
Kachels 
Hout | Gas

Prijslijst Nederland | geldig vanaf 17 oktober 2022



BANDO Speksteen met afdekplaat en bakvak speksteen 3880.–
 Natuursteen «Porto» met afdekplaat en bakvak natuursteen, standaardlak zwart 3880.– 
 Optie: Speciale lakkleuren en platin of mokka 310.–
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset  
 (met luchttoevoer onder niet draaibaar) 435.–
 Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem, AIR-aansluiting vloer niet mogelijk 545.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

BIONIC FIRETM  Staal, met stalen deur, zwart, verbrandingsbesturing en omschakelautomaat,  
EVO convectieluchtschuif, SLS© und AGC© 6840.– 
 Staal, met volglazen deur wit of zwart, verbrandingsbesturing en omschakelautomaat,  
 convectieluchtschuif, SLS© und AGC© 7480.– 
 Optie: Speciale lakkleuren en nikkel, zilver (de stalen deur is alleen verkrijgbaar in de kleur zwart) 310.– 
 Optie: Achterwand met berging (38 kg afvoer boven en 35 kg afvoer achter) 465.– 
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer 240.–
 Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (alleen met stalen sokkel) 535.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

BIONIC FIRETM  Staal, met volglazen deur met geperforeerd rooster in de onderste verbrandingskamer, zwart, 360° draaibaar,  
STUDIO verbrandingsbesturing en omschakelautomaat, convectieluchtschuif, SLS© , AGC© en dubbele 
 beglazing in de onderste vuurhaard 7120.– 
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur zonder geperforeerd rooster in de onderste vuurhaard 0.– 
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer 240.– 
 Optie: Bank zijkant staal zwart, aan beide zijden bruikbaar (B x H x D = 610 mm x 320 mm x 404 mm) 580.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 
  
CARO 90 Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©, houtvakhoes,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 3340.– 
 Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, houtvakhoes,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 3860.– 
 Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 435.–
 Optie: ElectronicAIR™ (ter voorbereiding) 875.–
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
 Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas 1) 315.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

CARO 110 Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©, houtvakhoes,  
NIEUW deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 3710.– 
 Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, houtvakhoes,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 4230.– 
 Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 435.–
 Optie: ElectronicAIR™ (ter voorbereiding) 875.– 
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
 Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas 1) 315.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

CARO 120  Speksteen met afdekplaat speksteen, staal deur, SLS©, houtvakhoes,  
  deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 4570.– 
  Natuursteen «Porto» met afdekplaat natuursteen, staal deur, SLS©, houtvakhoes,  
  deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 4570.– 
  Optie: Speciale lakkleuren en platin of mokka 310.–
 Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 435.–
 Optie: ElectronicAIR™ (ter voorbereiding) 875.–
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
 Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas 1) 315.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 
 
JUNO 120 L Speksteen met afdekplaat speksteen, staal deur, zonder zijruiten, SLS©,  
 deurgreep eikenhout zwart, praktische aslade 6680.– 
 Speksteen met afdekplaat speksteen, staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 7370.–
 Natuursteen «Porto» met afdekplaat natuursteen, staal deur, zonder zijruiten, SLS©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 6680.– 
 Natuursteen «Porto» met afdekplaat natuursteen, staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, 
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 7370.–
 Optie: Speciale lakkleuren en platin 310.– 
 Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 435.– 
 Optie: CleverAIR™ 240.–
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset  240.–
 Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem 680.–
 Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas 1) (niet in combinatie met draaiconsole) 315.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 
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JUNO 166 L Speksteen met afdekplaat speksteen, staal deur, zonder zijruiten, SLS©,  
 deurgreep eikenhout zwart, praktische aslade 8100.– 
 Speksteen met afdekplaat speksteen, staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 8790.–
 Natuursteen «Porto» met afdekplaat natuursteen, staal deur, zonder zijruiten, SLS©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 8100.– 
 Natuursteen «Porto» met afdekplaat natuursteen, staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, 
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 8790.– 
 Optie: Speciale lakkleuren en platin 310.– 
 Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.– 
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 435.– 
 Optie: Opslagmodule© 85 kg 385.–
 Optie: CleverAIR™ 240.–
 Optie: Convectieluchtschuif 105.– 
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset  240.–
 Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem 680.– 
 Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas 1) (niet in combinatie met draaiconsole) 315.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

