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Kachels op Pellets
Model / Plus

Handelsvoorwaarden EXTRAFLAME S.p.A.
Technische gegevens

Kleur

Beschrijving

Code

Moira SP (hermetische kachel)

A+

Pelletkachel voor passiefhuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in staal en top in majolica
• Kachel met luchtcirculatie met «gasdichte behuizing» en «hermetisch gesloten»
reservoir zonder debietmeter op de
luchtingang
• Ontstekingssysteem van de laatste
generatie
• Ruimteventilatie met uitgang bovenaan
• Geforceerde ventilatie die volledig kan
worden uitgesloten
• Veiligheidsdrukregelaar
• Vuurpot in gietijzer
• Deur in gietijzer
• Rookafvoer via een uitgang ø80 achteraan of bovenaan
• Aslade
• Controle met multifunctionele afstandsbediening “handcomputer”
• Met ingebouwde elleboog als aanpassing
voor de achterste uitlaat

kW-M

3,4 - 7,3

kW-N

3,2 - 6,5

Bordeaux

1282306

€ 1.969,00

Wit

1282307

€ 1.969,00

Zwart

1282308

€ 1.969,00

BO

m3

186

%

89,2

Capienza kg

11
BI

kg/h

0,7 - 1,5

Ø mm

80

Dim. L-H-P 463x893x493
NE

kg

84

Angela SP (hermetische kachel)

A+

Pelletkachel voor passiefhuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in staal en top in majolica
• Kachel met luchtcirculatie met «gasdichte behuizing» en «hermetisch gesloten»
reservoir zonder debietmeter op de
luchtingang
• Ontstekingssysteem van de laatste
generatie
• Warmtewisselaar met laterale buizenbundel
• Veiligheidsdrukregelaar
• Vuurpot in gietijzer
• Deur in gietijzer
• Aslade
• Functie Comfort voor de ruimteventilatie
(ACF)
• Rookafvoer via een uitgang ø80 achteraan of bovenaan
• Controle met multifunctionele afstandsbediening “handcomputer”
• Met ingebouwde elleboog als aanpassing
voor de achterste uitlaat

kW-M

3,4 - 9,0

kW-N

3,2 - 8,0

Bordeaux

1282403

€ 2.224,00

Wit

1282404

€ 2.224,00

Zwart

1282405

€ 2.224,00

BO

m3

230

%

89,3

Capienza kg

15
BI

kg/h

0,7 - 1,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P 490x1007x492
NE

kg

93

Angela Plus SP (hermetische kachel)

A+

Pelletkachel voor passiefhuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in staal en top in majolica
• Kachel met luchtcirculatie met «gasdichte behuizing» en «hermetisch gesloten»
reservoir zonder debietmeter op de
luchtingang
• Ontstekingssysteem van de laatste
generatie
• Warmtewisselaar met laterale buizenbundel
• Aslade
• Motor voor de kanalisering
• Rookafvoer via een uitgang ø80 achteraan of bovenaan
• Functie Comfort voor de ruimteventilatie
(ACF)
• Kanalisering tot 8 meter via een uitgang
achteraan Ø80 (kan worden uitgesloten)
• Controle met multifunctionele afstandsbediening “handcomputer”
• Met ingebouwde elleboog als aanpassing
voor de achterste uitlaat

Prijs

kW-M

3,4 - 8,9

kW-N

3,2 - 8,0

Bordeaux

1282503

€ 2.478,00

Wit

1282504

€ 2.478,00

Zwart

1282505

€ 2.478,00

BO

m3

230

%

89,8

Capienza kg

15
BI

kg/h

0,7 - 1,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P 490x1007x526
NE

kg

98

PRIJSLIJST EVOLUTION LINE

Kachels op Pellets

Handelsvoorwaarden EXTRAFLAME S.p.A.

Ella (Hermetische kachel) Pelletkachel voor passiefhuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in staal en top in majolica
A+
• Kachel met luchtcirculatie met «gasdichte behuizing» en «hermetisch gesloten» reservoir zonder
debietmeter op de luchtingang
• Verwijderbare aslade
• Veiligheidsdrukregelaars (1 op de afdekking van
het reservoir + 1 op de vuurdeur)
• Veiligheidsmicroschakelaars (aslade)
• Controle met multifunctionele afstandsbediening
“handcomputer”
• Keramische bougie met ontstekingssysteem van
de laatste generatie
• Automatisch reinigingssysteem van de bodem van
de vuurpot met Brushless motor
• Geforceerde ventilatie die volledig kan worden
uitgesloten
• Ventilatieluchtuitlaat aan de bovenkant
• Geoptimaliseerde controle van de verbranding

