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Elektrische perfectie

Trimline Fires introduceerd Solus; de ultieme 
elektrische haard. Dankzij geavanceerde technologie 
en innovatie biedt deze haard je onmiddellijk 
warmte, een realistisch vlammenspel en een 
sfeervolle verlichting van de woonruimte.

Solus haarden zijn het schitterende resultaat van 
intensief onderzoek en doorontwikkeling, uiterste 
precisie en de hoogste kwaliteitsnormen. Met een 
veelvoud aan unieke en innovatieve functies zijn deze 
inbouwtoestellen ongeëvenaard in hun klasse.

De Solus collectie biedt een scala aan mogelijkheden 
om de ultieme open haard te creëren die jouw huis zal 
transformeren en een vleugje luxe zal toevoegen dat 
perfect is afgestemd op jouw unieke eigen stijl.
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Solus
Inbouwen is heel eenvoudig! De zijruiten zijn al voorgemonteerd. 
Door de stalen zijpanelen te verwijderen kan de standaard 
fronthaard moeiteloos worden getransformeerd tot hoek- of 
panoramisch vuur.

Of je nu van plan bent om het ultieme sociale middelpunt te 
creëren, of om gewoon de wow-factor van je woonkamer te 
verhogen, een Trimline Solus laat elk detail meetellen.

Zien doet geloven. Scan deze QR-code voor een video-ervaring 
die jouw mening over elektrische haarden zal veranderen.



 Trimline 100E Solus Front



 Trimline 75E Solus Panoramic
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Trimline 75E Solus

De Trimline 75E Solus is een zeer veelzijdige haard, die 
zich zowel in een moderne als in een klassiekere ambiance 
thuisvoelt. De grote glazen ruit is uitermate geschikt voor 
toepassingen in combinatie met moderne elementen of 
met een bijpassende schoorsteenmantel, waarmee je 
een gastvrij en voornaam gevoel creëert. De standaard 
fronthaard kan eenvoudig worden omgebouwd tot een 
hoek- of panoramisch vuur.



 Trimline 75E Solus Panoramic



 Trimline 75E Solus Corner

 Trimline 75E Solus Front



 Trimline 100E Solus Front



13

Trimline 100E Solus

Voeg een luxueus accent toe aan je leefruimte met de Trimline 
100E Solus, de ultieme investering in jouw huis. Dit model is met 
een breedte van 1 meter onze kleinste elektrische landscape 
haard. Met de keuzemogelijkheden tussen een front, panorama 
of hoekhaard heb je genoeg opties voor jouw perfecte haard.



 Trimline 100E Solus Corner



 Trimline 100E Solus Panoramic

 Trimline 100E Solus Panoramic

 Trimline 100E Solus Corner



 Trimline 130E Solus Panoramic
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Trimline 130E Solus

Met een lengte van 1,3 meter is de Trimline 130E Solus dankzij 
zijn minimalistische vormgeving ideaal voor uiteenlopende 
interieurs. Voeg een betoverend sfeertje aan jouw huis toe en 
breng het tot leven met een druk op de knop.
De standaard fronthaard kan eenvoudig worden omgebouwd 
tot een hoek- of panoramavuur.



 Trimline 130E Solus Corner



 Trimline 130E Solus Front

 Trimline 130E Solus Panoramic



 Trimline 150E Solus Corner
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Trimline 150E Solus

Of je nu een modern droomhuis wilt creëren of updaten, de 
Trimline 150E Solus zal iedere ruimte transformeren met een 
gevoel van luxe. Deze haard is maar liefst 1,5 meter breed en kan 
worden geïnstalleerd als front, panoramisch of hoekopstelling. 
Hierdoor heb je dus zelf de volledige creatieve controle.



 Trimline 150E Solus Panoramic



 Trimline 150E Solus Front  Trimline 150E Solus Panoramic

 Trimline 150E Solus Front



 Trimline 180E Solus Panoramic



25

Trimline 180E Solus

Wanneer je echt indruk wilt maken, dan is de Trimline 180E 
Solus een absolute must-have. Met een breedte van 1,8 meter  
is dit de allergrootste haard uit de Solus collectie. Deze 
blikvanger wordt hèt stralende middelpunt in iedere ruimte.
De standaard fronthaard kan eenvoudig worden omgebouwd tot 
een hoek- of panoramavuur.



