2019
prijslijst versie 3

PROGRAMMA OVERZICHT EN PRIJSLIJST
De prijzen zijn geldig tot en met eind 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.
De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW

HOUTKACHELS

Fjord 1
Fjord 2
Fjord 3

-

€1480,00
€1670,00
€1850,00

Bjork
Staalversie

Zwarte kleur
Boven- of achteraansluiting
Vast houtvak
Externe luchttoevoer aan de achter/onderzijde
Voorzien van stelvoeten
Fjord 1: energielabel A
Fjord 2 en 3: energielabel A+

-

Cottage met houtvak € 2580,00
Cottage speksteen
€ 3170,00

-

Zwarte kleur
Speksteen in 1 kleur verkrijgbaar
Boven- of achteraansluiting
Gietijzeren deur
Externe luchttoevoer aan de achter/onderzijde
Energielabel: A+

Lodge met houtvak
Lodge speksteen

-

€ 2680,00
€ 3285,00

Zwarte kleur
Speksteen in 1 kleur verkrijgbaar
Boven- of achteraansluiting
Gietijzeren deur
Externe luchttoevoer aan de achter/onderzijde
Energielabel: A+

€ 1975,00

Zwarte kleur
Boven- of achteraansluiting
Vast houtvak
Externe luchttoevoer aan de achter/onderzijde
Energielabel: A+

Cottage
€ 2580,00
Laag model zonder houtvak

-

Let op: deze wordt op voet geleverd
Zwarte kleur
Gietijzeren deur
Boven- of achteraansluiting
Externe luchttoevoer aan de achter/onderzijde
Energielabel: A+

Lodge

-

€ 2680,00

Let op: deze wordt op voet geleverd
Zwarte kleur
Gietijzeren deur
Boven- of achteraansluiting
Externe luchttoevoer aan de achter/onderzijde
Energielabel: A+

De prijzen zijn geldig tot en met eind 2019
De prijzen zijn inclusief 21% BTW
Onder voorbehoud van wijzigingen.

HOUTKACHELS

Fortuna
Staalversie

-

Zwarte kleur
Boven- of achteraansluiting
Standaard 1 kleur speksteen
Externe luchttoevoer aan de achterzijde
Energielabel A

€ 2585,00

Sera
met zijruiten

€ 2070,00

-

Zwarte kleur
Boven- of achteraansluiting
Zijruiten vlak, voorruit gebogen
Externe luchttoevoer aan de achterzijde
Energielabel A+

NF20 classic
Staalversie
Speksteenversie

-

€ 1988,00
€ 2485,00

Zwarte kleur
Boven- of achteraansluiting
Gebogen voorruit
Externe luchttoevoer aan de achterzijde
Energielabel: A+

De prijzen zijn geldig tot en met eind 2019.
De prijzen zijn inclusief 21% BTW
Onder voorbehoud van wijzigingen.

HOUT INBOUWHAARDEN

Ultimate air
Front 80

€ 3689,00

- Zwarte kleur
- Voorzien van externe luchttoevoer
- Energielabel A+

Ultimate air
Driezijdig 80

Ultimate air
Hoek 80

-

€ 4434,00

In zowel linkse als rechtse hoek leverbaar
Zwarte kleur
Voorzien van externe luchttoevoer
Energielabel A+

€ 4820,00

- Zwarte kleur
- Voorzien van externe luchttoevoer
- Energielabel A+

De prijzen zijn geldig tot en met eind 2019. De prijzen zijn inclusief 21% BTW. Onder voorbehoud van wijzigingen.

CV HOUTKACHELS
Rosanna
Staalversie
Speksteenversie

€ 3150,00
€ 3785,00

-

Zwarte kleur
Standaard dubbele beglazing
Rookgasafvoer boven of achter
Voorzien van externe luchttoevoer (achter)
Voor het aansluiten op het systeem kan
men aansluitset 1a, 2a of 3a gebruiken
- Energielabel A+

NF W20
Staalversie
€ 3280,00
Speksteen versie € 3780,00
Standaard grijze kleur
-

Grijze kleur
Rookgasafvoer boven
Voorzien van externe luchttoevoer (achter)
Voor het aansluiten op het systeem kan
men aansluitset 1a, 2a of 3a gebruiken
- Energielabel A

