
De Calor-warmteopslaghaard, een Nunna- 

Uuni van de volgende generatie, genereert 

aangenaam zachte en duurzame warmte 

voor moderne energiezuinige woningen.

Een efficiënte en schone verbranding bij 

hoge temperaturen in NunnaUuni‘s Gou-

den Vuur-verbrandingskamer is mogelijk 

dankzij de hoge warmtebestendigheid en 

unieke thermische eigenschappen van het 

Mammutti-speksteentype.

De vormgeving van het Calor-assortiment 

is gebaseerd op echt natuursteen - het 

Mammutti-speksteentype. De schitterende 

uitvoeringsopties bieden een breed scala aan 

keuzes zodat de haard in elke ruimte past.

NunnaUuni Calor: schone warmte in overvloed

Van bovenaf

Calor Rondo

Hoogte 1855 mm 

Gewicht 880 kg

Calor Quadra

Hoogte 1855 mm 

Gewicht 875 kg

Calor Hexa

Hoogte 1855 mm 

Gewicht 875 kg
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Calor Ellipse

Hoogte 1855 mm 

Gewicht 950 kg
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Hitte van het vuur wordt opgeslagen  
voor aangename warmte

De Calor-warmteopslaghaard wordt snel warm: Gedurende één ver-

warmingsperiode kan er in iets meer dan twee uur 10 kg brandhout 

worden verbrand. Een Calor-haard straalt tot wel 24 uur lang warmte 

uit.

De injectie-eenheid van Mammutti-speksteen (patent nr. 122079) slaat 

snel de hoge gegenereerde warmte op, dankzij de verbranding door 

vier kanalen en het grote thermische geleidingsvermogen van het 

Mammutti-speksteentype. Dit verwarmt de injectie-eenheid, die in 

verhouding tot zijn massa bijzonder veel warmte opslaat. De injec-

tie-eenheid slaat de warmte van het verbrandingsgas op, dat zo tot 

een veilige temperatuur wordt afgekoeld voordat het het rookkanaal 

bereikt. 

Lage emissies gedurende  
de hele levensduur van de haard

In de Gouden Vuur-verbrandingskamer van Calor-warmteopslaghaar-

den brandt hout schoon, met grote vlammen en bij hoge temperaturen. 

Net als alle speksteen warmteopslaghaarden van NunnaUuni worden 

Calor-haarden getest volgens CE EN 15250 voor warmteopslaghaarden, 

de meest realistische testprocedure voor haarden in Europa. 

De test meet rookuitstoot gedurende de hele verbrandingsfase, vanaf 

het moment dat het vuur wordt aangestoken. De test toont aan dat de 

schadelijke uitstoot van Calor-warmteopslaghaarden minimaal is en 

dat deze haarden het milieu niet belasten met onaangename geuren of 

gezondheidsrisico‘s vormen.

Hoe meer de temperatuur van het opslagmateriaal wordt verhoogd, hoe meer thermische 
energie het bevat! 

NunnaUuni Calor-assortiment

Thermische energie ca. 34,7 kWh (EN 15250)
Warmteopslagcapaciteit (EN 15250)
 100%: 2,5 h
 50%: 11,9 h
 25%: 19,4 h
Warmteafgifte naar de ruimte 2,1 kW (prEN 16510-2-5)
Tests hebben uitgewezen dat Calor-haarden zijn afgeslo-
ten van de omgevingslucht.

De injectie-eenheid slaat op korte afstand de door efficiënte 

en schone verbranding gegenereerde warmte op.

Tijdens de verbranding stijgt de temperatuur van de injectie-eenheid 

(198 kg) tot boven de 200 °C.
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NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, Finland, Tel. +358 207 508 207, Email: info@nunnauuni.fi 

www.nunnauuni.com


