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Invoerder 

Rechtstraat 367 b 
BE-9160 Lokeren 
Tel 0032 9 356 64 23 
Fax 0032 9 356 64 20 
info@gsystems.be 
TVA BE 0882 126 215 

 

 

Prijslijst dd 01-05-2022 excl btw 

« FREELINE » 

 
 

Sofia Easy 
 
 

 

Afmetingen: 950 x 455 x 534 
Gewicht: 138 kg 
Kleuren: grijs 
Verbruik: 2,6 kg 
Vermogen: 
- 11,1 kW-M 
- 9,1 kW-N 
Diameter: 130 Ø 
Kenmerken :  
 Verbrandingskamer in gietijzer 
 Anti-verbranding handvat  
 Deur in gietijzer met keramisch glas 
 Verwijdbare aslade 
 Bekleding in gietijzer, zijkanten in gelakt 

staal 
 Smoke by-pass. Het activeren van dit 

systeem vermindert het uitgaan van rook 
in de leefruimte bij het herladen van hout 

 

 
 
 
€1.701,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SOFIAEASY 

Sofia Maiolica 
 

 
 
 
 
 
 

Afmetingen: 950 x 455 x 534 
Gewicht: 145 kg  
Kleuren: Beige, bordeaux  
Verbruik: 2,6 kg  
Vermogen:    11,1 kW-M      9,1 kW-N 
Diameter: 130 Ø 
Kenmerken : 
 Verbrandingskamer in gietijzer 
 Anti-verbranding handvat 
 Gietijzeren deur met keramisch glas 
 Verwijdbare aslade 
 Bekleding in gietijzer, zijkanten in gelakt 

staal 
 Smoke by-pass. Het activeren van dit 

systeem vermindert het uitgaan van rook 
in de leefruimte bij het herladen van hout 

 

 
 
 
€1.909,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
WSOFIABEIGE 

 
 

WSOFIABORD 
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Sofia Stone 
 

 
 
 
 

Afmetingen: 950 x 455 x 534 
Gewicht: 148 kg 
Verbruik: 2,6 kg 
Vermogen: 
- 11,1 kW-M 
- 9,1 kW-N 
Diameter: 130 Ø 
Kenmerken :  
 Verbrandingskamer in gietijzer 
 Anti-verbranding handvat 
 Gietijzeren deur met keramisch glas 
 Verwijdbare aslade 
 Bekleding in gietijzer, zijkanten in gelakt 

staal 
 Smoke by-pass. Het activeren van dit 

systeem vermindert het uitgaan van rook 
in de leefruimte bij het herladen van hout 

 

 
 
 
€1.909,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

WSOFIASTONE 
IIaria Easy 

 

 

Afmetingen: 1010 x 511x 570 
Gewicht: 164 kg 
Kleuren: grijs 
Verbruik: 3,1 kg 
Vermogen: 
-13,1 kW-M 

- 11,1 kW-N 
-Diameter: 130 Ø 
 Smoke by-pass. Het activeren van dit 

systeem vermindert het uitgaan van rook 
in de leefruimte bij het herladen van hout 

 Deur : gietijzer 
 Anti-verbranding handvat in staal 

 

 
 
 
€1.924,00 

 
 
 
 

 
 

 
 

WILARIAEASY 

IIaria Maiolica Afmetingen: 1010 x 511 x 573 
 

 
 Gewicht: 177 kg  

 

Kleuren: Beige bordeaux  
- Verbruik: 3,1 kg  
- Vermogen: 
-13,1 kW-M 
-11,1 kW-N 
Diameter: 130 Ø 
Kenmerken : 
 Smoke by-pass. Het activeren van dit 

systeem vermindert het uitgaan van rook 
in de leeruimte bij het herladen van hout 

 Anti-verbranding handvat in staal 
 Hand gemaakte majolica  

 
€2.147,00 

 
 
 
 

 
 

WILARIABEIG 

 
WILARIABORD 
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IIaria Stone 
 

 
 
 
 

Afmetingen: 1010 x 511 x 573 
Gewicht: 174 kg 
Verbruik: 3,1 kg 
Vermogen: 
-13,1 kW-M 
-11,1 kW-N 
Diameter: 130 Ø 
Kenmerken : 
 Smoke by-pass. Het activeren van dit 

systeem vermindert het uitgaan van rook 
in de leefruimte bij het herladen van hout 

 Anti-verbranding handvat in staal 
 Hand gemaakte majolica 

 