Lodge
Lodge houtvak
Lodge Speksteen
-

€ 3380,00
€ 3380,00
€ 4090,00

Zwarte kleur
Standaard dubbele beglazing
Rookgasafvoer boven of achter
Voorzien van externe luchttoevoer (achter/onder)
Voor het aansluiten op het systeem kan
men aansluitset 1a, 2a of 3a gebruiken
- Energielabel A+

Fortuna
Staalversie

€ 3075,00

-

Zwarte kleur
Standaard dubbele beglazing
Rookgasafvoer boven of achter
Voorzien van externe luchttoevoer (achter)
Voor het aansluiten op het systeem kan
men aansluitset 1a, 2a of 3a gebruiken
- Energielabel A+

NFW20 blackline
Staalversie
Speksteenversie

€ 3690,00
€ 4160,00

-

Zwarte kleur
Deur bestaat uit volledig glas
Rookgasafvoer boven
Voorzien van externe luchttoevoer (achter)
Voor het aansluiten op het systeem kan
men aansluitset 1a, 2a of 3a gebruiken
- Energielabel A

Cottage
€ 3275,00
Cottage houtvak € 3275,00
Cottage Speksteen € 4050,00
-

Zwarte kleur
Standaard dubbele beglazing
Rookgasafvoer boven of achter
Voorzien van externe luchttoevoer (achter/onder)
Voor het aansluiten op het systeem kan
men aansluitset 1a, 2a of 3a gebruiken
- Energielabel A+

De prijzen zijn geldig tot en met eind 2019.
De prijzen zijn inclusief 21% BTW Onder
voorbehoud van wijzigingen.

CV INBOUWHAARDEN

Optimum serie
Inbouwhaarden met draaideur

Premium serie
Inbouwhaarden met liftdeur

Optimum 60
Optimum 80

Premium 60

€ 3855,00
€ 3980,00

- Standaard dubbele beglazing
- Sierlijst optioneel verkrijgbaar
- Voor het aansluiten op het systeem kan
men aansluitset 1b, 2b of 3b gebruiken
- Denk bij het inbouwen aan de bereikbaarheid van de
onderdelen en de mogelijkheid voor reiniging
- Energielabel A+

€ 4760,00

- Standaard dubbele beglazing
- Sierlijst optioneel verkrijgbaar
- Voor het aansluiten op het systeem kan
men aansluitset 1b, 2b of 3b gebruiken
- Denk bij het inbouwen aan de bereikbaarheid van de
onderdelen en de mogelijkheid voor reiniging
- Energielabel A+

Tunnel
Doorkijk draaideur/draaid. € 4770,00
Doorkijk draaideur/liftdeur € 5465,00

- Standaard dubbele beglazing
- Voor het aansluiten op het systeem kan
men aansluitset 1b, 2b of 3b gebruiken
- Denk bij het inbouwen aan de bereikbaarheid van de
onderdelen en de mogelijkheid voor reiniging
- Energielabel A+

De prijzen zijn geldig tot en met eind 2019.
De prijzen zijn inclusief 21% BTW Onder
voorbehoud van wijzigingen.

Aansluitpakketten CV

Veiligheid- installatieset 1a

Veiligheid- installatieset 1b

voor vrijstaande CV-houtkachels

voor CV-inbouwhaarden

Voor een CV-houtkachel aan te sluiten op een
bestaande cv installatie waar een cv ketel aanwezig is

Voor een CV- inbouwhaard aan te sluiten op een
bestaande cv installatie waar een cv ketel aanwezig is

€ 1165,00

€ 1240,00

Deze set betaat uit de volgende componenten:
Complete pompset met energiezuinige pomp
Standaard ketelbeveiligingsset
Uitgebreide pompschakeling type EU-21
Evenwichtsfles met ontluchting en aftap
CV Transportpomp 5 mtr energiezuinig
Terugslagklep 1”
Aanlegthermostaat

Deze set betaat uit de volgende componenten:
Complete pompset met energiezuinige pomp
Temperatuurbeveiliging 95 graden
Standaard ketelbeveiligingsset
Uitgebreide pompschakeling type EU-21
Evenwichtsfles met ontluchting en aftap
CV Transportpomp 5 mtr energiezuinig
Terugslagklep 1”
Aanlegthermostaat

