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EEN PREMIUM HAARD VOOR ELK MOMENT
Verrijk de wanden in je woning 

met verrassend vlammenspel en 

geniet van de warme sfeer die het aan je 

leefruimten geeft.

Met een elektrische haard van 

Napoleon Premium Fire heb je 

het hele jaar door een plek in huis waar 

iedereen graag komt en die tegelijkertijd 

een decoratief middelpunt vormt. Het 

designvuur belooft je fijne momenten 

tijdens het eten of op de bank, in de 

studeerkamer, hobbykamer of keuken.  

En het mooiste is: je hebt alleen een 

stopcontact nodig. Flakkerende 

vlammen, puur design én aangename 

warmte. Net zoals vroeger met een 

open hout- of gashaard, maar nu op een 

moderne, milieuvriendelijke, snelle en 

gemakkelijke manier. 
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EEN PREMIUM HAARD VOOR ELK MOMENT
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BETOVEREND VLAMMENSPEL. PASSEND BIJ  ELKE SFEER.
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BETOVEREND VLAMMENSPEL. PASSEND BIJ  ELKE SFEER.

ALLURE

Beleef de magische effecten van dansende vlammen voor elk type woon- en leefruimte. De 
serie ALLURE™ van Napoleon Premium Fire inspireert je met een intens vlammenspel dat 
extra geaccentueerd wordt door het hoogwaardige glazen front.
Afhankelijk van je stemming kies je een warm oranje, een koeler blauw of een combinatie 
van meerdere kleuren. Je kamer of keuken krijgt daarmee altijd een persoonlijke 
uitstraling. En met breedtes van 81 tot 183 centimeter is de ALLURE™-serie ideaal voor 
kleine en grote woon- en leefruimten. De ALLUREtm-serie verwarmt ruimtes tot  30m2. 
Met een warmtevermogen van 950 of 2.000 Watt behoren de elektrische haarden in de 
ALLURE™-serie tot de krachtigste in de markt.
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ALLURE PHANTOM

UITSTEKENDE PRESTATIES.  ALTIJD EN OVERAL.
De flakkerende vlammen zorgen voor een sfeervolle ambiance. Met een Napoleon Premium 
Fireplace uit de ALLURE™ PHANTOM-serie geniet je van een unieke woonervaring. Zelfs in 
ruimten met veel lichtinval heb je een perfect zicht op het vlammenspel. 
Het matzwarte metalen front voorkomt lichtreflecties. Je kunt zelfs een ALLURE™ PHANTOM 
tegenover een raam plaatsen. Het kleurenspel met een warm oranje, koeler blauw of een 
meerkleurencombinatie blijft je boeien. Met een warmtevermogen van 950 of 2.000 watt 
behoren deze elektrische haarden van Napoleon Premium Fire tot de krachtigste in de 
markt. Je kunt er ruimtes tot wel 30 m² mee verwarmen.
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ALLURE PHANTOM

UITSTEKENDE PRESTATIES.  ALTIJD EN OVERAL.
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ALLURE VERTICAL

DESIGNVUUR IN EEN NIEUWE DIMENSIE.
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ALLURE VERTICAL

DESIGNVUUR IN EEN NIEUWE DIMENSIE.

Ervaar intense vlammen die hoger reiken dan bij andere elektrische haarden. Smalle wanden komen 
extra tot hun recht door de Napoleon Premium Fire ALLURE™ VERTICAL serie. Met deze unieke
en slanke vorm verfraai je het interieur en geniet iedereen van een designvuur in een nieuwe dimensie.
Door de breedte van 40 centimeter en hoogten van 81 en 96 centimeter past de ALLURE™ VERTICAL 
uitstekend in elke ruimte, óók in kleinere. Het flakkerend vlammenspel in een warm oranje, vriendelijk 
geel, koeler blauw of combinatie van meerdere kleuren trekt altijd de aandacht. De accentverlichting 
aan de zijkant van de haard en de bodemverlichting geven u nog meer feel-good impulsen met de 
prachtige tinten wit, blauw, groen, rood, geel en violet, afzonderlijk van elkaar of in een automatisch 
veranderend ritme.



