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Stûv Stories +Stûv 21+Stûv 21

A aliança pura 
entre o recuperador 
aberto ou fechado
stuv.comstuv.com



Stûv Stories Stûv Stories 

Bem-vindo ao universo Stûv! Os nossos Bem-vindo ao universo Stûv! Os nossos 
produtos são fonte de organização e reprodutos são fonte de organização e re--
organização nos seus interiores. A história organização nos seus interiores. A história 
que contam é simples e calorosa, sóbria que contam é simples e calorosa, sóbria 
e eficaz. Uma história na qual a estética e eficaz. Uma história na qual a estética 
se torna funcional e os objetos se fundem se torna funcional e os objetos se fundem 
na arquitetura. Na Stûv, qualidade e puna arquitetura. Na Stûv, qualidade e pu--
reza são as palavras-chave. Melhorar é reza são as palavras-chave. Melhorar é 
simplificar. É humanizar o design. É inovar simplificar. É humanizar o design. É inovar 
constantemente até encontrar a perfeita constantemente até encontrar a perfeita 
harmonia entre o prazer e o respeito pelo harmonia entre o prazer e o respeito pelo 
ambiente. Stûv, um estado de espírito.ambiente. Stûv, um estado de espírito.
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Stûv, criador do 
vidro retrátil

Modelo apresentado: Stûv 21/125



Stûv Stories +Stûv 21-A gama Histórias

Uma gama de produtos 
que tanto podem ser 
abertos como fechados
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A gama Stûv 21 é uma família específica. Sóbria e discreta, concentra-se na pureza e na 

beleza do fogo. Mas é, também, uma gama aberta, cheia de calor e de convivialidade. Um 

recuperador aberto ou fechado ao mesmo tempo, graças à vidraça que pode ser total ou 

parcialmente aberta. O Stûv 21 está disponível em face simples e em dupla face e em diver-

sos tamanhos. As molduras, painéis frontais e revestimentos acompanham o recuperador de 

modo a garantir um acabamento e uma valorização perfeitos. A gama Stûv 21 alia de forma 

singular um desempenho óptimo ao ambiente. A descobrir!





Stûv Stories

o casamento perfeito 

entre a 
sobriedade 
e o ambiente



Para facilitar a limpeza e manutenção 
da vidraça, a moldura é basculante, sem 
necessidade de desmontagem.

O registo permite regular o volume de ar que 
entra no aparelho e, como tal, a potência 
libertada.

A vidraça do Stûv 21 desliza na moldura 
do recuperador e pode ficar totalmente 
oculta por trás do painel frontal, de modo 
a que só as chamas sejam visíveis.
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Stûv Stories +Stûv 21 

Por profissionais,
Para os amantes do 
fogo



Stûv Stories +Stûv 21-65-C

+ Regulação da potência

+ Possibilidade de ligação ao ar exterior

+ Possibilidade de canalização do ar

+ Ventilação opcional

Modelo apresentado: Stûv 21-65C com quadro SF4 RAL 9010 



Seleção de uma 
moldura adaptada

Stûv SF4: moldura grande disponível 
em várias cores. Também disponível 
em dimensões à medida

Moldura estreita em aço StuvGrey

Moldura fina em aço StuvGrey de 4 mm
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Modelo apresentado: Stûv 21-65H com quadro SF6 RAL 9010



 

Stûv Stories +Stûv 21-65-H

Stûv Stories +Chaminé de pose SF15

+ Regulação da potência

+ Possibilidade de ligação ao ar exterior

+ Possibilidade de canalização do ar

+ Ventilação opcional

+ A chaminé em aço integra as entradas e saídas do ar de convecção - sem  

necessidade de grelhas decorativas!