MAX 600/130 Front met stalen deur, SLS©, AGC©, efficiëntiemodule en deurgreep eikenhout zwart (beschikbaar vanaf dec. 2022) 7510.–
  2-zijdig links of rechts met stalen deur, SLS©, AGC©, efficiëntiemodule en deurgreep eikenhout zwart 7510.– 
  3-zijdig met stalen deur, SLS©, AGC©, efficiëntiemodule en deurgreep eikenhout zwart 7510.–
  Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 450.–
  Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.–
  Optie: Volglazen vuurhaarddeur 370.–
  Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
  Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm) 430.–
  Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm) 635.–
  Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm) 580.–
  Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm) 780.– 
  Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

MAX 600/150  Front met stalen deur, SLS©, AGC©, efficiëntiemodule en deurgreep eikenhout zwart (beschikbaar vanaf dec. 2022) 8180.–
  2-zijdig links of rechts met stalen deur, SLS©, AGC©, efficiëntiemodule en deurgreep eikenhout zwart  8180.– 
  3-zijdig met stalen deur, SLS©, AGC©, efficiëntiemodule en deurgreep eikenhout zwart 8180.–
  Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 450.–
  Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.–
  Optie: Volglazen vuurhaarddeur 370.–
  Optie: Opslagmodule© 60 kg 290.–
  Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
  Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm) 430.–
  Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm) 635.–
  Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm) 580.–
  Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm) 780.– 
  Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

MAX 600/170  Front met stalen deur, SLS©, AGC©, efficiëntiemodule en deurgreep eikenhout zwart (beschikbaar vanaf dec. 2022) 8850.–
   2-zijdig links of rechts met stalen deur, SLS©, AGC©, efficiëntiemodule en deurgreep eikenhout zwart 8850.– 
  3-zijdig met stalen deur, SLS©, AGC©, efficiëntiemodule en deurgreep eikenhout zwart 8850.–
  Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 450.–
  Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.–
  Optie: Volglazen vuurhaarddeur 370.–
  Optie: Opslagmodule© 120 kg 575.–
  Optie: Extra uitbreidingsmodule, 20 cm (uitbreidbaar tot hoogte 210cm) 670.– 
  Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
  ptie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm) 430.–
  Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 530 mm x 430 mm) 635.–
  Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm) 580.–
  Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 530 mm x 430 mm) 780.– 
  Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

NEXO 100 Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©, AGC©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 3600.– 
 Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, 
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 4140.–
 Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), SLS©, AGC©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 4140.– 
 Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 405.–
 Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) 480.–
 Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm) 455.–
 Optie: CleverAIR™ 240.–
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
 Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (niet voor hoekversie) 545.–
 Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas 1) (niet in combinatie met draaiconsole) 315.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 
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NEXO 120 Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©, AGC©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 4050.– 
 Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 4570.–
 Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), SLS©, AGC©, 
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 4570.– 
 Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 405.–
 Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) 480.–
 Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm) 455.–
 Optie: CleverAIR™ 240.–
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
 Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (niet voor hoekversie) 545.–
 Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas 1) (niet in combinatie met draaiconsole) 315.–
 Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) 365.–
 Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) 575.–
  Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) 515.– 
  Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) 720.– 
  Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan.

NEXO 140  Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©, AGC©, 
  deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 4650.– 
  Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, 
  deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 5170.–
 Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), SLS©, AGC©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 5170.– 
 Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 405.–
 Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) 480.–
 Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm) 455.– 
 Optie: Opslagmodule© 40 kg 170.–
 Optie: CleverAIR™ 240.–
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
 Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (niet voor hoekversie) 545.–
 Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas 1) (niet in combinatie met draaiconsole) 315.–
 Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) 365.–
 Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) 575.–
  Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) 515.–
 Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) 720.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