10

PUUR VLAMMENSPEL. PUUR DESIGN.
Puur zicht op de vlammen. De serie PURVIEW™ van Napoleon Premium Fire doet zijn naam 
eer aan: je ervaart het vuur op een 25 procent groter oppervlak, want het hoogwaardige 
glazen front is omlijst door een smal frame. Meer zien van het vlammenspel betekent 
meer gezelligheid. Met een druk op de knop past het vlammenbeeld zich aan jouw stijl 
aan in warm oranje, discreet wit of een meerkleurencombinatie. De PURVIEW™-serie 
biedt je deze hartverwarmende sfeer in breedten van 107 tot 254 centimeter in kleine, 
middelgrote, grote en zeer grote ruimtes.

PURVIEW
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PUUR VLAMMENSPEL. PUUR DESIGN.

PURVIEW
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DECORATIEVE UITSTRALING MET CHARISMA.
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DECORATIEVE UITSTRALING MET CHARISMA.
Aantrekkelijk vlammenspel in een meubeldesign. Dat maakt 
de Napoleon Premium Fire STYLUS™ CARA tot een blikvanger 
met charisma. Deze elektrische haard combineert innovatieve 
technologie en modern design met bijzondere functionaliteit. Je 
geniet van het licht- en kleurenspel van een designmeubel, met 
precies de sfeer die je op een bepaald moment wenst. Warm oranje, 
vriendelijk geel, koel blauw of meerkleurig - de keuze in kleuren is 
ruim. 

En zelfs de vlamsnelheid kan individueel worden ingesteld.Naast 
het vlamoppervlak biedt de STYLUS™ CARA plaats aan boeken of 
accesoires. Het leeslampje zorgt voor een sfeervolle of heldere 
verlichting. Bovendien kun je je mobiele telefoon of tablet opladen 
via de twee USB-oplaadpoorten.

STYLUS CARA
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ELEGANT EN PRAKTISCH.
UNIEK MET FLAIR.
Elegant design en kleurrijk vuur. Bijzondere functionaliteit en 
innovatieve techniek: de Napoleon Premium Fire STYLUS™ STEINFELD  
is een unieke elektrische haard met een indrukwekkende flair. Alleen 
al de mantel in bruin notenhout geeft een stijlvolle ambiance, terwijl 
het vlammenspel in warm oranje, vriendelijk geel, koel blauw of 
meerkleurig een ruime keuze aan kleuren biedt. Je kunt zelfs de 
snelheid van de vlammen regelen, afhankelijk van je stemming.

Naast het vuurbeeld is er ruimte voor je favoriete decoratie. De 
sfeervolle verlichting straalt gezelligheid uit en je kunt je mobiele 
telefoon of tablet opladen via de twee USB-laadpoorten.

STYLUS STEINFELD
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UNIEK MET FLAIR.

STYLUS STEINFELD
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ALLURE™ 
Zet aan, leun achterover en geniet: De ALLURE™ 
elektrische haarden inspireren je met een fascinerend 
vlammenspel, dat wordt versterkt door de heldere 
kristallen die de haardbodem bedekken. Je kunt deze 
haard gebruiken met of zonder verwarming.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE
• Warmtevermogen: 950 en 2.000 W, verwarmen 
van ruimtes tot 30 m², vlammenspel met en zonder 
verwarmingsfunctie
• Vlamkleuren: oranje, blauw en meerkleurig
• Sterkte en hoogte van de vlammen instelbaar  
in vijf stappen
• Thermostaatregeling met tien standen van 18 °C tot 27 °C
• Oververhittingsbeveiliging en kinderslot
• Kabelafdeksysteem inbegrepen. De lengte van de 
verbindingskabel op de eenheid is 1.80 meter
• Ventilatorinstelling mogelijk zonder warmteafgifte 
• Timer met negen niveaus (30 min, 60 min, 2 tot 
8 uur per dag)
• Aansluiting via geaard stopcontact of vaste stroombron 
(220 of 240 V)
• Bodemafdekking met heldere kristallen meegeleverd. 
Zwarte kristallen kunnen als extra accessoires worden 
toegevoegd
• Leds met hoge intensiteit, lange levensduur en laag  
energieverbruik 
• Bediening via afstandsbediening of aanraakscherm

 

voor een optimaal zicht de haard op ooghoogte monteren 
vanaf je favoriete zitplaats met voldoende vrije afstand. 
De haard heeft aan de bovenzijde ongeveer 20 cm vrije 
ruimte nodig vanwege de verwarmingsfunctie, en een paar 
centimeter aan de andere drie zijden om het vuurbeeld tot 
zijn recht te laten komen. De haard kan aan of in de wand 
worden gemonteerd 

 
 
Verkrijgbaar in breedtes van 81, 107, 127, 152 en 183 cm. 
De haarden zijn elk 55 cm hoog en 12,7 cm diep.

