
RÜEGG RII Flex-Line

Hier is hij dan: de nieuwe Rüegg RII, 
de jongste telg in de Rüegg-familie
 
Bij Rüegg Schweiz maken wij al meer dan 60 jaar met 
veel passie hoogwaardige (open) haarden. 
Onze innovaties zijn al tientallen jaren toonaange-
vend. Deze kwaliteiten worden ook gecombineerd in 
de 2-zijdige Rüegg RII, die dankzij het mooie vlam-
menpatroon de romantiek van het kampvuur tussen 
de vier muren verspreidt en technisch verrast met 
slimme details. 
Zowel één-, twee- als driezijdig biedt de Rüegg Flex-
Line de modernste techniek en een zeer uitgebreide 
hoeveelheid producten in uiteenlopend design.

De Rüegg RII, geïnstalleerd door een Rüegg-studio in 
uw omgeving: mooier vuur bestaat er niet!

Alle voordelen van de nieuwe, tweezijdige 
Rüegg RII in één oogopslag: 

• Eenvoudige bediening en functionaliteit: uiterst licht lopende  
 ruiten, die lang schoon blijven en voor het reinigen eenvoudig  
 kunnen worden ontgrendeld om achteraf met een handbewe- 
 ging weer in het mechanisme te worden geklikt – snel en prob- 
 leemloos 
• Duurzaamheid en betrouwbaarheid in beproefde Zwitserse kwa- 
 liteit: indien de haard ooit gerepareerd moet worden, dan kun- 
 nen alle beweegbare delen afzonderlijk worden vervangen ter- 
 wijl de ombouw intact kan blijven
• Prachtig vlammenpatroon dankzij het slimme ontwerp van de  
 verbrandingskamer en de precieze luchttoevoer
•	 De	 flikkerende	 vlammen	 komen	 dankzij	 het	 unieke	 Rüegg- 
 design met vele slimme details optimaal tot hun recht 
• Dankzij de architectuur van de Rüegg RII heeft u alle vrijheid  
 bij de persoonlijke vormgeving van uw haard
• Als installatie voor warme lucht of opslagfaciliteit getest en  
 ontwikkeld voor energiezuinige woningen
•	 Efficiënte	bijverwarming: bespaart olie, gas en geld
• Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
• Hoog efficiëntieniveau en een uitstoot die onder het gemiddel- 
 de ligt 
• Voldoet aan de relevante Europese energie- en milieuwetgevingwww.ruegg-cheminee.com

Meer knisperende inspiratie vindt u hier: 



RÜEGG RII: TECHNISCHE GEGEVENS 

 Modell Rüegg RII

Afmetingen RII 50x80x42 RII 50x80x50 50x100x42 50x100x50

Lichte inbouwopening haard H x B x D cm 50x80x42 50x80x50 50x100x42 50x100x50

Afmetingen van het keramische glas  (HxBxD) cm 47x74x37 47x74x45 47x94x37 47x94x45

Afmetingen toestel buitenzijde (HxBxD) cm 127x91x53 127x91x61 127x110x56 127x110x61

Bruto gewicht kg 230 242 270 280

Minimaal benodigde plaatsingsruimte cm > 125x70 > 125x70

Vormen  

Technische gegevens  

Nominaal vermogen in EN kW 11.0 11.5 10.9 12.9

Capaciteit range kW 11.0-11.7 11.5-12.7 10.9-12 12.9-14.2

Warmteafgifte warmte-accumulerende haard kW 3.7 3.9 3.7 4.3

Efficiency	EN	tests % 82.0 81.0 80.0 81.0

CO met 13% O2 inhoud zoals per EN test mg/m3 1250 1250 1125 875

CO met 13% O2 inhoud zoals per EN test % 0.10 0.10 0.09 0.07

Fijn stof met 13% O2 mg/m3 24 25 39 28.0

Gas massa open/gesloten g/sec 9.6 11.4 9.4 11.4

Gemiddelde rookgas temperatuur open/gesloten °C 288 297 332 339

Natuurlijke trek open/gesloten Pa 12 12 12 12

Diameter afvoer Ø cm 20 (optional 25) 20 (optional 25) 20 (optional 25) 20 (optional 25)

Examens  

EN 13229    

BImSchV stage 1+2 stage 1+2 stage 1+2 stage 1+2

15-A - Verordening voor Oostenrijk (01.01.2015) X X X X

Flamme Verte (7) ******* (7) ******* (7) ******* (7) *******

Certificato	Ambientale 4 stelle 4 stelle 4 stelle 4 stelle

Energielabel A+ A+ A A+

Toepassingen  

Deur opening 

Construction	type	 A1/B1 / A2/B2 A1/B1 / A2/B2 A1/B1 / A2/B2 A1/B1 / A2/B2

Onafhankelijk van lucht in opstelruimte    