kW-M

2,6 - 8,8

kW-N

2,5 - 8,0

m3

230

%

91,1

Capienza kg

~17

kg/h

0,5 - 1,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P 433x1076x560
kg

Bordeaux

1281900

€ 2.668,00

Wit

1281901

€ 2.668,00

BO

BI

153

Mietta (hermetische kachel) Pelletkachel voor passiefhuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in staal en top in majolica
A+
• Kachel met luchtcirculatie met «gasdichte behuizing» en «hermetisch gesloten» reservoir zonder
debietmeter op de luchtingang
• Verwijderbare aslade
• Veiligheidsdrukregelaars (1 op de afdekking van
het reservoir + 1 op de vuurdeur)
• Veiligheidsmicroschakelaars (aslade)
• Controle met multifunctionele afstandsbediening
“handcomputer”
• Keramische bougie met ontstekingssysteem van
de laatste generatie
• Automatisch reinigingssysteem van de bodem van
de vuurpot met Brushless motor
• Geforceerde ventilatie die volledig kan worden
uitgesloten
• Ventilatieluchtuitlaat aan de bovenkant
• Geoptimaliseerde controle van de verbranding

kW-M

2,6 - 8,8

kW-N

2,5 - 8,0

m3

230

%

91,1

Capienza kg

~17

kg/h

0,5 - 1,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P 496x1073x578
kg

Bordeaux

1281700

€ 2.789,00

Wit

1281701

€ 2.789,00

BO

BI

160

Wendy (hermetische kachel) Pelletkachel voor passiefhuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in staal en top in majolica
A+
• Kachel met luchtcirculatie met «gasdichte behuizing» en «hermetisch gesloten» reservoir zonder
debietmeter op de luchtingang
• Verwijderbare aslade
• Veiligheidsdrukregelaars (1 op de afdekking van
het reservoir + 1 op de vuurdeur)
• Veiligheidsmicroschakelaars (aslade)
• Controle met multifunctionele afstandsbediening
“handcomputer”
• Keramische bougie met ontstekingssysteem van
de laatste generatie
• Automatisch reinigingssysteem van de bodem van
de vuurpot met Brushless motor
• Geforceerde ventilatie die volledig kan worden
uitgesloten
• Ventilatieluchtuitlaat aan de bovenkant
• Geoptimaliseerde controle van de verbranding

kW-M

2,6 - 11,1

kW-N

2,5 - 10,0

m3

285

%

90,0

Capienza kg

1281800

€ 3.269,00

Wit

1281801

€ 3.269,00

21

kg/h

0,5 - 2,3

Ø mm

80

Dim. L-H-P 460x1139x560
kg

Bordeaux
BO

BI

171

Terry Plus (hermetische kachel) Pelletkachel voor passiefhuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in majolicaA++
• Kachel met gasdichte verbrandingskamer en hermetisch gesloten reservoir
• Keramische bougie
• Zelfreinigende vuurpot in gietijzer met Brushless motor
• Brushless motor voor laden van de pellets
• Drie thermostabiele onafhankelijke centrifugale motors:
- 1 voor frontale ventilatie met een debiet van 400
m3/h
- 2 voor kanalisering (elk tot 8m)
• Mogelijkheid tot beheer van de kanalisering met 4
uurregelingen
• “Differentieel veiligheidssysteem” in verbrandingskamer
• Warmtewisselaar met buizenbundel
• Verwijderbare vuurhaard in gietijzer
• Ruime verwijderbare aslade
• Radiobesturing met multifunctionele handcomputer

kW-M

3,8 - 12,8

kW-N

3,5 - 12,1

m3

347

%

94,0

Capienza kg

~29

kg/h

0,8 - 2,7

Ø mm

80

Dim. L-H-P 569x1151x598
kg

206

Bordeaux

1282800

€ 4.195,00

Wit

1282801

€ 4.195,00

BO

BI

N.B. De aanwezigheid van een anti-condenscircuit is een verplicht element om de fabrieksgarantie op de Thermoproducten te krijgen.