+ Fácil instalação

+  O painel frontal pode ser aberto para fazer a manutenção do recuperador ou para aceder  

aos elementos de regulação

15



Modelo apresentado: Stûv 21-75 com quadro fino de 4 mm



Stûv Stories +Stûv 21-75+Stûv 21-75

++ Regulação da potência

++ Possibilidade de ligação ao ar exterior

++ Possibilidade de canalização do ar

++ Ventilação opcional

Usufrua das 
chamas à medida 
do seu gosto



Stûv Stories +Stûv 21-85

+ Regulação da potência

+ Possibilidade de ligação ao ar exterior

+ Possibilidade de canalização do ar

+ Ventilação opcional

+ Disponível em dois tons interiores: claro ou escuro

Modelo apresentado: Stûv 21-85 com interior claro e proteção frontal SF2 RAL 9010



Uma lareira cheia  
de estilo…



Sóbrio, funde-se com 
todos os interiores
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Stûv Stories +Stûv 21-95

+ Regulação da potência

+ Possibilidade de ligação ao ar exterior

+ Possibilidade de canalização do ar

+ Ventilação opcional



Stûv Stories +Stûv 21-105+Stûv 21-105

O fogo é integrado 
na arquitetura

++ Regulação da potência

++ Possibilidade de ligação ao ar exterior

++ Possibilidade de canalização do ar

++ Ventilação opcional

++ Disponível em dois tons interiores: claro ou escuro



Stûv Stories +Stûv 21-105+Stûv 21-105 SF8SF8

++ Moldura de acabamento em aço com extensões laterais

++ Uma harmonia perfeita com as chamas

++ Também disponível em dimensões à medida



Stûv Stories +Stûv 21-125

+ Regulação da potência

++ Possibilidade de canalização do ar

++ Ventilação opcional



Stûv Stories +Stûv 21-135+Stûv 21-135

++ Regulação da potência

++ Possibilidade de canalização do ar

++ Ventilação opcional
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Modelo apresentado: Stûv 21-135 com quadro SF4 RAL 9010



Stûv Stories +Stûv 21-75DF

+ Regulação da potência

+ Possibilidade de ligação ao ar exterior

+ Possibilidade de canalização do ar

+ Ventilação opcional



Stûv Stories +Stûv 21-85DF+Stûv 21-85DF

++ Regulação da potência

++ Possibilidade de ligação ao ar exterior

++ Possibilidade de canalização do ar

++ Ventilação opcional

Dupla face: vidraça que 
pode sem oculta de 
ambos os lados



Stûv StoriesStûv Stories +Stûv 21-95DF+Stûv 21-95DF

++ Dupla face: vidraça que pode sem oculta de ambos os lados Dupla face: vidraça que pode sem oculta de ambos os lados

++ Regulação da potência Regulação da potência

++ Possibilidade de ligação ao ar exteriorPossibilidade de ligação ao ar exterior

++ Possibilidade de canalização do arPossibilidade de canalização do ar

++ Ventilação opcionalVentilação opcional
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Stûv StoriesStûv Stories +Stûv 21-125DF+Stûv 21-125DF

++ Dupla face: vidraça que pode sem oculta de ambos os lados Dupla face: vidraça que pode sem oculta de ambos os lados

++ Regulação da potência Regulação da potência

++ Possibilidade de ligação ao ar exteriorPossibilidade de ligação ao ar exterior

++ Possibilidade de canalização do arPossibilidade de canalização do ar

++ Ventilação opcionalVentilação opcional



Stûv Stories +Fachadas

+ Cores subtis, concebidas em colaboração com o colorista Bernard Gilbert

+ Uma harmonia perfeita com as chamas

+ As cores conferem nuances diferentes no decurso do dia
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SF1 SF1 AIR* SF2 SF2 AIR*

* os modelos AIR são compatíveis com a ligação ao ar exterior 

SF2 RAL 9010 SF6



Painéis frontais disponíveis 
em cores magníficas
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SF4 SF5 SF6 SF8

SF5 oxidado



Stûv Stories +As chaminés de pose+As chaminés de pose

++ Disponível num leque de 19 cores

++ Igualmente disponível em oxidado

++ Admissão de ar exterior direta

* os modelos AIR são compatíveis com a ligação ao ar exterior 

SF1 SF1 AIR* SF2 SF2 AIR*

SF2 oxidado SF2 AIR RAL 9010



Painéis frontais
adaptados aos gostos
de várias gerações!

SF15 DF2 DF2  AIR*

DF7 RAL 9010 (por medida)



Stûv Stories +Stûv 21 +Stûv 21

Design totalmente 
elegante
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Técnica de combustão e de 
circulação do ar Stûv 21

Ar de combustão. Ilustração da 
admissão de ar direta no 
recuperador

Combustão. 
A admissão do ar, a câmara 
de combustão e a evacuação 
dos fumos formam um sistema 
estanque ao ar.