NEXO 160 Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©, AGC©, 
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 5250.– 
 Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©, 
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 5770.–
 Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), SLS©, AGC©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 5770.– 
 Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 405.–
  Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) 480.– 
  Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm) 455.– 
  Optie: Zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant van de module 250.– 
  Optie: Opslagmodule© 75 kg 325.–
  Optie: Opslagmodule© 50 kg zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant  220.–
 Optie: CleverAIR™ 240.–
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
 Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (niet voor hoekversie) 545.–
 Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas 1) (niet in combinatie met draaiconsole) 315.–
 Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) 365.–
 Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) 575.–
  Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) 515.–
 Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) 720.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

 

4

 1) Uw vakhandelaar controleert voor u de goedkeuring met het plaatselijke schoorsteenveegbedrijf.

HOUTKACHELS 
 Uitvoering, standaardlak zwart Prijzen in EUR incl. BTW 



NEXO 185 Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©, AGC©, 
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 5980.– 
 Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 6500.–
 Staal met afdekplaat staal (8mm) en staal deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), SLS©, AGC©, 
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 6500.– 
 Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 405.–
  Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) 480.– 
  Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm) 455.– 
  Optie: Zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant van de module 250.– 
  Optie: Opslagmodule© 100 kg 435.–
  Optie: Opslagmodule© 75 kg zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant 325.–
 Optie: CleverAIR™ 240.–
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
 Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem (niet voor hoekversie) 545.–
 Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas 1) (niet in combinatie met draaiconsole) 315.–
 Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) 365.–
 Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) 575.–
  Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) 515.–
 Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) 720.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

PILAR Staal met Step-afdekplaat staal, staal deur, SLS©, AGC© en deurgreep eikenhout zwart 9000.– 
 Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.– 
 Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 230.– 
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 610.– 
 Optie: Afdekplaat staal in de kachelkleur (8 mm) 0.– 
 Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) met convectieluchtschuif  645.– 
 Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm) 455.– 
 Optie: Roestvrijstalen ring voor de Step-afdekplaat 290.–
 Optie: CleverAIR™ 370.–
 Optie: ElectronicAIR™ 875.–
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
 Optie: Opslagmodule© Rookuitlaat achteraan 60 kg 255.– 
 Optie: Opslagmodule© Rookuitlaat bovenzijde 120 kg 520.– 
 Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem 680.– 
 Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas 1) (niet in combinatie met draaiconsole) 315.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

Q-BE Staal met afdekplaat staal, 360° draaibaar, incl. CleverAIR™,SLS© en AGC© en deurgreep eikenhout zwart 5240.– 
 Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.– 
 Optie: Deurgrepen in de varianten rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.– 
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 465.– 
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
 Optie: Opslagmodule© 25 kg (geïntegreerd in de achterwand) 215.– 
 Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas 1)  315.– 
 Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 450 mm x 540 mm x 370 mm) 365.– 
 Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 450 mm x 540 mm x 370 mm) 575.– 
 Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 700 mm x 540 mm x 370 mm) 515.– 
 Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 700 mm x 540 mm x 370 mm) 720.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 
 
Q-BE XL  Staal met afdekplaat staal, 360° draaibaar, incl. CleverAIR™,SLS© en AGC© en deurgreep eikenhout zwart 6370.– 
  Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.– 
  Optie: Deurgrepen in de varianten rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.– 
  Optie: Volglazen vuurhaarddeur 465.– 
  Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
  Optie: Opslagmodule© 25 kg (geïntegreerd in de achterwand) 215.–  
  Optie: Opslagmodule© 85 kg 385.– 
  Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas 1) 315.– 
  Optie: Naar kreuze zijaansluiting links of rechts/aan de achterkant van de module 250.– 
  Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 450 mm x 540 mm x 370 mm) 365.– 
  Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 450 mm x 540 mm x 370 mm) 575.– 
  Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 700 mm x 540 mm x 370 mm) 515.– 
  Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 700 mm x 540 mm x 370 mm) 720.– 
  Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 
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Q-TEE  Q-TEE 57, staal met stalen deur, SLS©, AGC© en eikenhouten deurgreep zwart 2830.– 
  Q-TEE 57, staal met volglazen deur, SLS©, AGC© en eikenhouten deurgreep zwart 3060.– 
  Q-TEE 57 WALL, staal met stalen deur, SLS©, AGC© en eikenhouten deurgreep zwart 3080.– 
  Q-TEE 57 WALL, staal met volglazen deur, SLS©, AGC© en eikenhouten deurgreep zwart 3310.– 
  Q-TEE 85, staal met stalen deur, SLS©, AGC© en eikenhouten deurgreep zwart 3280.– 
  Q-TEE 85, staal met volglazen deur, SLS©, AGC© en eikenhouten deurgreep zwart 3510.– 
  Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs en runderlederen (bruin of zwart) 180.– 
  Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset (niet voorgemonteerd) 240.– 
  Optie: Design-stelpoten laag 100 mm, staal, zwart 150.– 
  Optie: CONSTANT Bank, vezelversterkt beton (B x H x D = 1000 mm x 450 mm x 500 mm) 925.– 
  Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

