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STÛV 21/85STÛV 21/45

Stûv 21/45 de simples face com painel principal,  

cinzento antracite

Stûv 21/85 de dupla face com guarnição simétrica, branca
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Stûv 21/65H

Stûv 21/75

Stûv 21/85

Stûv 21/105

Stûv 21/125

Stûv 21/135

Stûv 21/95

Stûv 21/65C

Stûv 21/45

STÛV 21/105

Escolha o formato que lhe convém
Os Stûv 21 existem em diferentes configurações : 

modelos estreitos, quadrados, largos e extra- 

largos, simples face e dupla face. Os últimos alga-

rismos indicam a largura do recuperador (em cm).

simples face (SF) dupla face (DF)Stûv 21/105 de simples face com elemento de guarnição, cinzento antracite
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O princípio
O recuperador de porta escamoteável foi 

concebido para ser encastrado. 

A porta envidraçada desliza para cima e 

desaparece atrás da alvenaria ; o recuperador 

funciona então com a fornalha aberta ou como 

uma lareira. 

Com o vidro abaixado, funciona com excelente 

rendimento e com toda a segurança ; o seu 

vidro excepcionalmente grande proporciona 

uma visão perfeita do fogo. 

Funcionamento
O Stûv 21 aplica um princípio físico simples, 

a convecção natural : o ar circula numa dupla 

parede (1) em volta da estufa, aquece, eleva-se 

e escapa pelas bocas previstas para o efeito (2). 

Pode-se igualmente orientar uma parte do ar 

quente para uma peça vizinha. 

Por isso, não há necessidade de ventilador na 

sua configuração de base. 

O ar necessário à combustão varre a face inte-

rior do vidro (3) e impede, assim, o depósito  

de fuligem, deixando o vidro limpo.

UM RECUPERADOR DE PORTA 
ESCAMOTEÁVEL MUITO EFICAZ

Rendimento e eficácia
Todos os modelos 21 obtiveram bons resulta-

dos nos testes segundo as normas europeias.  

Veja a página 63.

Stûv 21/85 de simples face  

com painel principal branco

zona de combustão

zona de convecção
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105 cm

BONS ARGUMENTOS PARA ESCOLHER UM STÛV 21

Integração num volume baixo
A elevação parcial do vidro permite também 
integrar o Stûv 21 num volume baixo e 
horizontal. 

Com efeito, a limitação do curso do vidro per-
mite, consoante o modelo, reduzir de 15 para 
25 cm a altura do recuperador : pode-se então 
integrar o recuperador num volume baixo e 
horizontal e descartar assim a forma vertical 
tradicional. 

A abertura da estufa é feita rente ao chão,  
se estiver prevista uma profundidade suficiente 
para encastrar a base do recuperador. 

Pode igualmente ser instalado numa chaminé 
antiga.

Uma linha muito pura
Só enquadra o recuperador um perfil metálico 
de 4 cm. O seu aspecto não muda, não é visível  
qualquer guia ou mecanismo, mesmo quando 
o vidro é levantado. 

Esta sobriedade formal permite-lhe instalar o 
Stûv 21 em qualquer interior, qualquer que seja 
o seu estilo.

Elevação parcial do vidro
O Stûv 21 foi concebido para funcionar com 
o vidro fechado ou com o vidro em posição 
intermédia. 

Esta última posição foi estudada para tirar todo 
o partido de uma lareira, limitando ao mesmo 
tempo os riscos de refluxo. Nesta posição,  
não há nenhuma travessa a perturbar a visão 
do fogo.

O design ao serviço do utilizador
A patente depositada para este aparelho diz 
respeito à porta basculante na qual está alo-
jado o sistema de elevação do vidro.  
Esta concepção facilita a manutenção : a porta 
inclina-se para limpeza do vidro no interior. 
E todos os componentes do aparelho ficam 
acessíveis. 

A Stûv foi a primeira a ter em conta estas 
funcionalidades.

Emparedar um aparelho de aquecimento ?
Toda a gente sabe que os elementos mecâ-
nicos, como os rolamentos de esferas, polias, 
guias, cabos, etc., sobretudo quando são 
sujeitos a temperaturas elevadas, serão, mais 
cedo ou mais tarde, objecto de manutenção, 
se não de substituição. Há fabricantes que não 
previram acesso fácil a estes elementos, o que 
conduz, irremediavelmente, a vários incómo-
dos (de desmontagem da chaminé em caso de 
problemas).

Na Stûv, todos os elementos mecânicos estão 
alojados no quadro da porta e acessíveis em 
poucos segundos, como o ilustra a foto acima.
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Devanture complète, 

avec ou sans socle. Ici, laqué blanc.  

Modèle 21/85 SF.

Stûv 21/65 H de simples face  

com painel principal branco

Stûv 21/85 de simples face com guarnição assimétrica oxidada com reserva de lenha
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Stûv 21/75 de simples face com quadro de 24 cm em metal oxidado. Igualmente disponível  

em 38 cm de largura

Stûv 21/75 de simples face com 

quadro de 4 lados e contra-quadro em cinza

Os Stûv 21 foram previstos para serem 
encastrados. 

Evite os trabalhos de alvenaria e de decoração 
optando por um dos revestimentos metálicos 
propostos pela Stûv.

Estão disponíveis em cinza, branco ou reves-
tidos com uma tinta primária a aplicar na cor 
desejada ou em metal oxidado.

GUARNIÇÕES E QUADROS METÁLICOS PARA O STÛV 21

Stûv 21/45 de simples face com painel principal, 

cinzento antracite

O metal é oxidado artesanalmente. Obtido o 
aspecto desejado, a oxidação é definitivamente 
estabilizada. 

