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De meesten van ons zullen het erover eens 
zijn dat er geen rook is zonder vuur  Maar 
lopen de gemoederen soms niet te warm 
op? In het dagelijkse milieudebat hebben 
we de neiging om sterk te reageren op zelfs 
de meest logische uitspraken  Wat vervuilt 
bijvoorbeeld het meest: een zomerhuisje 
verwarmen met een houtkachel, het 
bakken van spek of twee kaarsen branden 
op een gezellige avond?

De meeste mensen kiezen waarschijnlijk 
de kachel logischerwijs, omdat we de rook 
zowel kunnen zien als ruiken 

Zelfs als de wetenschap ons aantoont 
dat een houtkachel gevuld met droog,  
gecertificeerd hout slechts een paar 
procent van de deeltjesemissie in een 
huis vertegenwoordigt  En dat de rest van 
kleding, koken, kaarsen en diverse andere 
gewone dingen komt, is het eenvoudig om 
aan te nemen dat een gezellige kachel of 
kaarsen luxe zijn die milieubewuste mensen 
moeten vermijden 

Als het gaat om het milieu en de 
gezondheid, is de waarheid vaak 
genuanceerder dan een Facebook-bericht 
van een politicus of een artikel van een 
belangengroep, en de enige zekerheid is 
dat de hoeveelheid deeltjes in een huis 
bestaat uit een complexe combinatie 
van dingen dat het in werkelijkheid 
aan jou is wat je kiest om te geloven * 

Tegelijk varieren de producten dat we elke 
dag gebruiken, en het belang dat we eraan 
hechten, van persoon tot persoon  Daarom 
hebben wij als samenleving richtlijnen 
nodig die ontwikkeld zijn om de voordelen 
en schadelijke effecten van verschillende 
soorten producten te benoemen  Een 
van die maatregelen is EcoDesign 2022, 
een Europese norm die ervoor zorgt 
dat alle kachels die na 1 januari 2022 zijn 
geïnstalleerd, aan een minimaal rendement 
en maximaal toegestane emissie zullen 
voldoen  In verband hiermee heeft de 
UK Stove Industry Alliance deze norm 
ondersteund met de introductie van het 
SIA EcoDesign Ready-label  Deze vrijwillige 
regeling is gericht op het promoten van 
moderne kachels die al voldoen aan de 
strenge eisen van EcoDesign 2022  Morsø  
heeft meer dan 50 SIA EcoDesign Ready-
modellen, en hoewel we niet ontkennen 
dat er geen rook is zonder vuur, durven 
we te beweren dat de rook van een huis 
met een Morsø-kachel schoner is dan 
veel van de meningen die geventileerd  
worden in het milieudebat  In ieder geval 
kunnen we u verzekeren dat  met zowel 
de EcoDesign 2022 als de SIA EcoReady-
labels in de hand, u vrij bent om door  
deze catalogus te bladeren en een van de 
50 SIA EcoReady-gelabelde kachels uit de 
Morsø collectie met een schoon geweten 
uit te kiezen 

Geniet!

* In hun kleine lettertjes zeggen bedrijven vaak dat ze niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden in bepaalde 
gevallen waarin een van hun claims niet van toepassing is  In dit geval is het hier om u te verzekeren dat we precies 
bedoelen wat we schrijven  In Denemarken komt 80% van alle ongezonde deeltjes in de open lucht uit het buitenland  De 
resterende 20% wordt beschouwd als een mengsel van uitlaatemissies van dieselauto’s en rook van houtkachels  Men 
kan zich echter afvragen of bijvoorbeeld de industrie (en nog veel meer) ook geen kleine rol speelt bij de productie van de 
laatste 20% (?!)  Vochtigheid, wind en weer spelen ook een rol, en het is de moeite waard te vermelden dat brandhout als 
koolstof neutraal wordt beschouwd, omdat hout kooldioxide bindt wanneer het groeit en dezelfde hoeveelheid opnieuw 
afgeeft, zowel wanneer het verbrandt als wanneer het gaat rotten  Binnen is het verhaal net zo complex  Het is aan u om 
te beslissen of de warmte van een houtkachel met een milieukeur met schoon hout een plus of een min is in de algemene 
milieuberekeningen 

DE WAARHEID OVER 
VUUR EN VLAMMEN
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In Scandinavië is een ontspannen en 
gelukkig huis een van de belangrijkste 
dingen in het leven  Gevestigd in onze 
comfortabele huizen richten we ons op  
de unieke Deense term, hygge, een 
term die zovelen hebben geprobeerd 
te vertalen, in de hoop om het ergens 
anders in de wereld te recreëren  Het is 
nooit echt gelukt, wat in werkelijkheid 
te danken is aan een heel eenvoudige 
reden  De term hygge kan niet worden 
gedefinieerd omdat het een gevoel van 

welzijn is  Hygge is de naam van een 
gevoel en een atmosfeer die wordt 
gevonden in de essentie van onze 
omgeving  Het kan een geur, een warmte, 
een licht in het donker of zelfs de kalmte 
van een knappend vuur zijn  Zelfs het 
weer dat ons zo vaak terugbrengt naar 
de schuilplaats van onze huizen, maakt 
deel uit van het ding dat we Hygge 
noemen  Hygge is een naam  Een 
gezellige, uitnodigende en veilige naam  
Hygge is je thuis 

HET WARME
GEVOEL VAN THUIS



2B C
lassic

2B

10
90

32
0

52
0

25
0

260
328

580

718
580

300

R126

RevisionsRev. Sign.:

Title:

Drawing no.:

Dim. without indication of margin acc. to DS/ISO 2768-1 m

1:3

Maalskitse

2B Classic NA

Morsø 2B Classic

RSV 11.06.2007

A1

Dimension Skecth

 

 

D
a

te
 o

f p
rin

t:
 1

2-
09

-2
01

7

U:\udv\Tegninger\1B&2B\2B Classic & 2B Standard Assembly.SLDASM 2B-130 b

Itemno.:

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.

Material:

Weight:

Model no.