Q-TEE 2   Staal met stalen deur, SLS© en eikenhouten deurgreep zwart 3100.–  
  Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs en runderlederen (bruin of zwart) 180.– 
  Optie: Volglazen vuurhaarddeur 255.– 
  Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset (niet voorgemonteerd) 240.– 
  Optie: Sokkel laag 280 mm, staal, in de kachelkleur 250.– 
  Optie: Sokkel hoog 380 mm, staal, in de kachelkleur 310.– 
  Optie: Design-stelpoten laag 125 mm, staal, in de kachelkleur 150.– 
  Optie: Design-stelpoten hoog 165 mm, staal, in de kachelkleur 180.– 
  Optie: Bank zijkant smal (geschikt voor sokkel hoog), staal zwart (B x H x D = 364 mm x 380 mm x 394 mm) 285.– 
  Optie: Bank zijkant breed (geschikt voor sokkel hoog), staal zwart (B x H x D = 572 mm x 380 mm x 394 mm) 430.– 
  Optie: Reflectorplaat voor een kleinere wandafstand naar achter, zwart 105.– 
  Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 
 
Q-TEE 2 C  Staal met stalen deur, SLS©, eikenhouten deurgreep zwart 3680.– 
  Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs en runderlederen (bruin of zwart) 180.– 
  Optie: Volglazen vuurhaarddeur 310.– 
  Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset (niet voorgemonteerd) 240.– 
  Optie: Sokkel laag 280 mm, staal, in de kachelkleur, incl. plaat 250.– 
  Optie: Sokkel hoog 380 mm, staal, in de kachelkleur, incl. plaat 310.– 
  Optie: Design-stelpoten laag 125 mm, staal, in de kachelkleur 150.– 
  Optie: Design-stelpoten hoog 165 mm, staal, in de kachelkleur 180.– 
  Optie: Reflectorplaat voor een kleinere wandafstand naar achter, zwart 105.– 
  Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

Q-TEE 2 C  Speksteen met stalen deur, SLS©, deurgreep eikenhout zwart 4470.– 
Speksteen Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs en runderlederen (bruin of zwart) 180.– 
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 310.– 
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset (niet voorgemonteerd) 240.–  
 Optie: Houtvakhoes 215.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

VISIO 2 2-zijdig links of rechts met deurkader en inbouw-/draagframe, zwart, AGC©, AIR-aansluiting 
ELEMENT voor directe verbrandingsluchttoevoer, lid kit compleet en deurgreep eikenhout donker gebeitst 8800.– 
 2-zijdig links of rechts met deurkader en inbouw-/draagframe, rvs, AGC©, AIR-aansluiting  
 voor directe verbrandingsluchttoevoer, lid kit compleet en deurgreep eikenhout donker gebeitst 9660.– 
 Optie: Deurgrepen in de varianten rvs of zwart staal 215.– 
 Optie: hulpelement kit (max. 1 stuk sheetingable) 315.– 