ThermoKachel op Pellets
Model / Plus

PRIJSLIJST EVOLUTION LINE

Handelsvoorwaarden EXTRAFLAME S.p.A.
Technische gegevens

Kleur

Beschrijving

Code

Prijs

Fiandra Idro (hermetische thermokachel) Thermokachel voor passiefhuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in majolica
• Thermokachel met «gasdichte behuizing»
en «hermetisch gesloten» reservoir zonder
debietmeter op de luchtingang
• Controle met multifunctionele afstandsbediening “handcomputer”
• Nieuwe elektronica voor aansluiting met
expansiekaart
• Keramische bougie met ontstekingssysteem van de laatste generatie
• Circulatiepomp met hoge efficiëntie en
PWM pompregeling automatisch beheerd
door de elektronische kaart.
• Beheer verbranding met sonde in verbrandingskamer
• Automatisch reinigingssysteem van de bodem van de vuurpot met Brushless motor
• Geforceerde ventilatie die volledig kan
worden uitgesloten
• Geoptimaliseerde controle van de
verbranding

kW-M

5,2 - 19,6

kW-N

4,8 - 17,6

kW-H2O

3,7 - 14,1

Bordeaux

1282100

€ 4.536,00

Panna

1282101

€ 4.536,00

BO

m3

505

%

90,0

Capienza kg

30

kg/h

1,1 - 4,0

Ø mm

100
PN

Dim. L-H-P 570x1145x622
kg

227

Evelyne Idro (hermetische thermokachel) Thermokachel voor passiefhuizen en/of met laag energieverbruik. Bekleding in majolica
• Thermokachel met «gasdichte behuizing»
en «hermetisch gesloten» reservoir zonder
debietmeter op de luchtingang
• Smalle kachel met mogelijkheid om tegen de
muur te installeren
• Controle met multifunctionele afstandsbediening “handcomputer”
• Nieuwe elektronica voor aansluiting met
expansiekaart
• Keramische bougie met ontstekingssysteem
van de laatste generatie
• Hoge efficiëntie circulatiepomp met PWM,
rechtstreeks via afstandsbediening
• Beheer verbranding met sonde in verbrandingskamer
• Automatisch reinigingssysteem van de bodem
van de vuurpot met Brushless motor
• Geforceerde ventilatie die volledig kan worden
uitgesloten
• Geoptimaliseerde controle van de verbranding
• Warmtewisselaar met grote dikte getest
op 6 bar

A+

kW-M

5,4 - 18,8

kW-N

5,1 - 17,5

A++

Bordeaux

1281600

€ 5.003,00

Wit

1281601

€ 5.003,00

Tortora

1281602

€ 5.003,00

BO

kW-H2O

4,3 - 15,0

m3

500

%

93,5

Capienza kg

~26

kg/h

1,1 - 3,9

Ø mm

100

Dim. L-H-P 878x1099x412
kg

212

BI

TO

PRIJSLIJST EVOLUTION LINE

Houtfornuizen
Model / Plus

Handelsvoorwaarden LA NORDICA S.p.A.
Technische gegevens

Kleur

Beschrijving

Code

Prijs

Milly Houtfornuizen met bekleding in geëmailleerd staal en majolica
• Vuurhaard in gietijzer en Nordiker
• Vuurdeur in dubbel glas
• Deur en voorkant in verglaasd gietijzer
• Grote geëmailleerde oven van 78 l
• Plaat en kringen in gepolijst gietijzer
• Frame in verglaasd gietijzer
• Spijzenverwarmer bovenaan (optie)

A+

kW-M

9,8

kW-N

8,7

m3

249

%

89,1

kg/h

2,3

Ø mm

150 S/P

Dim. L-H-P 1050x865x670
kg

Model / Plus

Bordeaux

7018000

€ 2.468,00

Wit Infinity

7018003

€ 2.468,00

Beschrijving

Code

Bordeaux

7018010

€ 683,00

Wit Infinity

7018013

€ 683,00

BO

BIN

217

Technische gegevens

Kleur

Prijs

Spijzenverwarmer
• Spijzenverwarmer bovenaan, compleet
Dim. L-H-P
met rugstuk voor Fornuis Milly
• Kopstuk in geëmailleerd gietijzer
• Binnenkant in lavasteen en roestvrij
Dim. L-H-P
staal voor voedingswaren
kg

(Spijzenverwarmer)

987x710x370
(Milly+Spijzenverwarmer)