Drawingtype:

Location of file:

Scale:

Format:

Released:

Construction:

Date:

b     Added inches and two more views.                                 RSV           09.07.2010

Morsø 2B Classic 
Artikelnr : 64209421

EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                8,2 kW
Afgegeven vermogen                                                                                            6-10 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                              Ø 120 mm
Gewicht                                                                                                                         125 kg
Houtbloklengte max                                                                                                 45 cm
Rendement                                                                                                                      83%
Fijnstof                                                                                                                  27 mg/m3

CO                                                                                                                                     0,13%

Afstand tot brandbaar materiaal
Achter kachel                                                                                                          400 mm
Zijkant                                                                                                                       850 mm

2B Standaard convectiekachel

Morsø 2B Standaard 
Artikelnr : 64209821

8



Geen verleden – geen toekomst  Aan het begin van de jaren 1930 maakte 
Constantin Sørensen deze indrukwekkende stralingskachel met de welbekende 
Morsø eekhoorn en eikenbladeren  Vandaag de dag is er, net als voorheen, veel 
vraag naar de 2B Classic die zich met zijn haast statige uiterlijk prima op zijn 
gemak voelt in zowel oude herenhuizen als boerderijen  Het speciale kenmerk 
is de verbrandingskamer, die groot genoeg is voor houtblokken tot 45 cm   
 
We hebben de verbrandingstechnologie van de Morsø 2B Classic volledig bijgewerkt, 
zodat deze nu voldoet aan de strengste milieueisen van vandaag  U kunt zich geen 
beter vuur voorstellen dan een vuur in de Morsø 2B Classic  

Morsø 2B Classic 
Artikelnr : 64209421



Morsø 1010 
Artikelnr : 64101021

1010

1010

EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                 5,9 kW
Afgegeven vermogen                                                                                              3-6 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                              Ø 120 mm
Gewicht                                                                                                                          67 kg
Houtbloklengte max                                                                                                 35 cm
Rendement                                                                                                                  84,8%
Fijnstof                                                                                                                   18 mg/m3

CO                                                                                                                                    0,19%

Afstand tot brandbaar materiaal
Achter kachel                                                                                                          350 mm
Zijkant                                                                                                                       450 mm
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1.1 Uppackning av braskaminen
Kaminens ben sätts fast med de medföljande bultarna och därefter ställs kaminen försiktigt 
upp.
Det behövs minst två personer för dessa arbetsuppgifter eftersom braskaminen är tung. 
MORSØ 1010 väger 70 kg.

1.2 Uppställning av braskaminen
Det är viktigt att installationen utförs enligt föreskrifter och på ett säkert sätt.
Följ alltid alla nationella och lokala bestämmelser om montering av braskaminer. Du måste 
även följa lokala bestämmelser avseende anslutning till och montering av skorstenar. Råd-
gör eventuellt med sotaren. Kontakta en behörig installatör. Efter installatioenen ska skor-
stensfejarmästaren godkänna installationen före eldning. Se Morsø-återförsäljare på www.
morsoe.com/se. 

1.3 Sotare
Vi rekommenderar att du rådgör med sotaren innan braskaminen monteras. Sotaren mås-
te under alla omständigheter informeras när braskaminen monterats. Sotaren kontrollerar 
installationen och avtalar om sotningsintervall. Om skorstenen inte använts på länge måste 
man undersöka om det finns sprickor, fågelbon eller liknande innan den tas i bruk.

1.4 Placering av braskaminen/Avståndskrav
Avståndskrav föreligger bara när braskaminen placeras intill brännbart material. Där ska dock 
tas hänsyn till att det finns tillräckligt utrymme kring kaminen i den dagliga användningen och

1.0 Montering av Morsø-braskaminen
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Morsø 1010
Artikelnr : 64101021

De Morsø 1010 is een nieuw model in de serie van kleine klassieke Morsø kachels met de 
vertrouwde details en eenvoudige bediening  De grote glazen ruit biedt de aangename 
sfeer zoals we deze kennen van de klassieke modellen van Morsø  De Morsø 1010 is 
volledig gemaakt van robuust gietijzer, het beste materiaal voor houtkachels 



Morsø 1126 
Artikelnr : 64260621
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1126

EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                 7,8 kW
Afgegeven vermogen                                                                                            5-10 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                               Ø 150 mm
Gewicht                                                                                                                        140 kg
Houtbloklengte max                                                                                                 35 cm
Rendement                                                                                                                  80,7%
Fijnstof                                                                                                                  35 mg/m3

CO                                                                                                                                   0,08%

Afstand tot brandbaar materiaal
Achter kachel                                                                                                          300 mm
Zijkant                                                                                                                       400 mm

12



Morsø 1126
Artikelnr : 64260721

De Morsø 1126 is een van de populairste kachels van Morsø  Het ontwerp komt van 
architect Fister Bang van Nykøbing Mors en is al 25 jaar ijzersterk  Er is een grote vraag 
naar deze kachel dankzij het goede ontwerp en de hoge prestaties  De Fister Bang kachel 
is een grote en efficiënte convectiekachel, welke oppervlakken van 150 m2 probleemloos 
kan verwarmen 



1400 SERIE

EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                    5 kW
Afgegeven vermogen                                                                                              3-5 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                               Ø 125 mm
Gewicht                                                                                                                   70-80 kg
Houtbloklengte max                                                                                                 25 cm
Rendement                                                                                                                      83%
Fijnstof                                                                                                                  17 mg/m3
CO                                                                                                                                   0,08%

Afstand tot brandbaar materiaal
achter kachel                                                                                                          200 mm
zijkant                                                                                                                        300 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer
1412                                                                                                        703 mm - 594 mm
1442                                                                                                        715 mm - 606 mm

Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op www morso nl 

Morsø 1442
Artikelnr : 64145421

Morsø 1412 
Artikelnr : 64141921
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Morsø 1442
Artikelnr : 64145421

Een gestaag kloppend hart  De Morsø 1400 is het summum van een charmante kachel  Hij 
vertegenwoordigt het voormalig hart van menig huis, het hart dat we ons nog herinneren 
uit onze kindertijd  De verbrandingstechnologie van deze klassieke kachels is sinds die tijd 
verder ontwikkeld en verbeterd zodat schadelijke deeltjes en een overschot aan gassen 
worden verbrand  Dat is de reden dat de kachels van vandaag voldoen aan de strengste 
milieueisen en voorzien zijn van het ecolabel met de Scandinavische zwaan  De kachel is 
tevens voorzien van een glazen deur, zodat u de vlammen kunt zien  Niet alles is echter 
veranderd; ondanks alle nieuwe technologie hebben we ervoor gekozen om de kleine 
details onveranderd te laten, dus de kenmerkende Morsø eekhoorn staat nog gewoon op 
de zijkant  