VISIO 3 3-zijdig met deurkader en inbouw-/draagframe, zwart, AGC©, AIR-aansluiting voor  
ELEMENT directe verbrandingsluchttoevoer, lid kit compleet en deurgreep eikenhout donker gebeitst 9580.–
 3-zijdig met deurkader en inbouw-/draagframe, rvs, AGC©, AIR-aansluiting voor  
 directe verbrandingsluchttoevoer, lid kit compleet en deurgreep eikenhout donker gebeitst 10440.– 
 Optie: Deurgrepen in de varianten rvs of zwart staal 215.– 
 Optie: hulpelement kit (max. 1 stuk sheetingable) 315.– 

VISIO 3:1 ST Roomdivider met deurkader en inbouw-/draagframe, zwart, AGC©, AIR-aansluiting voor directe 
 verbrandingsluchttoevoer, zwarte stalen behuizing compleet en deurgreep eikenhout donker gebeitst 12640.–
 Optie: Deurgrepen in de varianten rvs of zwart staal 215.–
 

 1) Uw vakhandelaar controleert voor u de goedkeuring met het plaatselijke schoorsteenveegbedrijf.
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VIVA 100 L Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 3570.–
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 4090.– 
 Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 435.–
 Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) 480.–
 Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm) 455.–
 Optie: Afdekplaat staal (28 mm) 0.–
 Optie: CleverAIR™ 240.–
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
 Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem 545.– 
 Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas 1) (niet in combinatie met draaiconsole) 315.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

VIVA 120 L Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 4020.–
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 4540.– 
 Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 435.–
 Optie: Afdekplaat RVS (8mm) 480.–
 Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm) 455.–
 Optie: Afdekplaat staal (28 mm) 0.–
 Optie: Opslagmodule© 25 kg 110.–
 Optie: CleverAIR™ 240.–
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
 Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem 545.– 
 Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas 1) (niet in combinatie met draaiconsole) 315.– 
 Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm) 515.–
 Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm) 720.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

VIVA 140 L Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 4640.–
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 5160.– 
 Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 435.–
 Optie: Afdekplaat RVS (8mm) 480.–
 Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm) 455.–
 Optie: Afdekplaat staal (28 mm) 0.–
 Optie: Opslagmodule© 50 kg 220.–
 Optie: CleverAIR™ 240.–
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
 Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem 545.– 
 Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas 1) (niet in combinatie met draaiconsole) 315.– 
 Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm) 515.– 
 Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm) 720.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

VIVA 160 L Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, zonder zijruiten, SLS©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 5090.–
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) en staal deur, met 2 zijruiten, SLS©, AGC©,  
 deurgreep eikenhout zwart en praktische aslade 5610.– 
 Optie: Speciale lakkleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Deurgrepen in de varianten «Classic», rvs, Corian®, runderlederen (bruin of zwart) 180.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 435.–
 Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) 480.–
 Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm) 455.–
 Optie: Afdekplaat staal (28 mm) 0.–
 Optie: Opslagmodule© 100 kg 435.–
 Optie: CleverAIR™ 240.–
 Optie: AIR-aansluiting voor directe verbrandingslucht toevoer incl. installatieset 240.– 
 Optie: Draaiplateau 360°, incl. aansluit- en draaisysteem 545.–
 Optie: Op maat gemaakte vloerplaat van veiligheidsglas 1) (niet in combinatie met draaiconsole) 315.– 
 Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm) 515.–
 Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm) 720.– 
 Voor dit model bieden wij rookkanalen in de kleur van de kachel aan. 

Installatietoebehoren Praktische installatieset voor modellen met AIR-aansluiting, voor afvoer achter of onder  175.–
 Optie: verlenging naar het afdekkanaal 20.– 
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NEXO 100 GAS  Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening 5110.– 
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening 5650.– 
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), 
 incl. afstandsbediening 5650.– 
 Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 405.– 
 Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) 480.–
 Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm) 455.– 
 Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting 0.– 
 Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V 575.– 
 Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is) 75.–
 Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan. 

NEXO 120 GAS Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening 5560.–
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening 6080.–
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts) 
 incl. afstandsbediening 6080.– 
 Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 405.– 
 Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) 480.–
 Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm) 455.– 
 Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) 365.–
  Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) 575.– 
  Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) 515.–
 Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) 720.– 
 Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting 0.– 
 Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V 575.– 
 Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is) 75.–
 Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan. 