Aansluitset 2a voor Buffervat

Aansluitset 2b voor Buffervat

voor vrijstaande CV-houtkachels

voor CV-inbouwhaarden

Complete aansluitset voor het aansluiten van een
CV-houtkachel op een buffervat

Complete aansluitset voor het aansluiten van een
CV-inbouwhaard op een buffervat

€ 982,00

€ 1040,00

Deze set betaat uit de volgende componenten:
Complete pompset met energiezuinige pomp
Temperatuur verschilregelingssysteem EU21N-D5
Standaard ketelbeveiligingsset
Uitgebreide ketelbeveiligingsset met aansluiting voor een
extra expansievat

Deze set betaat uit de volgende componenten:
Complete pompset met energiezuinige pomp
Temperatuur verschilregelingssysteem EU21N-D5
Temperatuurbeveiliging 95 graden
Standaard ketelbeveiligingsset
Uitgebreide ketelbeveiligingsset met aansluiting voor een
extra expansievat

* Een buffervat of combinatievat dient separaat
besteld te worden.

* Een buffervat of combinatievat dient separaat
besteld te worden.

Aansluitset 3a - comfort

voor vrijstaande CV-houtkachels

€ 1580,00

Deze set betaat uit de volgende componenten:
Complete pompset met energiezuinige pomp
Temperatuurbeveiliging
Temperatuur verschilregelingssysteem EU21N-D5
2x Standaard ketelbeveiligingsset
Uitgebreide ketelbeveiligingsset
Pompschakeling EU-21
Relais voor inschakeling CV ketel
CV transportpomp
Thermostatisch geregelde mengklep drinkwater
Een thermostatisch geregelde mengklep voor
proceswater is optioneel verkrijgbaar (€ 147,00)

Aansluitset 3b - comfort

voor CV-inbouwhaarden

€ 1690,00

Deze set betaat uit de volgende componenten:
Complete pompset met energiezuinige pomp
Temperatuur verschilregelingssysteem EU21N-D5
2x Standaard ketelbeveiligingsset
Temperatuurbeveiliging
Pompschakeling EU-21
Relais voor inschakeling CV ketel
CV transportpomp
Thermostatisch geregelde mengklep drinkwater
Een thermostatisch geregelde mengklep voor
proceswater is optioneel verkrijgbaar (€ 147,00)
De prijzen zijn geldig tot en met eind 2019.
De prijzen zijn inclusief 21% BTW Onder
voorbehoud van wijzigingen.

Aansluitmaterialen CV

Pompset met energiezuinige
pomp, mengventiel 60C
thermometers, 4 afsluiters
terugslagklep, en isolatie

€ 578,00

Uitgebreide pompschakeling type
EU-21 op water temperatuur met
voeler, met Anti-stop functie en
display met temperatuurindicatie

€ 78,00

Temperatuur verschilregelaar type
EU21N-D5 met Anti-Stop functie

€ 174,00

Aanlegthermostaat voor
inschakeling cv pomp

€ 28,50

Standaard ketelbeveilingsset
met ontluchter, overdrukbeveiliging en manometer.

€ 54,00

Uitgebreide ketelaansluitset, met
aansluiting voor expansievat,
ontluchter, overdruk beveiliging
en manometer.

€ 89,00

€ 189,00

Terugslagklep 1”voor aansluiting
bij open verdeler.

€ 19,80

Temperatuurbeveiliging 95
graden met voelbuis. Lengte
1,3 meter.

€ 117,00

Open verdeler
incl. ontluchtingsaftap en
isolatie verdeler
Mengventiel
55 graden voor pelletkachels
60 graden voor houtkachels

€ 154,00

Energiezuinige CV-pomp

€ 305,00

Voor elke situatie is er een aansluitschema beschikbaar. Deze vindt u op onze
website bij ‘meer informatie’ of kunt u aanvragen per e-mail: info@nordicfire.nl

De prijzen zijn geldig tot en met eind 2019.
De prijzen zijn inclusief 21% BTW Onder
voorbehoud van wijzigingen.