Morsø 2140
Artikelnr : 64214221
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2140
EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                    6 kW
Afgegeven vermogen                                                                                             4-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                               Ø 150 mm
Gewicht                                                                                                              125 - 120 kg
Houtbloklengte max                                                                                                40 cm
Rendement                                                                                                                   78,3%
Fijnstof                                                                                                                  32 mg/m3

CO                                                                                                                                   0,09%

Afstand tot brandbaar materiaal
achter kachel                                                                                                          200 mm
zijkant                                                                                                                        400 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan hart van de kraag van de rookgasafvoer 
achteraansluiting                                                                                                   590 mm 
Totale hoogte kachel 2110                                                                                   705 mm 

De 2100-serie is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer 
aan de achterkant  De verse luchtkit moet afzonderlijk worden aan-
gekocht  Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op www 
morso nl  

16



Morsø 2140
Artikelnr : 64214221

De serie Morsø 2100: Nostalgie gecombineerd met Engelse charme  Deze gietijzeren 
kachel is zeer royaal en effectief  en werd ontworpen door Britse ontwerpers Queensbury 
Hunt  Samen met deze ontwerpers zijn we erin geslaagd een krachtige convectiekachel 
te bouwen welke het summum is van de trotse Morsø erfenis  De Morsø 2140 heeft een 
extra brede verbrandingskamer, waardoor grote stukken hout kunnen worden gebruikt  
Hierdoor konden er tevens grote glazen ramen en brede deuren worden gebruikt, zodat u 
ongestoord naar het knapperend vuur kunt kijken 



3100 SERIE
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3142

Morsø 3142
Artikelnr : 64314921

EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                 5,2 kW
Afgegeven vermogen                                                                                              3-6 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                              Ø 120 mm
Gewicht                                                                                                                 110/110 kg
Houtbloklengte max                                                                                                30 cm
Rendement                                                                                                                       81%
Fijnstof                                                                                                                  33 mg/m3

CO                                                                                                                                   0,04%

Afstand tot brandbaar materiaal
Achterzijde kachel                                                                                                200 mm
Zijkant                                                                                                             400/600 mm

De 3116 is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan 
de achterkant  De verse luchtkit moet afzonderlijk worden aangekocht   
Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op www morso nl  

Morsø 3116 
Artikelnr : 64312021
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Morsø 3142
Artikelnr : 64314921

De Morsø 3100-serie bevat het beste van het klassieke Morsø-ontwerp, maar maakt  
gebruik van de nieuwste verbrandingsprincipes  Efficiënte en milieuvriendelijke  
kachels, geschikt voor meerdere brandstioffen  Ze zijn  uitgerust met de nieuwste  
verbrandingsprincipes met tertiaire luchttoevoer en voldoet aan de strengste milieueisen  



5660

Morsø 5660 
Artikelnr : 64566221

5660

EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                 6,5 kW
Afgegeven vermogen                                                                                             4-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                               Ø 150 mm
Gewicht                                                                                                                         125 kg
Houtbloklengte max                                                                                                 58 cm
Rendement                                                                                                                      82%
Fijnstof                                                                                                                   12 mg/m3

CO                                                                                                                                 0,037%

Afstand tot brandbaar materiaal
Achter kachel                                                                                                           100 mm
Zijkant                                                                                                                       400 mm
De vloer en de haard                                                                                            300 mm

De 5660 is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de 
achterkant  De verse luchtkit moet afzonderlijk worden aangekocht 

20



Morsø 5660
Artikelnr : 64566221

De Morsø 5660 is een nieuwe en geavanceerde inzethaard die volledig voldoet aan onze 
ambachtstradities  Het ontwerp is streng, modern en stijlvol en door de ruwe en levende 
structuur van het gietijzer heeft de haard een rustiek tintje  Onze innovatieve inzethaard 
heeft een geavanceerd verbrandingssysteem wat wordt geleverd met tertiaire lucht, 
waardoor de kachel kan voldoen aan de strengste, moderne eisen van milieubewuste 
verwarming  De open haard heeft een extra grote verbrandingskamer en is groot genoeg 
voor houtblokken van tot 50 cm; ideaal voor koude winteravonden 



6100 SERIE

Morsø 6141
Artikelnr : 64612121

Morsø 6140
Artikelnr : 64610121

Morsø 6150
Artikelnr : 64612821

Morsø 6148
Artikelnr : 64610221

Morsø 6143
Artikelnr : 64612321

Morsø 6170
Artikelnr : 64610721
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6148

EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                    6 kW
Afgegeven vermogen                                                                                              3-6 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                               Ø 125 mm
Gewicht                                                                                                             105 - 233 kg
Houtbloklengte max                                                                                                30 cm
Rendement                                                                                                                   80,1%
Fijnstof                                                                                                                  29 mg/m3

CO                                                                                                                                   0,03%

Afstand tot brandbaar materiaal
Achter kachel                                                                                                           150 mm
Zijkant                                                                                                                       400 mm 

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer
6140                                                                                                       753 mm - 580 mm
6141                                                                                                       850 mm - 677 mm
6143                                                                                                       944 mm - 777 mm
6148                                                                                                       950 mm - 777 mm
6150                                                                                                      1016 mm - 779 mm
6190                                                                                                     1097 mm - 930 mm 

De 6100-serie is voorzien voor installatie van de verseluchtaanvoer aan de 
achterkant  Aan de onderzijde van deze serie is geen luchttoevoer mogelijk  
(alleen aan achterzijde kachel)  Maattekeningen van de andere modellen 
kunt u vinden op www morso nl 
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Morsø 6150
Artikelnr : 64612821

De serie Morsø 6100 werd ontworpen door onze eigen architect, Karsten Aagaard, 
die hiermee een elegante en tijdloze kachel maakte met een eigentijds karakter en 
indrukwekkende prestaties  De serie bestaat uit 8 modellen in gietijzer en een strak, puur 
ontwerp  Alle serie sieren uw woonkamer discreet en stijlvol op met hun kenmerkende, 
ovalen vormen  De 6100 heeft het ecolabel met de Scandinavische zwaan en voldoet aan 
de strengste milieueisen 



Morsø 6843
Artikelnr : 64680021
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6843