Ou, então opte por um quadro. O quadro de 
4 lados e o contra-quadro (unicamente em  
cinzento) para camuflar os ângulos da alvenaria 
em volta do recuperador e dar-lhe amplitude. 

Existe em versão de 3 lados.
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CHURRASCO

Contrariamente ao churrasco tradicional,  

a gordura não cai em cima das brasas. Estas não  

se “reinflamam” nem carbonizam os alimentos.

O kit de churrasco existe em diferentes modelos da gama Stûv. Aqui, instalado num Stûv 30-in. 

Fotografia : François Goffin

Os churrascos para os recuperadores Stûv 21, 
Stûv 30, Stûv 30-up e Stûv 30-in propõem um 
modo de cozedura muito diferente : os alimentos  
são expostos em frente das chamas em vez de 
serem dispostos em cima das brasas.
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Uma cozedura mais sã e mais rápida
É inútil esperar pelas brasas : basta empurrar as 
achas inflamadas para o fundo do recuperador.

Os alimentos são então expostos verticalmente 
diante das chamas sem entrarem em contacto 
com elas. Cozem por irradiação e as gorduras 
que pingam não reactivam as chamas, como 
acontece numa grelha horizontal. 

Ao adaptar a intensidade do fogo, pode-se,  
por exemplo, retirar as carnes ainda vermelhas  
ou, ao contrário, obter uma cozedura mais lenta.

Uma utilização simples
A grelha instala-se na estufa (em funciona-
mento !) em poucos segundos.

A pingadeira em aço inoxidável apara a gor-
dura e o suco da cozedura, o que lhe permite 
virar os alimentos sem sujar o recuperador  
nem o revestimento do solo.

Os cheiros não se espalham pela casa,  
são aspirados pela chaminé.
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Stûv 21/75 dupla face

Realização : Cheminées Gaudin
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Stûv 21/85 Integrado numa chaminé antiga 

Realização : Decosud, Jean-Paul Bayens - Fotografia : Philip Van Ootegem 
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Stûv 21/85

Realização : A2M Autour du Feu - Arquitecto : Lignes d’intérieur (J. Benhamou) - Fotografia : Christian Larit

Stûv 21/95 dupla face

Realização : Tulering Kaminasalong - Arquitecto : Tiiu Truus - Fotografia : Kalle Veesaar
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Stûv 21/85 

Realização : Decosud, Jean-Paul Bayens - Fotografia : Philip Van Ootegem
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Stûv 21/85 dupla face 

Fotografia : O. Szczepaniak
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Stûv 21/95  

Arquitecto : Eric Bertau - Fotografia : Christian Larit
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Dimensionamento da chaminé
Para um bom funcionamento do recuperador : 
veja a página 63. 

Integração
A escolha de uma saída de fumos (alta ou 
baixa) e de uma elevação (total ou parcial) 
efectua-se em função de critérios arquitectó-
nicos (alvenaria existente ou a construir) ou 
de condições de tiragem. Há, pois, 4 configu-
rações possíveis. De um modo geral, pode-se 
dizer que uma saída alta ocupa mais espaço, 
mas favorece mais a tiragem do que uma saída 
baixa. Além disso, uma elevação total também 
ocupa mais espaço, mas permite elevar com-
pletamente o vidro ; ao contrário, a elevação 
parcial bloqueia-o a meia altura, mas limita os 
riscos de refluxo.

Instalação
O Stûv 21 foi concebido para ser encastrado  
na alvenaria. É aconselhável levar a conduta  
da chaminé até ao nível do tecto. 

Aí se fará a união com o recuperador através 
de uma conduta em aço inoxidável de primeira 
qualidade, rígida se possível.

Em seguida, instalam-se as condutas de aspi-
ração de ar aquecido e constrói-se o a câmara 
de fumo à volta do recuperador. É possível 
construir duas cabeças de parede de um lado 
e do outro do recuperador, para não ter que 
fechar novamente a parte frontal.

Admissão de ar fresco
No mínimo, 1 a 2 dm² (consoante o modelo) 
na base do recuperador. Idealmente, há que 
prever um registo para fechar esta entrada de 
ar sempre que o recuperador não seja utilizado.

Ar quente
Consoante os modelos, o ar quente é distri-
buído por várias bocas de aspiração, 8 no 
máximo, de 150 mm diâmetro. Duas, pelo 
menos, devem estar ligadas. Podem alimentar 
locais vizinhos. Se o comprimento de condutas  
for considerável, seria bom reforçar a convec-
ção natural por um sistema de ventilação. 
Pode-se escolher a localização destas bocas : 
para cima, para trás ou lateralmente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Grupo de ventilação auxiliar
A ventilação mecânica, que se adiciona à 
ventilação natural, melhora significativamente 
o rendimento do recuperador. Com potência 
elevada, aspira a quantidade de ar necessária 
girando a pouca velocidade e, logo, sem ruído.

3 possibilidades :
>  um ventilador de 600 m³/h colocado sob o 

recuperador (e sempre acessível, do interior 
do recuperador). Este ventilador não pode 
ser instalado nos Stûv 21/45 e 21/65C.

>  dois ventiladores laterais (2 x 200 m³/h)
>  um ventilador independente de 600 m³/h  

a instalar numa peça anexa.

Stûv 21/85 com elevação parcial para instalar o 

recuperador quando a altura disponível é limitada.

Stûv 21/85 com elevação total (configuração standard) :  

a elevação permite elevar completamente o vidro.  

O dique é perfilado para favorecer a tiragem.

Pés fornecidos à opção, permitem regular facilmente 

a altura do recuperador.