Vlamkleuren: meerkleurig, blauw en oranje

Kan aan of in de 
wand worden 
gemonteerd

32"

42"

50"

60"

72"
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ALLURE™  PHANTOM 
Met de Napoleon Premium Fire elektrische 
haarden uit de ALLURE™ PHANTOM serie ervaar 
je sterkere prestaties in het vlambeeld en de 
warmteontwikkeling. Het matzwarte metalen 
front geeft een reflectievrij zicht op het ontwerp 
en het kleurenspel van de vlammen en de heldere 
kristallen op de haardbodem . De ALLURE™ PHANTOM 
elektrische haarden toveren sfeervolle vlameffecten 
in je woon- of werkruimte, met of zonder 
ingeschakelde verwarmingsfunctie 

GEDETAILLEERDE INFORMATIE
• Matzwart metalen front met fijn gaasrooster voor een 
reflectievrij zicht
• Warmtevermogens: 950 en 2.000 W, verwarmen 
van ruimtes tot 30 m², vlammenspel met en zonder 
verwarmingsfunctie
• Vlamkleuren: oranje, blauw en meerkleurig
• Sterkte en hoogte van de vlammen in vijf stappen 
instelbaar 
• Thermostaatregeling met tien standen van 18 °C tot 27 °C
• Oververhittingsbeveiliging en kinderslot
• Inclusief kabelafdeksysteem: de lengte van de 
aansluitingskabel op het toestel is 1.80 meter
• Ventilatorinstelling zonder warmteafgifte mogelijk 
• Timer met negen niveaus (30 min., 60 min, 2 tot 
8 uur per dag)
• Aansluiting via geaard stopcontact of vaste stroombron 
(220 of 240 V) 
• Heldere kristallen bij levering inbegrepen. Zwarte 
kristallen als accessoire verkrijgbaar
• Leds met hoge intensiteit, lange levensduur en laag 
energieverbruik
• Bediening via afstandsbediening of aanraakscherm 

voor een optimaal zicht de haard op ooghoogte monteren 
vanaf je favoriete zitplaats met voldoende vrije afstand. 
De haard heeft aan de bovenzijde ongeveer 20 cm vrije 
ruimte nodig vanwege de verwarmingsfunctie, en een paar 
centimeter aan de andere drie zijden om het vuurbeeld tot 
zijn recht te laten komen. De haard kan aan of in de wand 
worden gemonteerd.

Verkrijgbaar in breedtes van 107, 127 en 152 cm.
De e-haarden zijn elk 55 cm hoog en 13,6 cm diep.

 

Vlamkleuren: meerkleurig, blauw en oranje

42"

50"

60"