Morsø 6848 
Artikelnr : 64680121

Morsø 6870
Artikelnr : 64680221

EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                 5,9 kW
Afgegeven vermogen                                                                                              3-6 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                               Ø 125 mm
Gewicht                                                                                                           125 - 114,5 kg
Houtbloklengte max                                                                                                 33 cm
Rendement                                                                                                                   80,1%
Fijnstof                                                                                                                  29 mg/m3

CO                                                                                                                                   0,03%

Afstand tot brandbaar materiaal
Achter kachel                                                                                                           150 mm
Zijkant                                                                                                                       400 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer
6843                                                                                                      950 mm - 777 mm
6848                                                                                                     950 mm - 777 mm
6870                                                                                                      630 mm - 457 mm

De 6800-serie is voorzien voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de 
achterkant  Aan de onderzijde van deze serie is geen luchttoevoer mogelijk ( 
alleen aan achterzijde kachel)  Maattekeningen van de andere modellen kunt 
u vinden op www morso nl 

6800 SERIE

24



Morsø 6843
Artikelnr : 64680021

De serie Morsø 6800 is een van de meest populaire gietijzer ellipse-kachels 
van Morsø met de elegante afgeronde bovenzijde die de organische vorm van het 
verwarmingstoestel nog extra benadrukt  Het schitterend rustieke gietijzer past mooi 
in elke woonkamer  Diep in het hart van de kachel is de fameuze hamsteraar zichtbaar 
die u met zijn vlammen warmte en sfeer brengt  De deurgrendel blijft koel bij gebruik en 
verbergt een elegante oplossing met een zelfsluitende deur 



7110

EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                    7 kW
Afgegeven vermogen                                                                                              4-9 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                               Ø 150 mm
Gewicht                                                                                                                        220 kg
Houtbloklengte max                                                                                                 35 cm
Rendement                                                                                                                      78%
Fijnstof                                                                                                                  22 mg/m3

CO                                                                                                                                 0,079%

Afstand tot brandbaar materiaal
Achter kachel                                                                                                           150 mm
Zijkant                                                                                                                       500 mm
 
De 7100 is voorzien voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de
achterkant  De luchttoevoer voor onderaansluiting moet afzonderlijk worden 
aangekocht 

Morsø 7110
Artikelnr : 64710921
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De Morsø 7110 heeft, net als alle gietijzeren kachels van Morsø, een zeer groot glazen 
ruit en een airwash systeem om het glas schoon te houden voor een onbelemmerd zicht 
op het vuur  De 7110 is ontworpen met Scandinavische eenvoud, de scherpe randen en 
rechte lijnen worden gecombineerd met klassieke Amerikaanse elementen zoals het 
horizontale ontwerp en verschillende profielen aan de bovenzijde 

Morsø 7110 
Artikelnr : 64710921



440

241,5

35
9

11
11

46
5

R220

98

384
164

156

98

93
4

52
9

RevisionsRev. Sign.:

Title:

Drawing no.:

1:5
Morsø 7400

LAH 14-10-2015

A2

D
at

e 
of

 p
rin

t: 
21

-1
1-

20
16

C:\Working\7400 Fuelchamber with casted front.SLDASM

Itemno.:

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.

Material:

Weight kg.:

Model no.

Drawingtype:

Location of file:

Scale:

Format:

Released:

Construction:

Date:

7400-146 b

Dimension drawing 7349
Målskitse 7349

Dimension drawing

b Ændret til 7349  med støbt front. RSV 18.11.2016

7349

EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                 4,3 kW
Afgegeven vermogen                                                                                              3-7 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                               Ø 150 mm
Gewicht                                                                                                                111 - 137 kg
Houtbloklengte max                                                                                                 33 cm
Rendement                                                                                                                   82,3%
Fijnstof                                                                                                                17,5 mg/m3

CO                                                                                                                                   0,05%

Afstand tot brandbaar materiaal
achter kachel                                                                                                          200 mm
zijkant                                                                                                                        400 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer
7340                                                                                                        896 mm - 719 mm
7342                                                                                                        997 mm - 819 mm
7343                                                                                                        997 mm - 819 mm
7349                                                                                                        997 mm - 819 mm
7370                                                                                                       696 mm - 532 mm
7393                                                                                                      1118 mm - 940 mm 

De 7300-serie is voorbereid voor installatie van de verseluchtaanvoer aan 
de achterkant en door het onderstel  De buis wordt meegeleverd, maar is 
niet geïnstalleerd  Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op 
www morso nl  

Morsø 7349 
Artikelnr : 

64730049

7300 SERIE

Morsø 7393 
Artikelnr : 
64730071

Morsø 7370 
Artikelnr : 
64730061

Morsø 7343 
met houtvak

Artikelnr : 64730022

GLAZEN VLOERPLATEN VOOR DE 7300 SERIE

VLOERPLAAT HALVE CIRKEL 
(niet voor 7349) Artikelnr : 62929400 

VLOERPLAAT HALVE CIRKEL
 (alleen voor 7349) Artikelnr : 62928800

Glasplade til 7900

72
 c

m

88,8 cm

Glasplade til 7900

72
 c

m

88,8 cm

Morsø 7340 
Artikelnr : 
64730011

28



Morsø 7343 met houtvak 
Artikelnr : 64730022

De Morsø 7300-serie nodigt de huiseigenaar uit om een stijl uit te kiezen voor de ruimte  
Als de houtstapel ook is bedoeld om sfeer te creëren, kies dan een model uit met een 
opslagruimte voor hout  Het brandhout is in dat geval zichtbaar  Als echter de voorkeur 
wordt gegeven aan een discreet charmante sfeer, dan is een model met een lade eerder 
aangewezen  Deze vormt een elegant geheel met de zwarte look van de kachel 
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Morsø 7470 
Artikelnr : 
64740061

Morsø 7493 
Artikelnr : 
64740071

Morsø 7449 
Artikelnr : 

64740049

Morsø 7443
Artikelnr : 

64740022

7400 SERIE

7440

GLAZEN VLOERPLATEN VOOR DE 7400 SERIE

VLOERPLAAT HALVE CIRKEL 
 (niet voor 7449) Artikelnr : 62929400 

VLOERPLAAT HALVE CIRKEL 
 (alleen voor) Artikelnr : 62928800

Glasplade til 7900

72
 c

m

88,8 cm

Glasplade til 7900

72
 c

m

88,8 cm

EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                 4,3 kW
Afgegeven vermogen                                                                                              3-7 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                               Ø 150 mm
Gewicht                                                                                                                111 - 137 kg
Houtbloklengte max                                                                                                 33 cm
Rendement                                                                                                                   82,3%
Fijnstof                                                                                                                17,5 mg/m3