 
 

€2.147,00 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
WILARIASTONE 

Vittoria Easy 
 

 
 
 
 

Afmetingen: 1133 x 511 x 570 
Gewicht: 178 kg 
Kleuren: 
- grijs 
Verbruik: 3,5 kg 
Vermogen: 
- 15 kW-M 
- 12,8 kW-N 
Diameter schouw: 130 Ø 
Kenmerken :  
 Smoke by-pass. Het activeren van dit 

systeem vermindert het uitgaan van rook 
in de leefruimte bij het herladen van hout 

 Hangemaakte majolica 
 Anti-verbranding handvat in staal  
 Hendel voor het schudden van de rooster 

 

 
 
 

€2.175,00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

WVITTORIAEASY 
Vittoria Maiolica 

 

 
 
 

Afmetingen: 1133 x 511 x 573 
Gewicht: 193 kg 
 Kleuren: beige, bordeaux  
Verbruik: 3,5 kg 
 Vermogen: 
- 15 kW-M 
- 12,8 kW-N 
Diameter schouw: 130 Ø 
Kenmerken : 
 Geëmailleerd gietijzeren blad 
 Smoke by-pass. Het activeren van dit 

systeem vermindert het uitgaan van rook 
in de leefruimte bij het herladen van hout 

 Handgemaakte majolica 
 Geëmailleerd gietijzeren deur met 

keramisch glas 
 Anti-verbranding handvat in staal 

 

 
 

 
€2.440,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WVITTORIABEIG 

 
WVITTORIABORD 
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Vittoria Stone 
 

 
 
 
 

Afmetingen: 1133 x 511 x 573 
Gewicht: 188 kg  
Kleuren: steen 
Verbruik: 3,5 kg  
Vermogen: 
- 15 kW-M 
- 12,8 kW-N 
Diameter schouw: 130 Ø 
Kenmerken : 
 Geëmailleerd gietijzeren blad 
 Smoke by-pass. Het activeren van dit 

systeem vermindert het uitgaan van rook in 
de leefruimte bij het herladen van hout 

 Handgemaakte majolica 
 Geëmaillerd gietijzeren deur met keramisch 

glas 
 Anti-verbranding handvat in staal 

 

 
 
 

€2.440,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WVITTORIASTON 
Anna Easy 

 

 
 

Afmetingen: 1550 x 511 x 570 
Gewicht: 243 kg 
 Kleuren: grijs 
Verbruik: 3,5 kg 
Vermogen: 
- 15 kW-M 
- 12,9 kW-N 
Diameter schouw: 130 Ø 
Afmetingen oven:  H x L x D - 303 x 344 x 333 
Kenmerken : 
 Verbrandingskamer in gietijzer 
 Anti-verbranding handvat in staal 
 Verwijdbare aslade 
 Geëmailleerd oven met thermometer (34l) 
 Bekleding in luxe keramiek, zijkanten in 

gelakt staal 
 Smoke by-pass. Het activeren van dit 

systeem vermindert het uitgaan van rook in 
de leefruimte bij het herladen van hout 

 

 
 
 

€2.997,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WANNAEASY 
Anna Maiolica 

 

 
 
 
 

Afmetingen: 1550 x 511 x 573 
Gewicht: 266 kg  
Kleuren: Bordeaux, beige  
Verbruik: 3,5 kg  
Vermogen: 15 kW-M - 12,9 kW-N 
Diameter schouw: 130 Ø 
Afmetingen oven: H x L x D - 303 x 344 x 333 
Kenmerken :  
 Verbrandingskamer in gietijzer 
 Anti-verbranding handvat in staal 
 Verwijdbare aslade 
 Geëmailleerd oven met thermometer (34l) 
 Bekleding in luxe keramiek, zijkanten in 

gelakt staal 
 Smoke by-pass. Het activeren van dit 

systeem vermindert het uitgaan van rook in 
de leefruimte bij het herladen van hout 

 

 
 
 

€3.344,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WANNABEIG 

 
WANNABORD 
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Anna Stone 
 

 
 
 
 

Afmetingen: 1550 x 511 x 573 
Gewicht: 276 kg 
Verbruik: 3,5 kg  
Vermogen: 15 kW-M - 12,9 kW-N 
Diameter schouw: 130 Ø 
Afmetingen oven : H x L x D - 303 x 344 x 333 
Kenmerken : 
 Verbrandingskamer in gietijzer 
 Anti-verbranding handvat in staal 
 Verwijdbare aslade 
 Geëmailleerd oven met thermometer 