O ar de convecção é captado na 
sala de estar e é aquecido pelo 
aparelho.

O ar de convecção circula ao 
longo da câmara de combustão e 
capta o calor dos fumos.

O ar reaquecido é libertado 
naturalmente pelo aparelho e 
espalha-se pela sala graças à 
convecção natural.

Os gases queimados são 
evacuados pelo canal de fumos. 
Ilustração com evacuação 
vertical

O sistema de limpeza dos vidros 
implica um deslocamento de ar 
que afasta os gases do fumo 
do vidro. Desta forma, pode 
desfrutar do espetáculo das 
chamas em todos os momentos.
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Stûv StoriesStûv Stories +Stûv mobilobox e carrinho para achas+Stûv mobilobox e carrinho para achas

+  +  Mobilobox: tudo fica ao seu alcance (fósforos, produtos de manutenção, Mobilobox: tudo fica ao seu alcance (fósforos, produtos de manutenção, 

kit de churrasco, pequenas madeiras, etc.)kit de churrasco, pequenas madeiras, etc.)

+  +  Prático carrinho para achas, de linhas sóbrias e depuradas: um acessório Prático carrinho para achas, de linhas sóbrias e depuradas: um acessório 

indispensável para todos os Stûvindispensável para todos os Stûv



 

Stûv Stories +Stûv churrasqueira

Gostaria de se sentir todo o ano como no verão? Agora já é possível! Com a churrasqueira 

Stûv, a confeção dos alimentos é mais saudável, graças à sua disposição à frente das cha-

mas e não sobre as brasas. Espetadas, enchidos ou peixes são, assim, cozinhados por ra-

diação, evitando a carbonização pelas chamas que são provocadas pelo contacto entre as 

gotas de gordura e as brasas do carvão. A instalação da grelha na estufa é extremamente 

fácil e, para que nada estrague o seu prazer, a tiragem da chaminé elimina todos os odores!



   

 

 

Características técnicas Stûv 21/65 C Stûv 21/65 H Stûv 21/75 SF Stûv 21/85 SF Stûv 21/95 SF 

massa do aparelho | kg 155 197 182 234 292 

potência calorífica nominal | kW 7 12 10 13 15 

intervalo de potência | kW 5-12 8-12 8-11 8-14 10-18 

Rendiment | % 76 78 80 78 76 

emissão de CO | % 0,08 0,06 0,07 0,08 0,09 

emissão de partículas* | mg/Nm3 65 13 16 22 18 

consumo da madeira** | kg/h 1,5-3,5 2,3-3,7 2,2-3,1 2,3-4,0 2,9-5,3 

comprimento das toras | V / H - cm 33/33 33/50 50/50 50/50 60/50 

entrada de ar externo | ø mm 100 100 100 100 100 

patente 1445541 1445541 1445541 1445541 1445541 

Opções Stûv 21/65 C Stûv 21/65 H Stûv 21/75 SF Stûv 21/85 SF Stûv 21/95 SF 

+ lareira possível s s s s s 

+ kit churrasco o o o o o 

+ conexão ar externo o o o o o 

+ ventilação elétrica o o o o o 

Dimensões 21/65-C SF 21/65-H SF 21/75 SF 21/85 SF 21/95 SF 

+ (A) largura | mm 650 650 750  850 950 

+ (B) profundidade | mm 440 490 490 540 590 

+ (C 1) altura max. | mm 1165 1455 1137 1295 1455 

+ (C 2) altura min. | mm 1010 1225 1005 1115 1225 

+ (D) largura do vidro | mm 470 470 570 670 770 

+ (E) altura do vidro | mm 470 615 456 535 615 

+ (F) largura da abertura | mm 584 584 684 784 884 

+ (G) altura da abertura | mm 539 683 524 603 683 

+ (H) diâmetro da conduta Ø | mm 180 200 180 200 250 

+ (I) posição da conduta | mm 171 196 186 201 221 

Stûv 21
esesppeecciifificcaaççõõeses
ttécnécnicicaass
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*  método de medida segundo DIN+