CO                                                                                                                                   0,05%

Afstand tot brandbaar materiaal
Achter kachel                                                                                                          200 mm
Zijkant                                                                                                                       450 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer
7440                                                                                                        896 mm - 719 mm
7442                                                                                                       996 mm - 819 mm
7443                                                                                                       996 mm - 819 mm
7449                                                                                                        1111 mm - 934 mm
7470                                                                                                       696 mm - 532 mm
7493                                                                                                      1118 mm - 940 mm

De 7400-serie is voorbereid voor installatie van de verseluchtaanvoer aan 
de achterkant en door het onderstel  De buis wordt meegeleverd, maar is 
niet geïnstalleerd  Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden op 
www morso nl  

Morsø 7440 
Artikelnr : 
64740011

30



Morsø 7443 
Artikelnr : 64740022

De Morsø 7400-reeks combineert de beste elementen van de moderne houdverbrander 
en biedt de gebruiker een aantal nieuwe voordelen  Dit markeert tegelijkertijd de 160ste 
verjaardag van Morsø en presenteert voor het eerst een opnieuw ontworpen versie van 
het legendarische Morsø eekhoornmotief  De ”nieuwe” eekhoorn versiert de matzwarte 
zijde en legt de nadruk op de huiselijke uitstraling met een knipoog naar het 160-jarige 
geschiedenis van het bedrijf als producent van kwalitatieve gietijzeren kachels 



EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                 7,3 kW
Afgegeven vermogen                                                                                              3-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                               Ø 150 mm
Gewicht                                                                                                             142 - 202 kg
Houtbloklengte max                                                                                                 33 cm
Rendement                                                                                                                      79%
Fijnstof                                                                                                                     7 mg/m3

CO                                                                                                                                   0,04%

Afstand tot brandbaar materiaal
Achter kachel                                                                                                            125 mm
Zijkant                                                                                                                       400 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer
7840                                                                                                    1032 mm - 854 mm
7843                                                                                                       1157 mm - 979 mm
7848                                                                                                       1157 mm - 979 mm
7870                                                                                                       757 mm - 589 mm
7893                                                                                                     1357 mm - 1179 mm

De 7800-serie is voorbereid voor installatie van de verseluchtaanvoer aan 
de achterkant en door het onderstel  Voor Morsø 7843, 7848 en 7870 met 
lade echter alleen aan de achterkant  De verse luchtbox moet afzonderlijk 
worden aangekocht  Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden 
op www morso nl 

504

75
7

11
57

40
0

502

R252

98

185
437

97
9

94
89

RevisionsRev. Sign.:

Title:

Drawing no.:

Dim. without indication of margin acc. to DS/ISO 2768-1 m

1:5

Målskitse 7943

Dimensions 7843

Morsø 7800

RSV 03.07.2013

A2

Dimension drawing

232354.74

D
a

te
 o

f p
rin

t:
 0

4-
07

-2
01

3

C:\Working\7900 Assembly.SLDASM 7900-184 a

Itemno.:

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.

Material:

Weight kg.:

Model no.

Drawingtype:

Location of file:

Scale:

Format:

Released:

Construction:

Date:

7800 SERIE

7843

Glasplade til 7900

75
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96,5 cm

Glasplade til 7900

75
 c

m

96,5 cm

VLOERPLATEN VOOR DE 7800 SERIE

VLOERPLAAT HALVE CIRKEL
(niet voor 7848) Artikelnr : 62919900 

VLOERPLAAT HALVE CIRKEL 
(alleen voor 7848) Artikelnr : 62928700 

Morsø 7870
Artikelnr : 
64790089

Morsø 7848
Artikelnr : 

64790088 

Morsø 7843
Artikelnr : 
64790020 

Morsø 7893 
Artikelnr : 
64790045

Morsø 7840
Artikelnr : 
64790081

32



Morsø 7870 
Artikelnr : 64790045

De Morsø 7800 serie is een modulair gebaseerde reeks kachels die wordt gemaakt met 
een mooi en eenvoudig ontwerp  Deze combinatie geeft een klassieke en tijdloze uits-
traling aan de kachel  De kenmerken van de Morsø 7800-reeks zijn ondermeer een grote 
vlamkast met een bijzonder hoge capaciteit  De comfortfactor is verbazingwekkend en 
het nieuwste sluitsysteem met de automatische zelfsluiting maakt de houdverbrander 
bijzonder gebruiksvriendelijk  
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7900-89 b

7943

Målskitse

12.11.2012RSVTilføjet mål til friskluftmontering nedad.b

7943

7900 SERIE

Glasplade til 7900

75
 c

m

96,5 cm

Glasplade til 7900

75
 c

m

96,5 cm

GLAZEN VLOERPLATEN VOOR DE 7900 SERIE

VLOERPLAAT HALVE CIRKEL
(niet voor 7948) Artikelnr : 62919900 

VLOERPLAAT HALVE CIRKEL 
(alleen voor 7948) Artikelnr : 62928700 

Morsø 7948 
Artikelnr : 
64790051

Morsø 7970 
Artikelnr : 

64790061

Morsø 7943 
Artikelnr : 

64790023

Morsø 7993 
Artikelnr : 

64790040

EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                 7,3 kW
Afgegeven vermogen                                                                                              3-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                               Ø 150 mm
Gewicht                                                                                                              140 - 175 kg
Houtbloklengte max                                                                                                 35 cm
Rendement                                                                                                                      79%
Fijnstof                                                                                                                     7 mg/m3

CO                                                                                                                                   0,04%

Afstand tot brandbaar materiaal
achter kachel                                                                                                            125 mm
zijkant                                                                                                                        700 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer
7940                                                                                                     1032 mm - 854 mm
7942                                                                                                       1157 mm - 979 mm
7943                                                                                                       1157 mm - 979 mm
7948                                                                                                       1157 mm - 979 mm
7970                                                                                                       757 mm - 589 mm
7990                                                                                                     1357 mm - 1179 mm

De 7900-serie is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan 
de achterkant en door het onderstel  Voor Morsø 7948, 7970 en 7943 met 
lade echter alleen aan de achterkant  De verseluchtbox moet afzonderlijk 
worden aangekocht  Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden 
op www morso nl 