 Trimline 180E Solus Front



 Trimline 180E Solus Corner

 Trimline 180E Solus Front  Trimline 180E Solus Panoramic
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Optionele sfeerverlichting
Voeg behalve het vuur nog meer sfeer toe in de kamer met een Solus sfeer ambient 
verlichtingsset, waarmee je een extra interactieve dimensie aan de omgeving kunt 
geven. Deze extra omgevingverlichting biedt 15 kleurmodi en kan bediend met de 
afstandsbediening van je elektrische haard of via jouw smartphone. 
De kit bevat een drie meter lange RGB LED-lichtstrip. Er kunnen maximaal twee kits 
tegelijkertijd worden aangesloten op een Solus-haard, waardoor het de perfecte 
aanvulling is op de haardombouw en mediawand.



 Trimline 180E Solus Panoramic



Herfst kampvuur Gloei-effect Inferno Noir Vuur en ijs Nebula
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Het is onze missie om mooie, inspirerende inbouwtoestellen te creëren die jouw 
opvattingen over een traditionele elektrische haard totaal kunnen veranderen.

Met een Solus haard heb je controle over elk aspect van de haard. Van de 
brandsnelheid, kleurschakeringen en helderheid van het sprookjesachtige 
vlammenspel tot de betoverende knispergeluiden van brandende houtblokken tot 
de aanvullende sfeerverlichting van je woonruimte.

Onze unieke TriLight-technologie biedt multi-angle, volledig aanpasbare 
dynamische LED-verlichting om duizenden unieke kleur- en tooncombinaties 
te creëren voor de vlammen en het branderbed. De verlichting op de stammen, 
het gloeibed en de vlammen kunnen gecombineerd branden, maar het is ook 
mogelijk om deze juist afzonderlijk van elkaar in te stellen om zo je eigen unieke 
combinatie te creëren. En dat alles met één druk op de knop. 

Om een idee te geven van de verschillende mogelijkheden, worden alle Solus 
haarden geleverd met zes voorgeprogrammeerde thema’s om een aantal van de 
fascinerende lichtcombinaties die kunnen worden ingesteld te demonstreren. 
Dit zijn:

Creëer sfeer

Herfst kampvuur Gloei-effect Inferno Noir Vuur en ijs Nebula
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Directe warmte  
binnen handbereik
Onderdeel van de ontwerpfilosofie van Solus is het streven naar een heldere en 
eenvoudige bediening van alle apparaten. Hoewel de functionaliteiten zijn verbeterd en 
dynamischer zijn geworden, hechten wij veel waarde aan intuïtieve interactie.

Solus haarden zijn eenvoudig te bedienen, op drie manieren:
• Handmatig op het apparaat, met behulp van het bedieningspaneel  

dat onopvallend is ingebouwd.
• Met de standaard meegeleverde intuïtieve afstandsbediening.
• Via jouw smartphone of table, met behulp van een Wi-Fi-connectie.

Verbeter de gebruikerservaring met onze slimme app, met behulp van ingebouwde 
Wi-Fi-connectiviteit, zodat je jouw apparaat overal kunt bedienen! Met deze app kan 
je persoonlijke programma’s instellen, aan/uit-tijden plannen, temperaturen instellen, 
aangepaste lichteffecten ontwerpen en nog veel meer.

Met de snelstart verwarmingsoptie selecteer je lage capaciteit (0,9kW), hoge 
capaciteit(1,8kW) of koele ventilatie met een druk op de knop. Met adaptieve slimme 
verwarming stel je de exacte tijd en datum in waarop je jouw kamer wilt verwarmen.

We zetten ons in voor een duurzame toekomst en streven naar een zo energie-
efficiënt mogelijke werking van onze apparaten. Alle Solus haarden maken gebruik 
van temperatuurdetectie en regeltechnologie. Zodra de kamertemperatuur plotseling 
daalt, mogelijk veroorzaakt door een open raam of deur, zal het apparaat alle 
verwarmingsfuncties tijdelijk uitschakelen om zo energieverspilling te voorkomen. Deze 
functies zullen weer geactiveerd worden wanneer het raam of de deur gesloten is.



Front-, panorama- en hoekmodellen

Alle afmetingen zijn weergegeven in millimeters

Trimline 75E Solus Trimline 100E Solus

Trimline 150E Solus Trimline 180E Solus

Trimline 130E Solus

AFMETINGEN
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Kwaliteit
De Solus collectie is gebaseerd op bijna 70 jaar 
ervaring in de haardenbranche. Met behulp 
van traditionele vaardigheden gecombineerd 
met moderne ontwerpmethodes om zo unieke, 
stijlvolle, functionele en kwalitatief hoogwaardige 
producten te creëren.

Topkwaliteit is een essentieel aspect van al onze 
elektrische haarden. Onze uiterste zorg voor detail, 
hoge normen en vakmanschap maken jouw keuze 
voor een Solus elektrische haard eenvoudig.
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