
RÜEGG RIII (FLEX-LINE) 

Ervaar een nieuw perspectief met de nieuwe Rüegg RIII!
Rüegg Zwitserland werkt al meer dan 60 jaar vol passie aan hoogwaardige haarden. Onze nieuwe, in-
novatieve producten vormen inmiddels de norm voor de sector. De nieuwe driezijdige Rüegg RIII vormt 
het ultieme bewijs van deze expertise en innovatiedrang. Met het schitterende zicht rondom haalt u de 
romantiek van een kampvuur in huis. Laat u verbluffen door de technisch verfijnde details en ervaar 
een nieuw perspectief!

Alle voordelen van de nieuwe, driezijdige Rüegg RIII in één oogopslag: 

• Eenvoudige bediening en functionaliteit: ruiten die extreem soepel lopen, langer schoon blijven en 
eenvoudig schoon te maken zijn.

• Robuust en betrouwbaar van bewezen Zwitserse kwaliteit
• Prachtig vlammenpatroon dankzij het slimme ontwerp van de verbrandingskamer en de precieze 

luchttoevoer
• De flikkerende vlammen komen volledig tot hun recht dankzij het unieke Rüegg Design met  

uitvoerige details
• Dankzij de architectuur van de Rüegg RIII heeft u alle vrijheid om zelf een custom-design haard te 

ontwikkelen
• Efficiënte bijverwarming: bespaart olie, gas en geld
• Uitmuntende prijskwaliteitverhouding
• Ontwikkeld als een opslagfaciliteit voor energiezuinige woningen
• Hoog efficiëntieniveau (81% - 84%) en een uitstoot die onder het gemiddelde ligt
• Voldoet aan de Europese energie- en milieuwetgeving

Laat de Rüegg RIII in uw woning instaleren: u kunt onmogelijk nóg meer plezier aan een vuur beleven!

Rüegg RIII op YouTube



RIII 45 x 100 x 46 RIII 45 x 56 x 46 RIII 45 x 80 x 46 

Modell: Rüegg RIII Rüegg RIII Rüegg RIII

45 x 56 x 46 45 x 80 46 45 x 100 x 46
Afmetingen: 
Afmetingen glazen deur H x W x D cm 45 x 56 x 46 45 x 78 x 46 45 x 98 x 46
Afmetingen haard H x W x D cm 110 x 98 x 60 119 x 86 x 61 110 x 54 x 60
Bruto gewicht kg 180 215 265
Technische gegevens:
Nominaal vermogen in EN kW 8.2 11.1 11.0
Capaciteit range kW 8.2 - 9.0 11.1 - 12.2 11.0 - 12.1
Efficiency EN tests % 81.0 82.0 84.0
CO met 13% O2 inhoud zoals per EN test mg/Nm3 1250 1125 1250
CO met 13% O2 inhoud zoals per EN test % 0.10 0.09 0.1
Fijn stof met 13% O2 mg/Nm3 27.0 12 10.0
Gas massa open/gesloten g/sec 7.7 9.9 8.6
Gemiddelde rookgas temperatuur open/gesloten °C 303 305 301
Natuurlijke trek open/gesloten Pa 12 12 12
Diameter afvoer Ø cm 20 20 20
Tests:                                    
EN 13229 RRF - 29 17 4485 RRF 29 17 4621-1 RRF - 2916 4399
BlmSchV stage 1+2 stage 1+2 stage 1+2
Flamme Verte ******* ******* *******
Configuraties: 
Deur opening 
Construction type A1/B1 / A/B2 A1/B1 / A/B2 A1/B1 / A/B2
Aansluiting met extra warmte wisselaar - - -
Aslade - - -
Onafhankelijk van lucht in opstelruimte X X X
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