Morsø 7940 
Artikelnr : 
64790011

34



Morsø 7943
Artikelnr : 64790023

Met de Morsø 7900 serie heeft Morsø samen met de ontwerper Monica Ritterband een 
nieuwe serie gietijzeren houtkachels ontwikkeld en gemaakt, waarvan de functionaliteit 
en het ontwerp passen bij elk huis - en natuurlijk met kwaliteit als de basis  De Morsø 
7900 serie is een innovatief ontwerp op basis van een modulair systeem, dat het mogelijk 
maakt om elke houtkachel aan te passen aan individuele behoeften, zowel qua ontwerp 
als functionaliteit 
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8100-268 b

b Tilføjet mål til friskluft nedenud. RSV 02.12.2015

8143
EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                 6,5 kW
Afgegeven vermogen                                                                                              3-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                               Ø 150 mm
Gewicht                                                                                                             168 - 188 kg
Houtbloklengte max                                                                                                 35 cm
Rendement                                                                                                                       81%
Fijnstof                                                                                                                  23 mg/m3

CO                                                                                                                                    0,07%

Afstand tot brandbaar materiaal
Achter kachel                                                                                                           150 mm
Zijkant                                                                                                                       500 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer
8140                                                                                                     869 mm - 689 mm
8143                                                                                                       1031 mm - 851 mm

De 8100-serie is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan 
de achterkant en door het onderstel  De verse luchtbox moet afzonderlijk 
worden aangekocht  Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden 
op www morso nl 

Morsø 8143
Artikelnr.: 64814221
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Morsø 8143
Artikelnr  64814221

Gevoelens kunnen met gietijzer tot uitdrukking worden gebracht  Met de Morsø 
8100 zijn esthetica en functie twee kanten van dezelfde medaille geworden – 
door het eenvoudige ontwerp is de kachel zowel mooi als intuïtief in het gebruik  
De luchtinlaat van de kachel – en dus ook de verbranding en de warmte-uitvoer 

– worden geregeld door één discrete hendel  Onze eerbied voor het milieu blijkt 
wel door de goedkeuring van de Morsø 8100 voor de striktste milieueisen ter 
wereld, waaronder de Noorse standaard NS 3058/59 en daarnaast geven we het 
ecolabel met de Scandinavische zwaan en de efficiëntie de hoogste prioriteit 



8259

8259

562

558

40
4

15
20

23
4 294

40
1

294

433

98

195

13
22

,5

98

54
6

64

R
51

1

R3
R17

8

R362

RevisionsRev. Sign.:

Title:

Drawing no.:

1:5

Morsø 8229 Bagefag 

Målskitse - Fedtsten

Morsø 8200

TOL 04.12..2014

A2

Dimension drawing

319.50

D
a

te
 o

f p
rin

t:
 0

3-
12

-2
01

5

C:\Working\8200 Assembly.SLDASM 8100-346 b 

- Itemno.:

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.

Material:

Weight kg.:

Model no.

Drawingtype:

Location of file:

Scale:

Format:

Released:

Construction:

Date:

03.12.2015RSVTilføjet mål til friskluft nedenud.b

EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                 6,3 kW
Afgegeven vermogen                                                                                              3-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                               Ø 150 mm
Gewicht                                                                                                                        330 kg
Houtbloklengte max                                                                                                 33 cm
Rendement                                                                                                                       81%
Fijnstof                                                                                                                  23 mg/m3

CO                                                                                                                                    0,07%

Afstand tot brandbaar materiaal
Achter kachel                                                                                                           150 mm
Zijkant                                                                                                                       500 mm

Hoogte vanaf de bodem tot aan het hart van de kraag van de rookgasafvoer
8259                                                                                                    1519 mm - 1323 mm
 
De 8259 is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de 
achterkant en door het onderstel  De verse luchtbox moet afzonderlijk 
worden aangekocht 

Morsø 8259
Artikelnr : 64820539
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Morsø 8259
Artikelnr : 64820539

De Morsø 8259 is een multifunctionele, solide houtkachel  Deze kachel garandeert een 
efficiënte warmteverdeling dankzij de combinatie van een grote haard, geïntegreerd  
verwarmingspaneel en spekstenen zijkanten  De haard heeft een bijzonder sterk ver-
mogen en is geschikt voor grote houtblokken  De Morsø 8259 heeft spekstenen  
zijkanten en bovenkant  Het exclusieve speksteen materiaal heeft een decoratieve  
functie en uitstekende thermische eigenschappen  De spekstenen bekleding geeft de  
kachel een prachtig uiterlijk en functioneert ook als een warmteopslag, zodat de kachel 
lange tijd warmte afgeeft nadat deze uitgaat  Een houtkachel met speksteen is met name 
geschikt voor ruimtes die ’s nachts moeten worden verwarmd 
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EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                8,9 kW
Afgegeven vermogen                                                                                             6-9 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                               Ø 150 mm
Gewicht                                                                                                                        150 kg
Houtbloklengte max                                                                                                 42 cm
Rendement                                                                                                                      75%
Fijnstof                                                                                                                   10 mg/m3

Afstand tot brandbaar materiaal
Achter kachel                                                                                                           225 mm
Zijkant                                                                                                                       600 mm

 
 

De 8643 is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan de 
achterkant en door het onderstel  De verse luchtbox moet afzonderlijk 
worden aangekocht  Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden 
op www morso nl 

Morsø 8643
Artikelnr.: 64864321
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Morsø 8643
Artikelnr  64864321

De nieuwe, in eigen huis ontworpen Morsø 8643 is een van de krachtigste Morsø-
kachels ooit  Met een hoog rendement en een houtbloklengte van 42 cm, gecom-
bineerd met de sublieme verbrandingstechniek uit de 6100- en 8100-serie, zal 
deze betrouwbare bron van comfort zal keer op keer warmte verspreiden  On-
danks zijn formaat lijkt de Morsø 8643 licht en tijdloos met zijn strakke en een-
voudige ontwerp  
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8800 SERIE

8893

Morsø 8893 
Artikelnr : 64881221

Morsø 8840 
Artikelnr : 64880821

EN/N-gecertificeerd
Nominaal vermogen                                                                                                 6,3 kW
Afgegeven vermogen                                                                                              3-8 kW
Rookgasafvoer boven/achter, inw                                                               Ø 150 mm
Gewicht                                                                                                             183 - 228 kg
Houtbloklengte max                                                                                                 35 cm
Rendement                                                                                                                       81%
Fijnstof                                                                                                                  23 mg/m3