NEXO 140 GAS Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening 6160.–
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening 6680.–
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts)  
 incl. afstandsbediening 6680.– 
 Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 405.– 
 Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) 480.–
 Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm) 455.– 
 Optie: Opslagmodule© 40 kg 170.–
 Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) 365.–
  Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) 575.– 
  Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) 515.–
 Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) 720.– 
 Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting 0.– 
 Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V 575.– 
 Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is) 75.–
 Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan. 

NEXO 160 GAS Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening 6760.–
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening 7280.–
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts), 
 incl. afstandsbediening 7280.– 
 Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 405.– 
 Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) 480.–
  Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm) 455.– 
  Optie: Zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant van de module 250.– 
  Optie: Opslagmodule© 75 kg 325.–
  Optie: Opslagmodule© 50 kg zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant  295.– 
  Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) 365.–
  Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) 575.– 
  Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) 515.–
  Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) 720.– 
  Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting 0.– 
  Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V 575.– 
  Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is) 75.–
  Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan. 
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NEXO 185 GAS Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening 7490.–
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening 8010.– 
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, hoekversie, met 1 zijruiten (links of rechts),  
 incl. afstandsbediening 8010.– 
 Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 405.– 
 Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) 480.–
  Optie: Afdekplaat speksteen (40 mm) 455.– 
  Optie: Zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant van de module 250.– 
  Optie: Opslagmodule© 100 kg 435.–
  Optie: Opslagmodule© 75 kg zijaansluiting links, rechts of aan de achterkant 325.– 
  Optie: Bank zijkant smal, staal zwart (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) 365.–
  Optie: Bank zijkant smal, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 440 mm x 492 mm x 375 mm) 575.– 
  Optie: Bank zijkant breed, staal zwart (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) 515.–
  Optie: Bank zijkant breed, staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 680 mm x 492 mm x 375 mm) 720.– 
  Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting 0.– 
  Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V 575.– 
  Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is) 75.–
 Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan. 

Q-TEE 2 GAS   Staal met stalen deur, zwart, incl. afstandsbediening 4480.–  
  Optie: Volglazen vuurhaarddeur 255.– 
  Optie: Sokkel laag 280 mm, staal, in de kachelkleur 250.– 
  Optie: Sokkel hoog 380 mm, staal, in de kachelkleur 310.– 
  Optie: Design-stelpoten laag 125 mm, staal, in de kachelkleur 150.– 
  Optie: Design-stelpoten hoog 165 mm, staal, in de kachelkleur 180.– 
  Optie: Bank zijkant smal (passend bij Sokkel hoog), staal zwart (B x H x D = 364 mm x 380 mm x 394 mm) 285.– 
  Optie: Bank zijkant breed (passend bij Sokkel hoog), staal zwart (B x H x D = 572 mm x 380 mm x 394 mm) 430.– 
  Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting 0.– 
  Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V 575.– 
  Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is) 75.– 
  Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan. 
  
Q-TEE 2 C GAS   Staal met stalen deur, zwart, incl. afstandsbediening 5190.– 
  Optie: Volglazen vuurhaarddeur 310.– 
  Optie: Sokkel laag 280 mm, staal, in de kachelkleur, incl. plaat 250.– 
  Optie: Sokkel hoog 380 mm, staal, in de kachelkleur, incl. plaat 310.– 
  Optie: Design-stelpoten laag 125 mm, staal, in de kachelkleur 150.– 
  Optie: Design-stelpoten hoog 165 mm, staal, in de kachelkleur 180.– 
  Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting 0.– 
  Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V 575.– 
  Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is) 75.– 
  Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan. 
  
VIVA 100 L GAS  Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening  5080.– 
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening 5600.– 
 Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 435.– 
 Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) 480.–
 Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm) 455.– 
 Optie: Afdekplaat staal (28 mm) 0.– 
 Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting 0.– 
 Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V 575.– 
 Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is) 75.– 
 Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan. 