(34l) 
 Bekleding in luxe keramiek, zijkanten in 

gelakt staal 
 Smoke by-pass. Het activeren van dit 

systeem vermindert het uitgaan van rook 
in de leefruimte bij het herladen van hout 

 

 
 

€3.344,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WANNASTONE 
Klaretta 
 

 
 

Afmetingen: H913 x B895 x 
D576 Gewicht: 166 kg 
Kleuren: grijs  
Verbruik: 2,2 kg 
 Vermogen: 9,4 kW-M      8 kW-N 
Diameter schouw: 130 Ø 
Optie: Baar in chroom links / rechts (per stuk) 
Kenmerken :  
 Gietijzeren verbrandingskamer 
 Anti-verbranding handvat in staal 
 Starter 
 Geëmailleerd gietijzeren deur met 

keramiek glas 
 Dienblad van gepolijst gietijzer 
 Oven deur met thermometer 
 Geëmailleerd panoramisch oven van 26l 
 Lade voor hout en gerief 
 Verwijdbare aslade 

 
 
 

 €2.375,00 
 
 

€86,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WKLARETTAEASY 
Violetta 
 

 
 

Afmetingen: H913 x B895 x D576 
Gewicht: 185 kg 
Kleuren: beige, bordeaux  
Verbruik: 2,2 kg 
 Vermogen: 9,4 kW-M        8 kW-N 
Diameter schouw: 130 Ø 
Optie: Baar in chroom links / rechts (per stuk) 
Kenmerken :  
 Gietijzeren verbrandingskamer 
 Starter 
 Ergonomische bakelieten handvatten 
 Geëmailleerd gietijzeren deur met 

keramiek glas 
 Dienblad van gepolijst gietijzer 
 Oven deur met thermometer 
 Geëmailleerd panoramisch oven van 26l 
 Lade voor gerief en hout 
 Verwijdbare aslade 

 
 

 
 €2.525,00 

 

 
     €86,60 

 
 
 
 
 
 
 
 

WVIOLETTABEIG 

 
WVIOLETTABORD 
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Violetta Stone 
 

 
 
 

Afmetingen: H913 x B895 x 
D576 Gewicht: 185 kg 
Verbruik: 2,2  kg 
Vermogen: 9,4 kW-M       8 kW-N 
Diameter schouw: 130 Ø 
Optie: Baar in chroom links / rechts (per stuk) 
Kenmerken : 
 Gietijzeren verbrandingskamer 
 Starter 
 Ergonomische bakelieten handvatten 
 Geëmailleerd gietijzeren deur met 

keramiek glas 
 Dienblad van gepolijst gietijzer 
 Oven deur met thermometer 
 Geëmailleerd panoramisch oven van 26l 
 Lade voor gerief en hout 
 Verwijdbare aslade 

 

 
€2.525,00 

 
 

€86,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WVIOLETTASTON 

Klara EVO 
 

 
 

Afmetingen: H913 x B1035 x 
D680 Gewicht: 203 kg 
Kleuren: grijs  
Verbruik: 2,8  kg 
Vermogen: 11,9 kW-M           10,1 kW-N 
Diameter schouw: 130 Ø 
Optie: Baar in chroom links / rechts (per stuk) 
Kenmerken : 
 Gietijzeren verbrandingskamer 
 Starter 
 Geëmailleerd gietijzeren deur met 

keramiek glas 
 Dienblad van gepolijst gietijzer 
  Ovendeur met thermometer 
 Geëmailleerd panoramische oven van 43l 
 Lade voor gerief en hout 
 Verwijdbare aslade 

 
 
 

€2.644,00 
 
 

€86,60 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WKLARAEASY 
Viola EVO 
 

 
 

Afmetingen: H913 x B103 x D678 
Gewicht: 225 kg 
Kleuren: bordeaux, beige 
Verbruik: 3,2 kg 
Vermogen: 13,8 kW-M        12,3 kW-N 
Diameter schouw: 130 Ø 
Optie: Baar in chroom links / rechts (per stuk) 
Kenmerken :  
 Gietijzeren verbrandingskamer 
 Ergonomische handvatten 
 Starter 
 Geëmailleerd gietijzeren deur, keramiek 

glas 
 Dienblad van gepolijst gietijzer 
 Oven met thermometer 
 Panoramisch geëmailleerde oven van 43l 
 Verwijdbare aslade 
 Lade voor hout en gerief 

