
Speksteen houtkachels

Prijslijst

2021

(België) 

Kachel Afwerking
Prijs 

excl. BTW

Prijs

BTW 6%

Prijs

BTW 21%

Max B
Rookaansluiting:  enkel boven 

Diameter rookafvoer: 150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

OPTIES

Plint 4 cm                    

Plint 7 cm                    

Buitenlucht adapter-set                

Max B Depot
Rookaansluiting:  enkel boven 

Diameter rookafvoer: 150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

OPTIES

Buitenlucht adapter-set                

ECLIPS
Rookaansluiting:  boven (verwisselbaar naar achter bij installatie)

Diameter rookafvoer: 150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

OPTIES

Geïntegreerde PALCAT katalysator                    

Buitenlucht adapter-set                

ECLIPS DEPOT
Rookaansluiting:  boven (verwisselbaar naar achter bij installatie)

Diameter rookafvoer: 150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

OPTIES

Geïntegreerde PALCAT katalysator                    

Buitenlucht adapter-set                

ECLIPS GOURMET
Rookaansluiting:  boven (verwisselbaar naar achter bij installatie)

Diameter rookafvoer: 150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

OPTIES

Geïntegreerde PALCAT katalysator                    

Buitenlucht adapter-set                

ECLIPS COMPLET
Rookaansluiting:  boven (verwisselbaar naar achter bij installatie)

Diameter rookafvoer: 150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

OPTIES

Geïntegreerde PALCAT katalysator                    

Buitenlucht adapter-set                

Alle modellen worden geleverd in antraciet gietijzer, met uitzondering van de UNI kachels die in het zwart worden geleverd. (*)
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TORUS
Rookaansluiting:  enkel boven 

Diameter rookafvoer: 150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

TORUS DEPOT
Rookaansluiting:  enkel boven 

Diameter rookafvoer: 150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

OPTIES

Deur voor houtvak (te monteren)                

ECOSY
Rookaansluiting: boven

Diameter rookafvoer: 150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

OPTIES

Achteraansluiting optioneel                

ECOSY DEPOT
Rookaansluiting: boven

Diameter rookafvoer: 150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

OPTIES

Achteraansluiting optioneel                

VISION
Rookaansluiting:  boven (verwisselbaar naar achter bij installatie)

Diameter rookafvoer: 150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

Buitenluchtaansluiting adapter-set                

VISION COOK
Rookaansluiting:  boven (verwisselbaar naar achter bij installatie)

Diameter rookafvoer: 150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

Stalen kookplaat                    

Buitenluchtaansluiting adapter-set                

MASSIV (4 lagen)
Verwisselbare rookaansluiting

Diameter rookafvoer: 150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

OPTIES

Extra laag speksteen                    

Plateau onder deur brandkamer optioneel                    

2 bochten 30° voor bovenaansluiting                

Alle modellen worden geleverd in antraciet gietijzer, met uitzondering van de UNI kachels die in het zwart worden geleverd. (*)
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NOBLÈS
Rookaansluiting:  boven (verwisselbaar naar achter bij installatie)

Diameter rookafvoer: 125/130/150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

OPTIES

Asvanger (aslip) onder vuldeur (te monteren)                      

Verhoging pootjes +4 cm of +8 cm, (te monteren)                

NOBLÈS DEPOT
Rookaansluiting:  boven (verwisselbaar naar achter bij installatie)

Diameter rookafvoer: 125/130/150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

OPTIES

Asvanger (aslip) onder vuldeur (te monteren)                   

GRANDE NOBLÈS
Rookaansluiting:  boven (verwisselbaar naar achter bij installatie)

Diameter rookafvoer: 150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

OPTIES

Zijdeur (links of rechts)                    

Asvanger (aslip) onder vuldeur (te monteren)                    

Verhoging pootjes +5 cm of +10 cm, (te monteren)                

GRANDE NOBLÈS DEPOT
Rookaansluiting:  boven (verwisselbaar naar achter bij installatie)

Diameter rookafvoer: 150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

OPTIES

Zijdeur (links of rechts)                    

Asvanger (aslip) onder vuldeur (te monteren)                

GRANDE NOBLÈS GOURMET
Rookaansluiting:  boven (verwisselbaar naar achter bij installatie)

Diameter rookafvoer: 150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

OPTIES

Zijdeur (links of rechts)                    

Asvanger (aslip) onder vuldeur (te monteren)                    

Set pootjes +5 cm of +10 cm (te monteren)                

GRANDE NOBLÈS COMPLET
Rookaansluiting:  boven (verwisselbaar naar achter bij installatie)

Diameter rookafvoer: 150 mm

Naturel speksteen met antraciet gietijzer *                 

UNI zwart *                 

OPTIES

Zijdeur (links of rechts)                    

Asvanger (aslip) onder vuldeur (te monteren)                

ACCESSOIRES
Spuitbus anthraciet (930), zwart (910) , licht grijs                      

Spuitkoker speksteencement (ong. 600 gr)                      

Magnetische thermometer                   

* Andere gietijzerkleuren of UNI mogelijk tegen meerprijs                    

Beschikbare kleuren : Zwart, Anthraciet, Licht grijs

HAVÉ VERWARMING
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren
Postbus 31
6740 AA Lunteren

Uw Altech verdeler:

Alle modellen worden geleverd in antraciet gietijzer, met uitzondering van de UNI kachels die in het zwart worden geleverd. (*)
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