CO                                                                                                                                    0,07%

Afstand tot brandbaar materiaal
Achter kachel                                                                                                           150 mm
Zijkant                                                                                                                       500 mm

De 8800-serie is voorbereid voor installatie van de verse luchtaanvoer aan 
de achterkant en door het onderstel  De verse luchtbox moet afzonderlijk 
worden aangekocht  Maattekeningen van de andere modellen kunt u vinden 
op www morso nl 
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Morsø 8893 
Artikelnr : 64881221

De Morsø 8800 serie is een van de krachtigste van de Morsø-kachels  Het is een smalle 
en handige gietijzeren kachel  Dag na dag verspreidt deze betrouwbare bron van com-
fort zijn warmte  De kachel kan worden geleverd op voet, met een lade of met een open 
onderstel met ruimte voor brandhout  De deurgrendel blijft koel bij gebruik, de deur is 
zelfsluitend en heel gemakkelijk te bedienen 



De kacheldoorsnede laat de luchtstroom zien; de ka-
nalen zorgen ervoor dat de lucht op de juiste manier 
wordt verwarmd  Er wordt koude lucht in de kachel 
gezogen en door de kanalen van de kachel geleid zodat 
alle lucht wordt verwarmd  De verwarmde lucht zorgt 
ervoor dat het glas schoon en roetvrij wordt gehouden  
Deze verwarmde lucht wordt tevens naar de boven-
kant van de vlammen geleid  Hier wordt het tertiaire 
lucht genoemd  De tertiaire lucht zorgt automatisch 
voor milieuverbruik waardoor de gassen in het hout 
vlam vatten 

MILIEUVRIENDELIJKE VERBRANDING

Stralingswarmte

Milieuvriendelijke rookkanaalgassen

Optie: Frisse lucht inlaat

Interne isolatie (vermiculiet) 

Kanaal voor convectielucht

Aslade

Warme convectielucht

Rookuitlaat, achter- of bovenuitlaat

Verwarmde tertiaire lucht

Glasafkoeling

Kanaal voor het verwarmen van verbrandingslucht

Kanaal voor convectielucht
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Eén van onze belangrijkste competenties is om milieuvriendelijke 
houtkachels te produceren en we zouden onszelf willen 
omschrijven als experts in verbrandingstechnieken 



Hout heeft een speciale eigenschap 
wanneer het gaat over kooldioxide, 
of CO2  Wanneer een boom groeit, 
absorbeert hij enorme hoeveelheden 
koolstofdioxide en houdt deze vast, 
als onderdeel van het fotosynthetisch 
proces  Precies dezelfde hoeveelheid 
CO2 komt vrij in de atmosfeer wanneer de 
boom wordt gekapt en wordt verbrand  
Als hout echter efficiënt wordt verbrand, 
is het CO2-neutraal en kan het als 
groene energiebron worden beschouwd  

Daarnaast kan hout, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld olie, kolen of gas, worden 
gereproduceerd door nieuwe bomen te 

planten ter vervanging van de bomen die  
worden gekapt  De neutrale CO2-cyclus 
kan dus worden gehandhaafd  Generatie 
op generatie 

Om de uitstoot van kooldioxide helemaal 
tot nul terug te brengen, dient zoals 
gezegd het hout zo efficiënt mogelijk 
te worden verbrand  En dit is het gebied 
waarop de kachels van Morsø hun 
eerste belangrijke punten scoren  Door 
onze jarenlange ervaring en continue 
ontwikkeling behoren al onze kachels 
tegenwoordig tot de efficiëntste 
verbrandingssystemen ter wereld 
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103 cm 

70 cm
 

115 cm 

65 cm
 

100 cm 

85 cm 

VLOERPLATEN, 8 MM MET OPSTAANDE RAND

Rechthoekig in een hoek, 115 x 70 cm

ARTIKELNR 

62919300

Rechthoekig in een hoek, 100 x 65 cm 62919200

100 cm
 

100 cm 

100 cm
 

120 cm 

GLAZEN VLOERPLATEN, 6 MM, MET LOGO

Vierkant, 100 x 100 cm

MORSØ NR 

62928100

Halfrond, 100 x 120 cm 62928200

Traanvormig, 110 x 130 cm 62928300

80 cm
 

100 cm 

80 cm
 

100 cm 

60 cm
 

100 cm 

Rechthoekig, 80 x 100 cm * 62929100

Gebogen frontrand, 85 x 110 cm * 62929200

Cirkelvormig eindigend op een rechte hoek, 100 x 90 cm * 62929300

110 cm
 

103 cm 

Betreffende het model 6600 - zwart glas:  
Glasplaat met gat, 110 x 103 cm

62929000

62928400
Betreffende het model 6600 - helder glas: 
Glasplaat zonder gat, 110 x 103 cm

* zonder logo

110 cm
 

130 cm 

110 cm
 

MORSØ VLOERPLATEN
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92 cm
 

69 cm 

WEGNEEMBARE GLAZEN PLAAT, 6 MM

Betreffende het model 61/6800: Halve cirkel met snede 92 x 69 cm 
Niet geschikt voor de 6140/6148 

ARTIKELNR 

62928600

62929400

62928800

62919900

Betreffende het model 78/7948: Halve cirkel met snede
97 x 75 cm

Siliconenstrip voor glasplaten, 4,5 meter

62928700

80 cm
 

100 cm 

100 cm
 

100 cm 

100 cm
 

110 cm 

ZWARTE STAALPLAAT, 2 MM

Rechthoekig, 80 x 100 cm

MORSØ NR 

62901321

Vierkant, 100 x 100 cm 62901421

Halfrond, 100 x 120 cm 62901521

110 cm
 

60 cm
 

90 cm 

Traanvormig, 110 x 130 cm 62901621

Cirkelvormig eindigend op een rechte hoek, 90 x 100 cm 62917821

85 cm
 

100 cm 

Gebogen frontrand, 85 x 100 cm 62911721

Betreffende het model 73/7400: Halve cirkel met snede 89 x 72 cm 
Niet geschikt voor de 7348/7448

Betreffende het model 73/7448: Halve cirkel met snede 89 x 72 cm

Betreffende het model 73/7400: Halve cirkel met snede 89 x 72 cm 
Niet geschikt voor de 7348/7448