VIVA 120 L GAS Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening 5530.– 
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening 6050.– 
 Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 435.– 
 Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) 480.–
 Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm) 455.– 
 Optie: Afdekplaat staal (28 mm) 0.– 
 Optie: Opslagmodule© 25 kg 110.– 
 Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm) 515.–
 Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm) 720.–
 Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting 0.– 
 Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V 575.– 
 Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is) 75.– 
 Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan. 
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VIVA 140 L GAS Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening 6150.–
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening 6670.–
 Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 435.– 
 Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) 480.–
 Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm) 455.– 
 Optie: Afdekplaat staal (28 mm) 0.– 
 Optie: Opslagmodule© 50 kg 220.–
 Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm) 515.–
 Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm 720.– 
 Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting 0.– 
 Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V 575.– 
 Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is) 75.– 
 Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan. 

VIVA 160 L GAS  Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, zonder zijruiten, incl. afstandsbediening 6600.–
 Staal met afdekplaat staal (8 mm) met stalen deur, met 2 zijruiten, incl. afstandsbediening 7120.– 
 Optie: Speciale lakleuren en platin, mokka, nikkel, wit of zilver 310.–
 Optie: Volglazen vuurhaarddeur 435.– 
 Optie: Afdekplaat RVS (8 mm) 480.–
 Optie: Afdekplaat speksteen (50 mm) 455.– 
 Optie: Afdekplaat staal (28 mm) 0.– 
 Optie: Opslagmodule© 100 kg 435.–
 Optie: Bank zijkant staal zwart (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm) 515.–
 Optie: Bank zijkant staal platin, mokka, nikkel, wit of zilver (B x H x D = 677 mm x 374 mm x 361 mm) 720.– 
 Optie: Aardgas- of propaangasaansluiting 0.– 
 Optie: WLAN-Box voor attika Fire-app incl. Adapter 220V 575.– 
 Optie: Adapter 220V (indien geen batterijvoeding gewenst is) 75.– 
 Voor dit model bieden wij Rookgaskanalen in de kleur van de kachel aan. 
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Inbouwhaarden hout en gas: Zie prijslijst  a t t i k a  Inbouwhaarden, hout | gas 2022. 
Meer over onze  a t t i k a  producten: attika.ch/produkte

GASKACHELS 
 Uitvoering, standaardlak zwart Prijzen in EUR incl. BTW 



HANDIGE ACCESSOIRES 
  Prijzen in EUR incl. BTW 

Uit onze brochure JUTE-ZAK FLAMMATOR, aanmaakblokjes, zak à 1.5 kg 35.– 
(Blz. 67) TETRA, tangenset staal zwart met lederen grepen bruin of zwart, betonnen sokkel 810.– 
 WOODBOX, natuurlijke eik of gerookte eik geolied (B x H x D = 380 mm x 380 mm x 380 mm) 340.– 
 WOODFRAME by RAIS, houtopslag natuurlijk (B x H x D = 400 mm x 800 mm x 310 mm)  315.– 
 WOODFRAME by RAIS, houtopslag gerookt (B x H x D = 400 mm x 800 mm x 310 mm) 440.– 
 WOODSTOCK x-small (één vak), houtopslag staal zwart (B x H x D = 310 mm x 505 mm x 360 mm) 285.– 
 WOODWALL FREESTANDING, small, staal zwart of wit(B x H x D = 275 mm x 1300 mm x 250 mm) 725.– 
 WOODY, houttas met lederen bekleding, zwart of bruin 205.– 
  
