in allerlei
soorten en maten, verdeeld over drie categorieën: fronthaarden, 2-zijdige haarden
en 3-zijdige haarden. Welke DRU Virtuo past het best bij jou?

Geluid van een knapperend haardvuur

Minimale CO2 uitstoot

Regelbare warmteafgifte

Geen rookkanaal
of afvoer nodig

Standaard meegeleverde
afstandsbediening

Alleen een stroomvoorziening nodig

Diverse verschillende
vlambeelden mogelijk

Virtuo-Flame® met
driedimensionaal
vuuraanzicht

LED gloeibed met
modulerende lichtsterkte

Makkelijk te plaatsen
in iedere ruimte

Natuurechte
houtblokken

Geen warmtewerend materiaal
nodig voor het inbouwen

HET GE VOEL VA N V UUR
MET HET VOORDEEL VA N ELEK TRISCH
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VIRTUO 80/3

399

3-zijdige haarden

Scan deze QR code
voor brandend vuur.

880
940

550

399

788
880
510

50

940

30

Virtuo-Flame techniek
houtset bruin en LED gloeibed
decorglas zwart
afstandsbediening en via app
510 mm
230 volt
1000-2000 Watt (thermostatisch)
100 kg

550

558

®

1000

788
137

350

510

50

Virtuo 80/3
Vlambeeld
Branderbed
Interieur		
Bediening
Inbouwdiepte
Aansluiting
Verwarming
Gewicht		

1000

Niet één, niet twee, maar drie kanten om jezelf in de
vlammen te verliezen. Je vindt het bij de Virtuo 80/3.
De ideale haard om als roomdivider tussen verschillende
ruimtes te plaatsen. En is daarmee altijd het stralende
middelpunt van je woning. Wie kiest voor de Virtuo 80/3,
die kiest voor sfeer van alle kanten.

30
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VIRTUO 80/2

399

2-zijdige haarden

Scan deze QR code
voor brandend vuur.

842

399399

788

50

510
30

Virtuo-Flame techniek
houtset bruin en LED gloeibed
decorglas zwart
afstandsbediening en via app
510 mm
230 volt
1000-2000 Watt (thermostatisch)
100 kg

788
788

510
510

350
137

550550
30
30

558

®

50 50
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842
842
872
872

1000
1000

Virtuo 80/2
Vlambeeld
Branderbed
Interieur		
Bediening
Inbouwdiepte
Aansluiting
Verwarming
Gewicht		

1000

Vanuit verschillende ruimtes tegelijkertijd van het
nieuwe vuur genieten? Het kan met de Virtuo 80/2.
Geen andere haard laat zich zó strak en kaderloos
in een hoek inbouwen. Dat oogt niet alleen geweldig,
je bespaart ook meteen extra ruimte. Een veelzijdige
blikvanger als deze, dat is design volgens DRU.

550

872

VIRTUO 75
Fronthaarden

Scan deze QR code
voor brandend vuur.

Luxe kan vanaf nu overal, met de Virtuo 75. Geef je
slaapkamer een impuls van romantiek of maak je
woonkamer extra behaaglijk. Er is altijd een Virtuo 75
die helemaal aansluit bij jouw situatie en budget.
Het optionele Clear View (ontspiegeld) glas zorgt voor de
ultieme vuurbeleving. Ja, met deze sfeerbrenger til je ieder
vertrek eenvoudig naar een hoger niveau.
Virtuo 75
Vlambeeld
Virtuo-Flame® techniek
Branderbed	houtset bruin en LED gloeibed
Interieur		
decorglas zwart
Bediening
afstandsbediening en via app
Inbouwdiepte
510 mm
Aansluiting
230 volt
Verwarming
1000-2000 Watt (thermostatisch)
Gewicht		
100 kg

17

V U UR EN VA K M A N SC H A P
SINDS 175 4
Bij DRU maken we kachels en haarden. Met veel liefde
en vakmanschap ontwerpen en produceren we onze
kachels en haarden allemaal in Nederland. We beseffen
ons daarbij heel goed dat het niet alleen gaat om het
product zelf, maar ook om de sfeer en warmte die het bij
de mensen thuis oplevert. Dat passie leidt tot geweldige
resultaten bewijzen we bij DRU al ruim 265 jaar.
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Bij ieder ontwerp zetten we het leven van mensen zoals jij
centraal. Hoe kunnen we je nóg meer laten genieten? Hoe
kan sfeer nóg beter? Nog slimmer? Vorm en functie liggen
precies in elkaars verlengde. Inmiddels bieden we in heel
Europa een premium assortiment van gasgestookte en
houtgestookte haarden en kachels. Met DRU Virtuo zetten
we nu ook de nieuwe standaard voor elektrische haarden.

DE BALANS TUSSEN MENS EN OMGEVING

HOOGWAARDIGE AMBITIE

Een duurzame bedrijfsvoering vraagt om een continue
balans tussen mens en omgeving. Klanttevredenheid
en efficiëntie gaan bij DRU dan ook hand in hand met
milieuvriendelijkheid en veiligheid.

Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
Het is een ambitieuze en kritische houding die
overal merkbaar is en onze drijfveer vormt om het
iedere dag weer wat beter te doen.

HET GEMAK DAT VERSCHIL MAAKT

BLIJVENDE ONTWIKKELING

Het gemak voor de eindgebruiker staat altijd centraal
in ons doen en denken. Hoe kunnen onze producten
en diensten slimmer, vernieuwender, comfortabeler?
Hiervoor zijn we continu in contact met gebruikers,
leveranciers en onze dealers.

Kritisch, nieuwsgierig, leergierig, openstaan voor feedback,
het altijd beter willen doen. Een vooruitstrevend gevoel dat
verankerd is in ons DNA. Het is een besef dat we alleen
verder komen door onszelf te blijven ontwikkelen.
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DRU Verwarming B.V.

Drugasar Ltd.

DRU Belgium

Postbus 1021 | 6920 BA Duiven

Deans Road | Swinton

Kontichsesteenweg 69/1

Ratio 8 | 6921 RW Duiven

Manchester | M27 0JH

2630 Aartselaar

The Netherlands

United Kingdom

Belgium

T. +31 (0)26 - 319 5 319

T. +44 (0)161 - 793 8700

T. +32 (0)3 - 450 7000

F. +31 (0)26 - 319 5 348

F. +44 (0)161 - 727 8057

F. +32 (0)3 - 450 7009

www.virtuofires.nl

www.virtuofires.co.uk

www.virtuofires.be

BY APPOINTMENT OF
THE COURT OF THE NETHERLANDS

since

www.drufire.com
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DRU: Member of the Spartherm-Group
Wijzigingen voorbehouden. De kleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid. Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van DRU Verwarming B.V.
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