PELLETKACHELS
Ilvar 7

€2

0,00

Ilvar 7 speksteen € 3580,00

Ilvar 9

Reeva 7

-

€ 3080,00

€
€

-

88,00

Rookgasafvoer boven of achter
Standaard met WIFI
Zeer stille traploze vijzelmotor
Uitgebreide Touch afstandbediening
Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
Uitschakelbare ruimte ventilator
Energielabel: A+

Torsby staal
€ 2750,00
Torsby speksteen
€ 2 70,00
-

Standaard met WIFI
Zeer stille traploze vijzelmotor
Uitgebreide Touch afstandbediening
Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
Quick-boost systeem
Ruimte ventilator met ‘relax’ functie
Energielabel A+

Rookgasafvoer boven of achter
Standaard met WIFI
Zeer stille traploze vijzelmotor
Uitgebreide Touch afstandbediening
Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
Quick-boost systeem
Uitschakelbare ruimte ventilator
Energielabel: A+

Tjallmo
€ 3670,00
* Let op: nog niet leverbaar

Standaard met WIFI
Uitgebreide Touch afstandbediening
Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
Quick-boost systeem
Uitschakelbare ruimte ventilator
Energielabel: A++

Vesper

-

-

Rookgasafvoer boven of achter
Standaard met WIFI
Zeer stille traploze vijzelmotor
Uitgebreide Touch afstandbediening
Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
Quick-boost systeem
Uitschakelbare ruimte ventilator
Energielabel: A+

,00

€

€
-

€ 33

Standaard met WIFI
Uitgebreide Touch afstandbediening
Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
Quick-boost systeem
Ventilator met Relax functie
Energielabel: A++

Thor

€ 3870,00
€

-

Rookgasafvoer boven of achter
Standaard met WIFI
Zeer stille traploze vijzelmotor
Uitgebreide Touch afstandbediening
Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
Uitschakelbare ruimte ventilator
Energielabel A+

Viktor 8
€ 2 75,00
Viktor 10 € 3550,00
80,00
Viktor 12 €
-

Standaard met WIFI
Zeer stille traploze vijzelmotor
Uitgebreide Touch afstandbediening
Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
Quick-boost systeem
Ruimte ventilator met ‘relax functie’
Energielabel A+

De prijzen zijn geldig tot en met eind 2019. De prijzen zijn inclusief 21% BTW. Onder voorbehoud van wijzigingen.

PELLETKACHELS
Arya classic

- Uitgebreide Touch afstandbediening
- Geen ruimteventilator
- Energielabel A+

Espa
Staaluitvoering
Speksteen
-

Stylo

€ 3290,00
-

€ 3 80,00

Boven- of achteraansluiting
Standaard met WIFI
Zeer stille traploze vijzelmotor
Branderbak reiniging
Uitschakelbare ruimteventilator
Energielabel: A++

€ 3740,00
€ 4260,00

Standaard met WIFI
Zeer stille traploze vijzelmotor
Uitgebreide Touch afstandbediening
Vol-automatische reiniging
Quick-boost systeem
Ventilator heeft een relaxfunctie
Energielabel A++

PELLETKACHELS airplus
Torsby airplus staal € 2 0,00
Speksteen
versie
€ 31 ,00
-

Standaard met WIFI
Zeer stille traploze vijzelmotor
Uitgebreide Touch afstandbediening
Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
Quick-boost systeem
per ruimte
Energielabel A+

Espa airplus
Staaluitvoering
Speksteen
-

Viktor 8 airplus € 2
,00
Viktor 10 airplus €
50,00
,00
Viktor 12 airplus €
-

Standaard met WIFI
Zeer stille traploze vijzelmotor
Uitgebreide Touch afstandbediening
Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
Quick-boost systeem
Energielabel A+

€ 3840,00
€ 4360,00

Standaard met WIFI
Zeer stille traploze vijzelmotor
Uitgebreide Touch afstandbediening
Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
Quick-boost systeem
Ventilator relax en regelbaar
Energielabel A++
De prijzen zijn geldig tot en met 2019. De prijzen zijn inclusief 21% BTW. Onder voorbehoud van wijzigingen.

INBOUW PELLETKACHELS

30,00

Boxline 8

€

Onderstel

€ 395,00

Boxline 10

€

,00

Onderstel

€ 395,00

-

Uitgebreide Touch afstandbediening
Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
Regelbare ruimteventilator
Pelletvullade naar voren uitschuifbaar
Energielabel: A+

Sienna 7
Optie:
sierlijst compact:

-

Uitgebreide Touch afstandbediening
Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
Regelbare ruimteventilator met relaxfunctie
Pelletvullade naar voren uitschuifbaar
Energielabel: A+

€ 4570,00

Sienna 10

€ 4680,00

€ 178,00

Optie:
sierlijst compact:

€ 178,00

- 2 luchtkanalen ø 80 mm die onafhankelijk geregeld
kunnen worden en flexibel aan te sluiten zijn.
- Compleet inclusief vulsysteem en vulluik
Uitgebreide Touch afstandbediening
- Reinigingsysteem van de branderbak
- Energielabel: A++

- 2 luchtkanalen ø 80 mm die onafhankelijk geregeld
kunnen worden en flexibel aan te sluiten zijn.
- Compleet inclusief vulsysteem en vulluik
Uitgebreide Touch afstandbediening
- Reinigingsysteem van de branderbak
- Energielabel: A++

De prijzen zijn geldig tot en met 2019. De prijzen zijn inclusief 21% BTW. Onder voorbehoud van wijzigingen.