Zonder Aanmaakhout, doos van 15 kg 40.– 
brochure-afbeelding FLAMMATOR, milieuvriendelijke aanmaakblokjes in retro-designbox, inhoud ca. 50 stuks 25.– 
 Reinigingsmiddel voor lichte stalen oppervlakken (500 ml) 30.– 
 Glaskeramiekreiniger (400 ml) 25.– 
 RVS-onderhoudsmiddel (400 ml)  30.– 
 Onderhoudsset voor cortenstalen oppervlakten (100 ml) 25.– 
 Zandsteenreiniger (250 ml) 25.– 
 Smeerspray, hittebestendig (100 ml) 20.– 
 Kleurspray kachellak, zwart (400 ml) 40.– 
 Kleurspray kachellak, platin, mokka, wit, nikkel of zilver (200 ml) 25.– 
 CONSTANT Bank, vezels versterkte beton (B x H x D = 1000 mm x 450 x 500 mm) 925.– 
 RE-LAX bank, staal zwart, 870 mm (B x H x D = 870 mm x 445 mm x 395 mm) 620.– 
 LIGHTING BOX, geborsteld aluminium met lederen grepen bruin of zwart 220.– 
 CARRY, aluminium, lederen-greep bruin of zwart, doorsnede 45 cm, zwart of wit  625.– 
 WOODSTOCK small (twee vakken), houtopslag staal zwart (B x H x D = 310 mm x 980 mm x 360 mm) 460.– 
 WOODSTOCK medium (drie vakken), houtopslag staal zwart (B x H x D = 310 mm x 1490 mm x 360 mm) 665.– 
 WOODSTOCK large (vier vakken), houtopslag staal zwart (B x H x D = 310 mm x 1960 mm x 360 mm) 870.– 
 WOODWALL, small, wandhouder in staal zwart of wit (B x H x D = 275 mm x 1300 mm x 250 mm) 435.– 
 WOODWALL, large, wandhouder in staal zwart of wit (B x H x D = 275 mm x 1900 mm x 250 mm) 450.– 
 WOODWALL FREESTANDING, large, staal zwart of wit (B x H x D = 275 mm x 1900 mm x 250 mm) 860.– 
 BUTEO, tangenset in staal zwart met lederen grepen bruin of zwart, betonnen sokkel 795.– 
 BUTEO, tangenset in staal zwart met lederen grepen bruin of zwart, muursteun 740.– 
 BUTEO, tangenset in staal zwart met rvs grepen, betonnen sokkel 410.– 
 BUTEO, tangenset in staal zwart met rvs grepen, muursteun 355.– 
 TETRA, tangenset in staal zwart met lederen grepen bruin of zwart, muursteun 750.– 
 TETRA, tangenset in staal zwart met rvs grepen, betonnen sokkel 430.– 
 TETRA, tangenset in staal zwart met rvs grepen, muursteun 365.– 
 SOLO, vuurhaak in rvs, incl. rek 210.– 
 SOLO, tangenset in rvs, incl. rek 375.– 
 WALLTOOL, tangenset in staal zwart met rvs-/silicone-grepen, betonnen sokkel of met muursteun 375.– 
   
   
 Informatie over accessoires vindt u op attika.ch/zubehoer 
 
 
 

11



Speciaalzaak

1
0

/2
0

2
2

 N
L

Prijzen  Geldig vanaf 17 oktober 2022. 
De vermelde prijzen in EUR inclusief 21 % btw zijn adviesprijzen van ATTIKA FEUER AG af fabriek zonder transporten 
installatiekosten. Prijswijzigingen, technische productaanpassingen en wijzigingen in de opties zijn te allen tijde 
voorbehouden. 

Verkoop  Advies, verkoop, installatie en service worden verzorgd door geselecteerde speciaalzaken in uw regio. 
Deze adressen vindt u op internet onder www.attika.ch/fachpartner of u kunt deze aanvragen via info@attika.ch 

Garantie  Wettelijke garantie op nieuwe apparaten 2 jaar vanaf datum van installatie. 
Hout haarden:  In totaal 8 jaar garantie (elektronische componenten 2 jaar garantie) vanaf datum van installatie 
 bij installatie door een gekwalificeerde  a t t i k a - dealer.  
Gas haarden:  Garantieperiode van 2 jaar vanaf datum van installatie bij installatie door een gekwalificeerde 
 a t t i k a - dealer. 
Zie de instructies voor de volledige garantievoorwaarden.  

Technische gegevens Gedetailleerde informatie over de afzonderlijke producten is te vinden op www.attika.ch. Modelwijzigingen  
 en technische aanpassingen zijn te allen tijde voorbehouden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid  
 voor druken typefouten. 
 

VOORWAARDEN & GARANTIE 
  

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 (0)41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch


