
Gasvoorziening voor aardgasloze woningen

Productblad



Mogelijkheid van snel verwarmen van een specifieke ruimte

Sfeer en beleving van een haard in de kamer met een echt
vlammenbeeld

Propaan is een duurzaam alternatief voor aardgas

Voor iedere situatie een oplossing op maat

Compact systeem, eenvoudig te installeren

Middels onze handige omschakelaar voorkomt u dat u zonder
gas komt te zitten!

DE 6 VOORDELEN



Automatische omschakeling voor een continue gastoevoer

In elke opslag te monteren

Nu op stevige stalen plaat

OMSCHAKELUNIT

Meer info via YouTube  

De omschakelunit meet
de gasdruk in de linker
gasfles (zie pijl). 
Dit is de startsituatie van
de omschakelunit.

De linker gasfles is leeg. 
Het verbruik in de rechterfles
start direct. Draai de knop
180° om de gasdruk van de
andere gasfles te meten. 

Het kijkglas is nu groen,
vervang de linker gasfles
voor een nieuwe gasfles.
Als het kijkglas weer rood is
herhaalt het proces zich.

HOE WERKT DE OMSCHAKELUNIT?



Handzame flessen, overal goed verkrijgbaar

Beschikbaar met scharnier of schuifdeksel

In 3 kleuren verkrijgbaar VERZINKTRAL9005 RAL7016

Compact, modern model

Geschikte oplossing 

Beschermt en ontneemt 

  GASFLESOPSLAG 2X 10,5KG

       voor sfeerhaard

       apparatuur uit het zicht

Modern laag model

Dubbele gasvoorraad,

Zowel verkrijgbaar met

  GASFLESOPSLAG 4X 10,5KG

       dus minder wisselen

       scharnier- of schuifdeksel

HAARDGAS OPSLAGEN

Afmetingen H66 x L77x D40 cm

VOOR 10,5KG FLESSEN

Afmetingen H66 x L156 x D40 cm



Oplossing voor groot of zwaar verbruik

Wisselservice mogelijk! Informeer bij Emgas voor de mogelijkheden

In 3 kleuren verkrijgbaar

Moderne compacte opslag

Inclusief veilig slot

  GASFLESOPSLAG 2X 33KG

Moderne opslag

Inclusief veilig slot

In twee varianten verkrijgbaar

  GASFLESOPSLAG 4X 33KG

VERZINKTRAL9005 RAL7016

HAARDGAS OPSLAGEN

Afmetingen ca. H149 x L84 x D40 cm

VOOR 33KG CILINDERS

Afmetingen H150x L84 x D69 cm  -  H149 x L168 x D40 cm



Voor de 33kg cilinders bieden wij in

een groot deel van Nederland een

wisselservice aan. Middels deze service

wordt u volledig ontzorgd en kunt u

altijd genieten van uw gashaard.

Informeer bij uw haardendealer voor

de mogelijkheden!

Goederen worden compleet op pallet door heel Nederland geleverd

Iedere werkdag leverbaar

Korte/flexibele levertijden

HAARDGAS SERVICE

WISSELSERVICE AAN HUIS

LEVERINGEN