** à 12 % de umidade

V/H posição vertical / posição horizontal 

o opção

s padronizado

- indisponível
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Stûv 21/105 SF Stûv 21/125 SF Stûv 21/135 SF Stûv 21/75 DF Stûv 21/85 DF Stûv 21/95 DF Stûv 21/125 DF

224 305 187 236 297 310

19 21 20 19 22 22 27

7-19 11-23 11-21 9-19 11-21 12-27 14-27

84 76 76 75 75 76 72

0,09 0,10 0,08 0,08 0,06 0,05 0,21

15 22 64 30 15 31 31

1,9-5,1 3,2-6,6 3,2-6,2 2,8-6,1 3,3-6,3 3,6-8,0 4,3-8,3

33/80 50/100 50/100 -/50 -/50 -/50 -/100

100 - - 100 100 100 -

1445541 1445541 1445541 1445541 1445541 1445541 1445541

Stûv 21/105 SF Stûv 21/125 SF Stûv 21/135 SF Stûv 21/75 DF Stûv 21/85 DF Stûv 21/95 DF Stûv 21/125 DF

s s s s s s s

o o o o o o o

o - - o o o -

o o o o o o o

21/105 SF 21/125 SF 21/135 SF 21/75 DF 21/85 DF 21/95 DF 21/125 DF

1050 1250 1350 750 850 950 1250

496 563 500 670 670 670 670

1040 1295 1040 1136 1295 1455 1295

- 1115 - 1005 1115 1225 1115

870 1070 1170 570 670 770 1070

400 535 400 456 535 615 535

984 1184 1282 684 784 884 1184

469 603 469 524 603 683 603

200 300 250 250 250 250 300

201 221 203 336 336 336 336
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SF1 SF1 AIR SF2 AIRSF2 SF4 SF6SF5 SF8

 SF1 SF1 AIR SF2 SF2 AIR SF4 SF5 SF6 SF8

21/65H H - - - - 1164 - 2010 -

L - - - - 1064 - 884 -

E - - - - 24 - 70 -

21/75 H 1270 1430 1270 1430 1004 2010 2010 -

L 1084 1084 1584 1584 1164 984 984 -

E 200 200 200 200 24 170 70 -

21/85 H 1370 1530 1370 1530 1084 2000 2000 -

L 1184 1184 1684 1684 1264 1084 1084 -

E 200 200 200 200 24 170 70 -

21/95 H 1490 1650 1490 1650 1163 2000 2000 -

L 1284 1284 1784 1784 1364 1184 184 -

E 200 200 200 200 24 170 70 -

21/105 H - - 1164 1325 949 2000 - 481

L - - 1884 1884 1464 1284 - 2400

E - - 200 200 24 170 - 100

21/125 H 1370 - 1370 - 1084 2000 2000 -

L 1584 - 2084 - 1664 1484 1484 -

E 200 - 200 - 24 170 70 -

21/135 H - - - - 918 - - -

L - - - - 1724 - - -

E - - - - 24 - - -

Stûv 21 FachadasFachadas



SF1 SF1 AIR SF2 AIRSF2 SF15 DF2

SF1 SF1 AIR SF2 SF2 AIR SF15 DF2 DF2 AIR

21/65H H - - - - 1977 - -

L - - - - 776 - -

P - - - - 533 - -

21/75 H 1270 1430 1270 1430 - 1270 1430

L 1084 1084 1584 1584 - 584 1584

P 570 570 570 570 - 800 800

21/85 H 1370 1530 1370 1530 - 1370 1530

L 1184 1184 1684 1684 - 1684 1685

P 620 620 620 620 - 800 800

21/95 H 1490 1650 1490 1650 - 1490 1650

L 1284 1284 1784 1784 - 1784 1784

P 670 670 670 670 - 800 800

21/105 H - - 1164 1325 - - -

L - - 1884 1884 - - -

P - - 570 570 - - -

21/125 H 1370 - 1370 - - 1370 -

L 1584 - 2084 - - 2084 -

P 640 - 640 - - 800 -

Stûv 21 AAs cs chhaammiinnéés ds de pe poossee

H altura (mm)

L largura (mm)

P profundidade (mm)

E espessura aparente da proteção frontal (mm)