1050x1565x670

BO

52

BIN
Opgelet: buis niet inbegrepen

Houthaard
Model / Plus
**

Monoblocco 1000 Evo
• Ruime vuurmond (L 870 x H 345)
• Deuropening 45° voor interne reiniging
van het glas
• Ergonomische handgreep
• Vuurvlak, grill, beschermende wand
en bovenste centraal element van de
gietijzeren haard
• Zeer dikke kap in gietijzer met Power
Radiant System
• Voorkant in inox
• Mogelijkheid om de verbrandingslucht
van buiten af te nemen.
• Ventilatie d.m.v. speciale zuigmonden
(optie)

kW-M

14,3**

kW-N

12,3**

m3

352**

%

85,6**

kg/h

3,4**

Ø mm

200**

6118101

€ 3.400,00

Dim. L-H-P 1136x1512x597**
kg

298**
** In fase van homologatie

kW-M: Globaal warmtevermogen (kW) - kW-N: Nuttig nominaal vermogen (kW) - kW-H2 O: Thermisch vermogen (KW) - m3: verwarmbare kubieke meters (30 kcal/h x m 3)
- %: Rendement (%) - Capienza kg: Totale capaciteit van de tank (kg) - kg/h: Uurverbruik (kg/h) - Ø mm: Diameter rookgasafvoer (mm) B=Boven, A=Achter Dim. L-H-P: Afmetingen L x H x D (mm) - kg: Netto gewicht (kg).

Algemene verkoopvoorwaarden
1. De contractuele relatie, ten gevolge van de plaatsing van een order, wordt beheerst door de regels, vermeld in deze algemene verkoopvoorwaarden. De klant ziet af van zijn eigen algemene koopvoorwaarden,
tenzij anders overeengekomen en schriftelijk goedgekeurd door LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.
2. De kooporder is onherroepelijk voor de klant. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. heeft het recht
om naar eigen goeddunken een order te weigeren door de klant hiervan op de hoogte te stellen; daarom
wordt elke bestelling alleen als voltooid beschouwd wanneer de kopende partij een formele bevestiging
van LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ontvangt. Na bevestiging kan de bestelling niet worden
geannuleerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.
In dit geval heeft LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. het recht om een vergoeding voor de gemaakte
onkosten te eisen en voor de kosten m.b.t. de gestarte uitvoering van de order.
3. De prijzen op de verkooplijst zijn slechts indicatief en kunnen variaties ondergaan ten gevolge van een
stijging van de productiekosten. Eenmaal bevestigd zoals vastgesteld door art. 2, worden de verkoopprijzen
vermeld in de order bindend, in overeenstemming met art. 2, de verkoopprijzen van de order zijn bindend
tenzij onvoorziene stijgingen van de productiekosten optreden, onafhankelijk van de wil van LA NORDICA
S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. In dit geval zal LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. de prijsverhogingen
meedelen aan de koper met vermelding van de oorzaken.
4. De leveringsvoorwaarden zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Als de
uitvoering van de bestelling wordt verhinderd door het optreden van overmacht, onregelmatige levering van
de grondstoffen of andere onvoorzienbare omstandigheden, zullen de leveringstermijnen worden verlengd
en zullen de nieuwe voorwaarden in onderling overleg tussen de partijen worden vastgesteld.
5. De producten worden aan de klant af fabriek geleverd bij LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.
Montecchio Precalcino, Vicenza, Italia. De producten worden verkocht onder voorbehoud van eigendomsrecht en blijven eigendom van LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. tot volledige betaling van de
overeengekomen prijs.
6. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor transportschade.
De klant verbindt zich ertoe om op het moment van de levering te controleren of de colli intact zijn en het
aantal overeenstemt. Elke claim voor afwijkingen in de hoeveelheid of beschadigde colli moet onmiddellijk
met schriftelijk voorbehoud op het transportdocument aan het transportbedrijf worden meegedeeld.
7. Restituties zijn niet toegestaan tenzij vooraf overeengekomen en gedefinieerd door LA NORDICA S.p.A.
/ EXTRAFLAME S.p.A. . In het geval van geautoriseerde retourzendingen moeten de Producten in hun
verpakkingen franco worden geretourneerd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor de nieuwe emballage
en controle in rekening te brengen. Het berekende bedrag zal afgetrokken worden van de aankoopprijs.

