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Schiedel Isokern  
Garden Fireplace
Tuinhaard gemaakt van duurzaam felsisch  
materiaal, afkomstig van de Hekla-vulkaan op IJsland.

Download onze App & bekijk direct  
hoe de tuinhaard staat in uw tuin!
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Dit zelfbouwpakket is leverbaar in 3 verschillende uitvoeringen



2 3

MODEL 950 
Ons meest populaire model omdat het 
gemakkelijk te bouwen is en volledig 
zelfdragend, zoals alle tuinhaarden. Ons 
middelgroot model is ideaal voor alle 
tuingroottes en kan vrijstaand, verhoogd of 
tegen een muur worden gebouwd.

Extra schoorsteenblokken kunnen worden 
aangekocht om de schoorsteen te verhogen.

MODEL 1200 
Onze grootste tuinhaard is een 
spectaculaire aanwinst voor uw tuin. 

Deze grote buitenhaard, gebouwd 
met vulcanic pumice, maakt elke 
tuinliefhebber afgunstig!

Extra schoorsteenblokken kunnen worden 
aangekocht om de schoorsteen te verhogen.

Opening  
1180 mm b x 720 mm h 
 diepte is 640 mm

Gewicht 1100 kg 
levering op 2 pallets 
Code 169568

Opening  
940 mm b x 720 mm h 
diepte is 640 mm

Gewicht 960 kg 
levering op 1 pallet 
Code 169567
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instagram.com/ianromanMODEL 500 
Deze uitvoering kan in elke tuin 
worden gebruikt, met of zonder de 
houtblokkenmagazijnen aan de zijkant.

Het 500-model wordt geleverd met 
een GRATIS barbecuerooster, zodat 
deze exclusieve tuinhaard in een 
handomdraai tot een prachtige 
barbecue kan worden omgevormd.  
 
Extra schoorsteenblokken kunnen worden 
toegevoegd om de schoorsteen te verhogen.

Opening 
510 mm b x 540 mm h 
De binnendiepte is 
ongeveer 315 mm na het 
aanbrengen van de vuur-
vaste stenen en de totale 
buitendiepte is 440 mm

Gewicht 460 kg 
levering op 1 pallet 
Code 169566

Verlengt uw buitenseizoen met  een aangenaam verblijf in uw tuin of op uw terras

Traditionele buitenhaarden worden vooral gebruikt als sfeerelement op dagen in het voorjaar als het nog (of op 
dagen in het najaar als het weer) koud is. Gezellig is zo’n haardvuurtje wel, maar het duurt wel erg lang voordat 
de vuurmond stralingswarmte afgeeft die het verblijf ook aangenaam moet maken. Echt aangenaam warm wordt 
het meestal niet. Het betekent meestal met dikke jassen aan genieten van de glühwein en als die op is maar weer 
snel naar binnen.

De Isokern Garden Fireplace geeft al snel nadat het hout vlam vat zeer aangename 
stralingswarmte af die qua vermogen te vergelijken is met een elektrische infra rood 
heater.  Dit dankzij het innovatief gebruik van de isolerende werking van vulcanic pumice 
als constructiemateriaal (afkomstig van de Hekla vulkaan op IJsland) in combinatie met 
hittebestendige keramische bekleding van de vuurmond. De snelle verhitting verandert dit 
keramische tile shield in een infra rood paneel waarmee een homogeen en aangenaam 
warmteveld wordt uitgezonden naar de omgeving.

BARBECUEROOSTER 
GRATIS
MET HET MODEL 500!

685 mm
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Schiedel Isokern Garden Fireplace

instagram.com/onealchemyhouse

De Isokern Garden Fireplace maakt het mogelijk om langer te genieten van het buitenseizoen, 
samen met uw gezin of uw gasten, versterkt  door een sfeervol vuur, aangename warmte en 
een zeer smaakvolle haardpartij die zelfs ìn uw woning niet zou misstaan.

De Isokern Garden Fireplace wordt op een ecologisch verantwoorde wijze geperst van 
natuurlijk materiaal waardoor de  environmental footprint minimaal is in vergelijking met 
andere constructiematerialen èn is als warmtebron CO2-neutraal. 
 
De drie verschillende uitvoeringen maken het mogelijk om iedere tuin of (dak)terras 
esthetisch te verrijken met dit prachtobject. 



De tuinhaard is verkrijgbaar in 3 uitvoeringen geleverd als 
totaalpakket. Er zijn verschillende accessoires en toevoegingen 
beschikbaar die hieronder zijn vermeld

Het Schiedel Isokern Garden Fire 
bouwpakket bestaat uit: 

• Modules voor de tuinhaard

• Schoorsteenblokken

• Lijm voor de montage van de 
haard en schoorsteen

• Vuurvaste stenen en mortel 

• Pleister voor de afwerking

De tuinhaard kan zowel bepleisterd 
als onbepleisterd worden 
geschilderd. 

Extra schoorsteenblokken kunnen 
worden aangekocht om de 
schoorsteen te verhogen. 

Het houtblokkenmagazijn kan 
onder de haard of aan de zijkant 
ervan worden geplaatst.

Wij bevelen een 100 mm 
dikke betonnen fundering 
(of gelijkwaardig) aan, gezien 
het gewicht van de voltooide 
constructie.

Bekijk enkele nuttige video's die 
laten zien hoe eenvoudig het is om 
de tuinhaard op te bouwen op ons 
YouTube kanaal

Ga naar YouTube en zoek naar 
"Schiedel Isokern Garden Fireplace"

Schiedel Isokern Garden Fireplace

Artikelcode Productbeschrijving

157838 Houtblokkenmagazijn voor 500

157837 Houtblokkenmagazijn voor 950

168902 Houtblokkenmagazijn voor 1200

130727
130708

Extra schoorsteenblok voor 500
Extra schoorsteenblok voor 950 en 1200

130710
130723

Afdekking voor model 500
Afdekking voor 950 en 1200

135070
135093

Bovenring voor model 500 
Bovenring voor 950 en 1200

130732 Regenkap voor alle modellen

130771 Schoorsteenlijm, zak van 5 kg

175176 Pleister, zak van 20 kg

175439 
155843

Barbequerooster voor 500 
Barbequerooster voor 950 en 1200

Download onze App & bekijk direct hoe de tuinhaard 
staat in uw tuin! Scan de QR code om de App te 
downloaden.

Volg ons op social media:  
#Schiedel #Metaloterm

Schiedel Metaloterm B.V.
Oude Veerseweg 23 
Nederland- 4332 SH Middelburg
Tel: +31 118 68 99 00 
sales@metaloterm.com
www.metaloterm.com

Schiedel Metaloterm bv/srl
Centrum Zuid 3404 
België – 3530 Houthalen
Tel: +32 11 60 00 60
info.be@schiedel.com
www.schiedel.be
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