DF2  AIR*
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Todos os recuperadores Stûv foram elaborados para queimar imperativamente a madeira à um teor de umidade 

inferior à 20 %. Todos os inserts Stûv foram testados segundo às normas EN 13240 CE & EN 13229 CE

Conforme às normas e certificados :

Stûv 21/65 C, 21/125 SF : Flamme Verte 5*, (FR), BImSchV 1  (DE), LRV (CH), DIN+ (EU), BE Phase 1 & 2 (BE), VKF (CH)

Stûv 21/65 H, 61/75 SF & DF, 21/85 SF & DF, 21/95 SF & DF, 21/105 SF : Flamme Verte 7*(FR), BImSchV 1 & 2 (DE), 

LRV (CH), DIN+ (EU), BE Phase 1, 2 & 3 (BE),  VKF (CH)

Stûv 125 DF : Flamme Verte 4* (FR), DIN+ (EU), VKF (CH)

Stûv 21/135 SF : Flamme Verte 5* (FR),  BImSchV 1 (DE),  LRV (CH), DIN+ (EU), AEAI (CH),

Procura constante de melhoria…

A Stûv investe significativamente na pesquisa e no desenvolvimento, tanto no seu 

próprio laboratório como em parcerias com especialistas no domínio da combustão. 

Cada detalhe tem importância na otimização do funcionamento de um recuperador. 

Os aparelhos Stûv estão em conformidade com as normas mais rigorosas em matéria 

de respeito pelo ambiente. Privilegiamos a ergonomia e a simplicidade em todas as 

etapas - instalação, utilização, manutenção - de modo a que cada utilizador possa 

colocar o seu aparelho em funcionamento da melhor forma.

Esta é a razão pela qual fornecemos informações de instalação pormenorizadas, se-

lecionamos a nossa rede de venda e organizamos ações de formação destinadas aos 

nossos parceiros de revenda e instalação.

A garantia Stûv

+ Os recuperadores Stûv são reconhecidos pelo seu design e pelos seus desempenhos.  

São igualmente recuperadores sólidos, fiáveis e duradouros.

+ Os recuperadores e respetivos componentes são fabricados na Europa com o maior 

cuidado. Um recuperador Stûv com uma boa manutenção dura toda uma vida.

+ Esta é a razão pela qual a Stûv propõe aos utilizadores dos seus produtos uma ga-

rantia prolongada.  Três anos de garantia adicionais à garantia legal.

+ Ou seja, um total de 5 anos de garantia para a parte central do recuperador, 3 anos 

para os componentes elétricos e 3 anos para os restantes componentes.

O que é preciso fazer para beneficiar desta garantia prolongada?

Preencher o formulário de garantia que pode encontrar no fim das instruções de uti-

lização e enviar o documento em papel à Stûv ou - mais simples ainda - preencher o 

formulário eletrónico em stuv.com.
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Colofon

conceção  Brigitte Boits

decoração  Edith Vervest

textos  JP Nieuwerkerk

responsável comunicação Serge Alhadeff

editor responsável  Gérard Pitance

Documentos e fotografias não contratuais. A Stûv reserva-se o direito de proceder a alterações sem

aviso prévio. Esta brochura foi elaborada com o maior cuidado; todavia, rejeitamos qualquer 

responsabilidade por algum erro que possa ter sido ignorado.



Stûv 16

A sobriedade em estado puro

Stûv 21

+ Uma estufa aberta e fechada

Stûv 30

Curvas subtis, utilizações sublimes

Stûv 30-compact

Curvas subtis, calor autêntico

Stûv microMega

micro volume interior, 
Mega visão das chamas

Pode encontrar-nos noOs recuperadores Stûv foram  
elaborados e fabricados por : Stûv nv
rue Jules Borbouse 4

B - 5170 Bois - de - Villers

Bélgica

t +32 (0)81 43 47 96

info@stuv.com

stuv.com

Os recuperadores Stûv são distribuídos por :

Importador para Portugal :

Dovre Ibérica sa - P.I. Riera d’Esclanya

Ctra. Palafrugell a Regencòs - 17255 Begur ( Girona )

T +34 972 30 59 04

stuv@dovreiberica.com - www.dovreiberica.com
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