79601700

89 cm
 

72 cm 

89 cm
 

72 cm 

97 cm
 

75 cm 

97 cm
 

75 cm 

130 cm 

100 cm
 

MORSØ VLOERPLATEN



HAARDSTEL  
COMPLETE

HAARDSTEL  
CONFORM

Driedelig haardstel met houder op gietijzeren 
statief en met bovenaan gietijzeren eekhoorn 

HAARDSTEL 
CLASSIC

Houtbak in eenvoudig ontwerp, in matzwarte  
structuurlak en met klein Morsø-logo op de 
zijkant 
Grote: H x Ø: 34 x 45 cm 
Kleine: H x Ø: 32 x 40 cm 

Een stijlvolle, eenvoudig vormgegeven kachel-
set die goed in elk huis past  Het instrument is 
uitgevoerd in kwaliteitsmateriaal met mooie 
rubberen handvaten  
H x B x D: 40 x 20 x 10 7 cm 

Morsø Conform-haardset, ontworpen door Kar-
sten Aagaard, is een moderne versie van de klas-
sieke haardset en is samengesteld uit een bezem, 
een schop en een pook 

Morsø Ellipse-haardset is samengesteld uit een be-
zem, een schop, een pook (die tevens als blaaspijp 
gebruikt kan worden) en een emmer   Wanneer u 
uw kachel reinigt, kan de emmer gebruikt worden als 
asbak  

CURVA

Met “CURVA” heeft Morsø een functionele en 
esthetische eenheid ontworpen die alle haard-
stellen zodanig omringt dat elk product in de serie 
haar eigen functie heeft en niets overbodig is  

“CURVA” werd ontworpen door Josefine Bent-
zen, wiens passie voor Scandinavische design-
tradities aanleiding geeft tot nieuwe Scandina-
vische productontwerpen  Haar werk wordt 
gekenmerkt door mensen die altijd aan het 
begin staan van de functionaliteit, ergonomie 
en esthetiek van de producten 

Houtbak in eenvoudig design in mat/zwarte 
structuur met klein Morsø-logo op de zijkant 
Inclusief houtdrager van Morsø 
H x B x L: 30 x 38 x 45 cm 

MORSØ 
HOUTBAK

KLEINE EN GROTE 
RONDE HOUTBAK

Het stofblik is 20 cm breed, zwart poedergelakt 
en heeft een ergonomisch gevormde rubberen 
handgreep  De zwarte handveger heeft fijn zwart 
natuurlijk haar en is voorzien van de naam Morsø 

Het ontwerp benadrukt zowel esthetiek als func-
tionaliteit  De set bestaat uit een schep, borstel en 
een pook  Aan de onderkant is er ruimte voor de 
opslag van aanmaakblokjes en een aansteker of 
lucifers 

De houtdrager biedt een mooie opbergplaats voor 
het hout en kan ook gebruikt worden voor het ha-
len van het haardhout  

MORSØ STOFBLIK 
EN HANDVEGER

HAARDSTEL 
ADRIAN

HOUTDRAGER 
ADRIAN

MORSØ ACCESSOIRES

KACHELPOOK 
CURVA

HAARDSET
ELLIPSE

HAARDSET
CURVA

50



Zorg dat het hout de juiste vochtigheid heeft, zo-
dat er een zuivere verbranding ontstaat 

MORSØ 
VOCHTIGHEIDSMETER

Ruime asbak met deksel  Ook handig voor het 
bewaren van aanmaakhout 

AS- EN  
BEWAARBAK

Verzorg uw kachel goed; gebruik voor installatie en 
routinematig onderhoud originele materialen van 
Morsø  Ovencement, een set pakkingen voor de 
deuren, kachelverf, kachelkit, glasreiniger, kachel-
poets, enz  

Vraag uw dealer om advies 

INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Zorgt ervoor dat de watertemperatuur in de 
ketel niet te hoog wordt  Kan ook als decoratie-
ve onderzetters gebruikt worden  Vervaardigd 
uit smeedijzer en verkrijgbaar met  Morsø’s be-
kende eekhoornmotief 

MORSØ  
ONDERZETTER

Driedelig, opklapbaar traliehek in zwartge-
lakt staal met muurbevestiging  Wordt opgesteld 
voor de kachel zodat kleine kinderen niet te dicht-
bij kunnen komen 
H x L x B: 70 x 110 x 110 cm 

MORSØ  
KINDERHEK

Praktische en beschermende handschoen 
in stevig leer  Verkrijgbaar in een linkse en 
rechtse handschoen 

MORSØ  
OVENHANDSCHOEN

Morsø heeft een ruime keuze aan vloerplaten, 
zowel van glas als van zwart gelakt staal  De 
zwarte staalplaten zijn van 2 mm kwaliteits-
staal met ijzerfosfaatbehandeling en een laag 
structuurlak, die goed bij de Morsø-kachels 
past  De glazen vloerplaten zijn gemaakt van 8 
mm gehard, doorzichtig glas met een speciale 
facetkant, die de plaat een zeer elegang en ex-
clusief uiterlijk geeft 

MORSØ  
VLOERPLATEN

MORSØ ACCESSOIRES

Decoratieve ketels uit gietijzer  Zorgen voor een 
aangename luchtvochtigheid 

Verkrijgbaar in 2,0 l en 4,5 l 

MORSØ  
KETELS

Handige houtdrager in zwart canvas 

MORSØ 
HOUTDRAGER



Copyright M
orsø N

ederland  D
ruk- en zetfouten voorbehouden 

In 1853 verliet de jonge N A Christensen 
zijn baan als accountant om een avontuur 
met een ijzergieterij te beginnen  Een 
avontuur dat begon in een fabrieksgebouw 
in Nykøbing Mors  Ondanks de zware 
concurrentie van de gieterijen in de 
grotere steden, zou blijken dat een kleine 
verzameling smeden, draaibanken en 
houtbewerkers een icoon creëerde dat ver 
voorbij de stad waarin het werd gecreëerd, 
kon bereiken  Een icoon gemaakt door 
innovatie, gebouwd op ontwerp, kwaliteit 
en van groot vakmanschap, en die daarom 
altijd comfortabel in elk huis staat, of het nu 
in Denemarken of in het buitenland is  Een 
icoon dat we allemaal kennen als Morsø 

 

morso nl

since 1853

Wij  staan achter:
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