Dit zal variëren van 10% tot 30%. Retourzendingen worden hoe dan ook niet in aanmerking genomen voor
artikelen die niet zijn opgenomen in de prijslijst, die van kracht was op het moment van het verzoek.
8. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garandeert dat haar producten voldoen aan de technische
specificaties zoals vermeld in de catalogi of publicaties LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.
onverminderd eventuele typefouten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigingen aan de producten aan te brengen om technische of commerciële eisen.
9. De producten moeten worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde technicus en moeten worden gebruikt in overeenstemming met de technische specificaties van LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.
Ze moeten worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de wetten en technische normen die
de installatie en/of het gebruik regelen in het land waar de producten worden geïnstalleerd. De koper ontheft uitdrukkelijk LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. van elke aansprakelijkheid in het geval dat de
bestelde producten niet voldoen aan de normen en/of technische specificaties, van kracht in het land waar
ze worden geleverd en/of geïnstalleerd. Door de producten te bestellen, verklaart de koper uitdrukkelijk dat
hij alle nodige controles heeft uitgevoerd met betrekking tot de compatibiliteit van de producten met de
technische normen, van kracht in het land waarvoor ze zijn aangekocht.
10. De betalingen moeten worden uitgevoerd zoals aangekondigd door LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Bij wanbetaling, zelfs gedeeltelijk, of na de vastgestelde termijn, wordt wettelijke interest per
kalendermaand berekend, op grond van wetsdecreet nr. 231 van 9 oktober 2002, en worden eveneens
eventuele bankkosten en commissies aangerekend. Bovendien zal bij wanbetaling LA NORDICA S.p.A. /
EXTRAFLAME S.p.A. de verzending van extra materiaal onderbreken.
11. Wijzigingen in de belastinginformatie of het adres van de klant moeten aan LA NORDICA S.p.A. /
EXTRAFLAME S.p.A. tijdig worden meegedeeld: alle fiscale of strafrechtelijke gevolgen komen volledig voor
rekening van de klant.
12. Voor de garantie van LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. producten blijven de indicaties geldig,
aangegeven in het document, ingevoegd in alle producten van LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.
13. De rechten en plichten van de partijen worden beheerst door het Italiaans recht. Bij geschillen in
verband met de verkoop van producten is de bevoegde rechtbank het Hof van Vicenza (niet exclusief). De
klant aanvaardt onherroepelijk de jurisdictie van het Hof van Vicenza als LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. het geschil bij deze rechtbank instelt.
Geldigheid prijslijst: van 01/01/2018 - 31/12/2018

Opmerkingen
• De reproductie van de kleuren is louter indicatief omdat het om geprinte kleuren gaat.
• De hoeveelheid (gewicht) brandstof in het reservoir en het verbruik per uur kunnen variëren op basis van het gebruikte type pellets.
• Alle gegevens zijn geregistreerd bij gebruik van gehomologeerde pellets, volgens de norm EN ISO 17225-2.
• De tinten en eigenschappen van de bekledingen kunnen lichte wijzigingen ondergaan omdat het hier gaat om natuurlijke producten.
• De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan de producten aan te brengen.
• De producten van La Nordica en Extraflame kunnen door exclusieve rechten zijn gedekt (bv. octrooien, designs en merken) die exclusief eigendom zijn van La Nordica en Extraflame. Het is verboden deze rechten te
schenden. Bovendien is het verboden om de merken aangebracht op de producten te verwijderen, te supprimeren of te wijzigen en er andere op aan te brengen.
• verwarmbaar m³: het gegeven is indicatief. Voor een correcte dimensionering van de generator is het noodzakelijk om contact op te nemen met een bevoegd technicus/ontwerper.
• Vraag voor de aankoop aan de verkoper alle nodige informatie i.v.m. het apparaat. Het is ook noodzakelijk om rekening te houden met alle nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke wetten en voorschriften in het
land waar het apparaat zal worden geïnstalleerd, evenals met de instructies in de gebruiksaanwijzing.
• De afbeeldingen in dit document zijn enkel een voorbeeld van de vormgeving van het product en verstrekken dus geen indicaties in verband met de prestaties of de technische kenmerken.

Het energie-etiket voor de producten die met biomassa werken.
Vanaf 1 januari 2018 is de energie-etikettering ook van kracht voor alle warmtegeneratoren voor de verwarming
met biomassa, met of zonder de productie van warm water.
Deze aanduiding, gebaseerd op richtlijnen en verordeningen van de Europese Unie, kent een verdiensteklasse toe
(van G tot A++) en stelt de klanten in staat geïnformeerde keuzes te maken op grond van verbruik en efficiëntie.

La Nordica S.p.A.
Via Summano, 104
Montecchio Precalcino - VI - Italy
info@lanordica.com

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A+

Extraflame S.p.A.
Via dell’Artigianato, 12
Montecchio Precalcino - VI - Italy
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

Verwarmt uw leven.

Handelsmerk en copyright:

Alle handelsmerken, afbeeldingen, informatie, foto’s, producten, reclame en andere onderscheidende elementen, die in de catal ogus zijn opgenomen, zijn exclusief eigendom van
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