Kan aan of in de 
wand worden 
gemonteerd
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ALLURE™ VERTICAL 
De Napoleon Premium haarden in de ALLURE™ 
VERTICAL-serie zijn door hun ongewone 
afmetingen altijd een hoogtepunt in woningen. De 
designvlammen zijn bijzonder effectief in kleine 
ruimten, in de keuken, bij de entree en op smalle 
muren - met hoogten van 81 en 96 cm en een breedte 
van 40 cm zijn er veel mogelijkheden om te genieten 
van het bijzondere en sfeervolle vlammenspel, met of 
zonder ingeschakelde verwarming.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE
• Warmtevermogens: 750 en 1.500 W, verwarmen van ruimten tot 
25 m², vlammenspel met en zonder verwarmingsfunctie
• Vlamkleuren: oranje, geel, blauw en meerkleurig
• Sterkte en hoogte van de vlammen instelbaar in vijf stappen 
• Instelbare vlamsnelheid
•Thermostaatregeling met zes standen van 16 °C tot 29 °C
• Oververhittingsbeveiliging en kinderslot
• Inclusief kabelafdeksysteem: de lengte van de aansluitkabel op 
het toestel is 1,80 meter
• Ventilatorinstelling zonder warmteafgifte is mogelijk
• Timer met negen niveaus (30 min., 60 min, 2 tot 8 uur per dag) 
• Aansluiting via geaard stopcontact of vaste stroombron (220 of 
240 V)
• Accentlichten aan de zijkanten met de kleuren wit, blauw, groen, 
geel, violet en rood, of een automatische cyclus van wisselende 
kleuren
• Bodembedekking met zwarte kristallen inbegrepen. 
Drijfhoutdecoratie (takken + rivierkiezels) of berkenhoutdecoratie 
(takken + heldere kristallen) kunnen als extra accessoires worden 
besteld
• Leds met hoge intensiteit, lange levensduur en laag 
energieverbruik
• Bediening via afstandsbediening of drukknoppen

voor een optimaal zicht de haard op ooghoogte monteren 
vanaf je favoriete zitplaats met voldoende vrije afstand.
De haard heeft aan de bovenzijde ongeveer 5 cm vrije ruime 
nodig, en een paar centimeter aan de andere drie zijden om 
het vuurbeeld tot zijn recht te laten komen. De haard kan 
aan of gedeeltelijk in de wand worden gemonteerd.

 

Verkrijgbaar in hoogten van 81 en 96 cm. Beide haarden zijn 
40 cm breed en 14 cm diep.

Vlamkleuren: meerkleurig, blauw, geel en oranje

comfortabele 
bediening via 
afstandbediening 
of drukknoppen

32"

38"
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PURVIEW™ 
Puur vlammenspel op een eigentijdse manier: De 
PURVIEW™ elektrische haarden hebben een 25 
procent groter oppervlak voor de vlammen, omdat 
de rand van het front zeer smal is. Met of zonder 
ingeschakelde verwarming is deze elektrische haard 
een genot om naar te kijken.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE
• Zeer groot vlambeeld door smalle omlijsting
• Verwarmingsvermogens: 750 en 1.500 W, verwarmen van ruimten 
tot 25 m², vlammenspel met en zonder verwarmingsfunctie
• Vlamkleuren: oranje, wit en meerkleurig 
• Sterkte en hoogte van de vlammen instelbaar in vijf stappen 
• Thermostaatregeling met tien standen van 18 °C tot 27 °C
• Oververhittingsbeveiliging en kinderslot
• Inclusief kabelafdeksysteem: de lengte van de verbindingskabel 
op het toestel is 1.80 meter
• Ventilatorinstelling zonder warmteafgifte mogelijk
• Timer schakelaar met negen niveaus (30 minuten, 60 minuten, 2 
tot 8 uur per dag) 
• Aansluiting via geaard stopcontact of vaste stroombron (220 of 
240 V) 
• Bodembedekking  met heldere kristallen inbegrepen in de 
levering. Zwarte kristallen en drijfhout decoratie (takken + 
rivierkiezels) kunnen worden besteld als extra accessoires
• Leds met hoge intensiteit, lange levensduur en laag 
energieverbruik
• Bediening via afstandsbediening of aanraakscherm

voor een optimaal zicht de haard op ooghoogte monteren 
vanaf je favoriete zitplaats met voldoende vrije afstand.
De haard heeft ongeveer 20 cm vrije ruimte aan de 
bovenzijde nodig vanwege de verwarmingsfunctie en een 
paar centimeter aan de andere drie zijden om vlambeeld 
beter tot zijn recht te laten komen. Deze haard kan aan of in 
de muur worden gemonteerd.

 

Verkrijgbaar in breedtes van 107, 127, 152, 183 en 254 cm. 
De e-haarden zijn elk 55 cm hoog en 14 cm diep.

Vlamkleuren: meerkleurig, wit en oranje

Kan aan of in de 
wand worden 
gemonteerd

42"

50"

60"

100"

72"
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STYLUS™ CARA 
Innovatieve technologie, modern design en 
uitzonderlijke functionaliteit: de STYLUS™ CARA 
is veel meer dan een elektrische haard: het is een 
blikvanger met charisma. De haard heeft een grote 
variëteit aan vlammen en een meubelachtig design 
met opbergruimte voor bijvoorbeeld boeken. Het 
vlammenpatroon is een mooie blikvanger met of 
zonder ingeschakelde warmte en draagt bij aan een 
persoonlijk welbevinden.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE 
•  Warmtevermogens: 750 en 1.500 W, verwarmen 

van ruimtes tot 25 m², vlammenspel met en zonder 
verwarmingsfunctie

• Vlamkleuren: oranje, geel, blauw en meerkleurig
• Sterkte en hoogte van de vlammen instelbaar in vijf 
stappen
• Regelbare vlamsnelheid
• Thermostaatregeling met tien standen van 18 °C tot 27 °C
• Oververhittingsbeveiliging en kinderslot 
• Inclusief kabelafdeksysteem: De lengte van de 
aansluitkabel op het toestel is 1.80 meter
• Ventilatorinstelling zonder warmteafgifte mogelijk
•  Timer met negen niveaus (30 minuten, 60 minuten, 2 tot 8 

uur per dag)

• Aansluiting via geaard stopcontact of vaste stroombron 
(220 of 240 V)
• Drijfhoutdecoratie (takken + deco granulaat) inbegrepen 
bij de levering. Zwarte kristallen kunnen als extra 
accessoires worden besteld.
• Onderverlichting met vier helderheidsinstellingen en zes 
kleurinstellingen en -cycli.
• Leeslamp met twee kleur- en vier helderheidsinstellingen
• Leds met hoge intensiteit, lange levensduur en laag ener-
gieverbruik
• Bediening via afstandsbediening of aanraakscherm
• Fade-out modus voor langzaam doven van de vlammen
• Twee USB-laadpoorten met oplaadindicatoren

Voor het beste zicht moet de elektrische haard op
ooghoogte worden gemonteerd vanaf je favoriete zitplaats 
met voldoende vrije afstand. De elektrische haard kan aan 
de muur worden bevestigd

Afmetingen (breedte x hoogte x diepte): 
150,1 cm x 51,5 cm x 28 cm

Vlamkleuren: meerkleurig, blauw, geel en oranje
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STYLUS™ STEINFELD 
De STYLUSTM  STEINFELD benadrukt jouw unieke 
woonstijl: het samenspel van vlammen in vier kleuren 
creëert een buitengewone sfeer, en de behuizing van 
bruin walnotenhout geeft je kamer een persoonlijke 
tint. Naast het vuurbeeld kun je  op het schap ook 
favoriete accessoires tot hun recht laten komen. Met 
of zonder ingeschakelde warmte, het vlammenspel 
van deze elektrische haard is altijd een blikvanger.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE
•  Warmtevermogens: 750 en 1.500 W, verwarmen van ruim-

ten tot 25 m², vlammenspel met en zonder  
verwarmingsfunctie

• Vlamkleuren: oranje, geel, blauw en meerkleurig
• Sterkte en hoogte van de vlammen instelbaar in vijf stap-
pen 
• Instelbare vlamsnelheid
• Thermostaatregeling met tien standen van 18 °C tot 27 °C
• Oververhittingsbeveiliging en kinderslot 
• Inclusief kabelafdeksysteem: De lengte van de aansluitka-
bel op het toestel is 1.80 meter
• Ventilatorinstelling zonder warmteafgifte mogelijk 
•  Timer met negen niveaus (30 min., 60 min, 2 tot 8 uur per 

dag) 
• Aansluiting via geaard stopcontact of vaste stroombron 
(220 of 240 V)

• Drijfhoutdecoratie (takken + deco granulaat) inbegrepen 
bij de levering. Zwarte kristallen kunnen als extra 
accessoires worden besteld.
• Onderverlichting met vier helderheidsinstellingen en zes 
kleurinstellingen en -cycli.
• Basisverlichting met twee kleuren en vier lichtsterkte-
instellingen
• Leds met hoge intensiteit, lange levensduur en laag ener-
gieverbruik
• Bediening via afstandsbediening of aanraakscherm
• Fade-out modus voor langzaam doven van de vlammen
• Twee USB-oplaadpoorten met laadindicatoren

Voor een direct zicht moet de elektrische haard op 
ooghoogte worden gemonteerd vanaf je favoriete zitplaats 
met voldoende vrije afstand. De elektrische haard kan aan 
de muur worden bevestigd.

Afmetingen (breedte x hoogte x diepte): 
137 cm x 50,3 cm x 26 cm

Meerkleurig, blauw, geel en oranje
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Modellen

ALLURE™ ALLURE™ PHANTOM ALLURE™ VERTICAL

Bijzonderheden
• Hoge verwarmingscapaciteit

• Breed glasframe 
• Zeer geringe diepte

• Reflectievrij zicht in ruimten met 
verschillende lichtomstandigheden 

door matzwart metalen front
• hoge verwarmingscapaciteit 

• Ideaal voor kleine kamers, smalle 
muren en keukens.

• Accent verlichting aan zijwanden in wit, 
blauw, groen, rood, geel, violet en 

automatische cyclus

Vlamkleuren               

Sterkte en hoogte van de 
vlammen instelbaar Vijf niveaus per kleur Vijf niveaus per kleur Vijf niveaus per kleur

Instelbare vlamsnelheid

Vlammenspel met en zonder 
ingeschakelde verwarming

Warmteafgifte (Watt) 950 en 2.000 W 
voor ruimten tot 30 m²

950 en 2.000 W 
voor ruimten tot 30 m²

750 en 1.500 W 
voor ruimten tot 25 m²

Thermostaatregeling Tien standen van
18 °C tot 27 °C

Tien standen van
18 °C tot 27 °C

zes standen van
16 °C tot 29 °C

Materiaal voorzijde Glas, gelakt Metalen front en metaalgaas Glas

Bevestiging Aan de muur of in de muur Aan de muur of in de muur Aan de muur of gedeeltelijk in de muur

Beschikbare maten 81 cm, 107 cm, 127 cm,
 152 cm, 183 cm 107 cm, 127 cm, 152 cm 40 cm / hoogten 81 cm, 96 cm
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DE JUISTE 
NAPOLEON 
PREMIUM FIRE 
HAARD VOOR U. 

PURVIEW™ STYLUS™ CARA STYLUS™ STEINFELD

25% groter vlambeeld
 door smalle lijst

• Meubelachtig design
• 36 cm schapruimte

• Leeslamp met twee kleuren en vier 
helderheidsinstellingen 

• Twee USB-laadpoorten met 
laadindicatoren

• Bruine walnoten behuizing 
• 39.5cm schapruimte

• Leeslamp met twee twee kleur- en vier 
helderheidsinstellingen 

• Twee USB-laadpoorten met 
laadindicatoren

                

Vijf niveaus per kleur Vijf niveaus per kleur Vijf niveaus per kleur

750 en 1.500 W
voor ruimten tot 25 m²

750 en 1.500 W
voor ruimten tot 25 m²

750 en 1.500 W
voor ruimten tot 25 m²

Tien standen van
18 °C tot 27 °C

Tien standen van
18 °C tot 27 °C

Tien standen van
18 °C tot 27 °C

Glas Hout (MDF), wit Bruin walnotenhout

Aan de wand of in de wand Aan de wand Aan de wand

107 cm, 127 cm, 152 cm,  
183 cm, 254 cm 150 cm 135 cm
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Wolf Steel Europe B.V. 
De Riemsdijk 22
4004 LC Tiel
The Netherlands
eu.premiumfire@napoleon.com
+31 (0) 88 588 66 55 
premiumfire.napoleon.com

WE ZIJN ER VOOR JOU.
Je koopt je Napoleon Premium Fire in geselecteerde 
speciaalzaken en in onze online shop op Premiumfire.
Napoleon.com. Als je vragen hebt over de elektrische haarden 
van Napoleon Premium Fire, neem dan  rechtstreeks contact 
met ons op via e-mail op eu.Premiumfire@Napoleon.com.

Tik- en drukfouten voorbehouden. Onaangekondigde wijzigingen in technische specificaties zijn voorbehouden als resultaat van 
voortdurende productverbeteringen. Versie 1 / januari 2022