 
 

 
€2.788,00 

 
 

€86,60 
 
 
 
 
 
 
 

WVIOLABEIG 
 
 

WVIOLABORD 
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Viola EVO stone 
 

 

Afmetingen: H913 x B1035 x D678  
Gewicht: 225kg 
Verbruik: 3,2 kg 
Vermogen:  13,8 kW-M       102,3 kW-N 
Diameter schouw: 130 Ø 
Optie: Baar in chroom links / rechts (per stuk) 
Kenmerken :  
 Gietijzeren verbrandingskamer 
 Ergonomische handvatten 
 Starter 
 Hendel voor het schudden van de rooster 
 Geëmailleerd gietijzeren deur met 

keramisch glas 
 Dienblad in gepolijst gietijzer 
 Panoramisch geëmailleerde oven van 43l 
 Lade voor gerief en hout 
 Verwijdbare aslade 
 Bekleding in gietijzer en speksteen  

 

 
€2.788,00 

 
 

€86,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WVIOLASTONE 
Margot 
Met extra oven met steen 
 

 
 

Afmetingen: H913 x B1035 x D680 
Gewicht: 210 kg 
Kleuren: grijs  
Verbruik: 2,8  kg 
Vermogen: 11,9 kW-M        10,1 kW-N 
Diameter schouw: 130 Ø 
Optie: Baar in chroom links / rechts (per stuk) 
Kenmerken :  
 Gietijzeren verbrandingskamer 
 Anti-verbanding stalen handvatten 
 Hendel voor het schudden van de rooster 
 Starter 
 Geëmailleerd gietijzeren deur met glas 

van keramiek 
 Dienblad in gepolijst gietijzer 
 PANEPIZZA om de temperaturen van de 

ovens te beheren 
 Oven deuren met twee thermometers 
 Onderste oven 35 l, geëmailleerd met 

basis van lavasteen 
 Bovenste oven 14 l, geëmaillerd met basis 

van speksteen 
 Verwijdbare aslade 
 Lade voor gerief en hout 

 
 

 
€2.957,00 

 
 

€86,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WMARGOTEASY 
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Margherita 
Met extra oven met steen 
 

 
 

Afmetingen: H913 x B1035 x D680 
Gewicht: 222 kg 
Kleuren:  Bordeaux of beige 
 Verbruik: 2,8  kg  
Vermogen: 
- 11,9 kW-M 
- 10,1 kW-N 
Diameter schouw: 130 Ø 
Optie: Baar in chroom links / rechts (per stuk) 
Kenmerken : 
 Gietijzeren verbrandingskamer 
 Ergonomische bakelite handvatten 
 Hendel voor het schudden van de rooster 
 Starter 
 Geëmailleerd gietijzeren deur met 

keramisch glas 
 Dienblad in gepolijst gietijzer 
 PANEPIZZA voor het beheer van de oven 

temperaturen 
 Ovendeur met 2 thermometers 
 Onderste oven 35 l, geëmailleerd met 

basis van lavasteen 
 Bovenste oven 14 l, geëmailleerd met 

basis van speksteen 
 Verwijdbare aslade 
 Lade voor gerief en hout 

 
 

€3.099,00 
 
 
 
 
 

€86,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WMARGHEBEIG 

 
WMARGHEBORD 

Margheritta Stone 
Met extra oven met steen 
 

 
 

Afmetingen: H913 x B1035 x D680 
 Gewicht: 232 kg 
Verbruik: 2,8  kg 
Vermogen:   11,9 kW-M          10,1 kW-N 
Diameter schouw: 130 Ø 
Optie: Baar in chroom links / rechts (per stuk) 
Kenmerken :  
 Gietijzeren verbrandingskamer 
 Ergonomische bakelite handvatten 
 Hendel voor het schudden van de rooster 
 Starter 
 Geëmailleerd gietijzeren deur met 

keramisch glas 
 Dienblad in gepolijst gietijzer 
 PANEPIZZA voor het beheer van de oven 

temperaturen 
 Ovendeur met 2 thermometers 
 Onderste oven 35 l, geëmailleerd met 

basis van lavasteen 
 Bovenste oven 14 l, geëmailleerd met 

basis van speksteen 
 Verwijdbare aslade 
 Lade voor hout en gerief 

 

 
€3.099,00 

 
 

€86,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WMARGHESTONE 
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