CV PELLETKACHELS

HRV Viktor

HRV Torsby 1 0

€ 4940,00

€ 4 60,00

- In zwart, wit of bruin leverbaar
-

- Met speksteen of
of zwart leverbaar
-

- Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
- Ruimte ventilator regelbaar
- Energielabel A+

- Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
- Ruimte ventilator regelbaar
- Energielabel A+

HRV Sienna

€ 5950,00

Optie:
sierlijst compact:

€ 178,00

- Compleet inclusief vulsysteem en vulluik
Uitgebreide Touch afstandbediening
- WIFI standaard
- Reinigingsysteem van de branderbak
- Energielabel: A+

HRV140

-

€4

zwart

0,00

Keramiek in rood, wit of zwart leverbaar
Uitgebreide Touch afstandbediening
Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
Ruimte ventilator regelbaar
Energielabel A+

De prijzen zijn geldig tot en met eind 2019. De prijzen zijn inclusief 21% BTW. Onder voorbehoud van wijzigingen.

CV PELLET AANSLUITSET

Aansluitset voor pelletkachels
zonder buffervat
Deze set is geschikt voor het aansluiten van een
pelletkachel op een bestaande CV installatie .
Bestaande uit de volgende onderdelen:
Mixventiel 55 graden
Open Verdeler
Energiezuinige CV pomp
Terugslagklep
Aanlegthermostaat
Totaalprijs set: € 595,00

Aansluiting met buffervat
Voor het aansluiten van een cv pelletkachel op
een buffervat is slechts een mengventiel nodig.
De pomp / beveiliging e.d. is in de cv
pelletkachel ingebouwd. De software voor de
besturing is standaard
Mengventiel 55 graden:
€ 154,00
Buffervatsensor:
€ 27,00

Aansluitset voor pelletcombi
zonder buffervat
Deze set is geschikt voor het aansluiten van een
pelletkachel op een bestaande CV installatie .
Bestaande uit de volgende onderdelen:
Open Verdeler
Energiezuinige CV pomp
Terugslagklep
Aanlegthermostaat
Totaalprijs set: € 445,00

De prijzen zijn geldig tot en met eind 2019. De prijzen zijn inclusief 21% BTW. Onder voorbehoud van wijzigingen.

ROOKGASAFVOER
TBV HOUTKACHELS
Pijp ø 150 mm lengte 1 meter
Pijp ø 150 mm lengte 50 cm
Bocht ø 150 mm 90 graden
Bocht ø 150 mm 45 graden
Roset ø 150 mm
Nisbus ø 150 mm

€
€
€
€
€
€

54,00
38,00
57,00
49,75
18, 75
29,20

Pijp ø 130 mm lengte 1 meter
Pijp ø 130 mm lengte 50 cm
Bocht ø 130 mm 90 graden
Bocht ø 130 mm 45 graden
Verloop 130 / 150
Roset ø 130 mm
Nisbus ø 130 mm

€
€
€
€
€
€
€

48,50
36,00
54,00
48,75
62,50
18,75
29,00

TBV PELLETKACHELS
Pijp Ø 80 mm lengte 2 meter
Pijp Ø 80 mm lengte 1 meter
Pijp Ø 80 mm lengte 50 cm
Pijp Ø 80 mm lengte 25 cm
Schuifpijp Ø 80 lengte 41/61cm

€ 98,00
€ 41,00
€ 29,50
€ 25,50
€ 36,05

T-aansluitstuk inclusief ø 80 mm
dop en aansluitstuk L = 20 cm

€ 67,50

Bocht 15 graden ø 80 mm
Bocht 30 graden ø 80 mm
Bocht 45 graden ø 80 mm
Bocht 90 graden ø 80 mm
Bocht 90 graden ø 80 mm
met reinigingsklep
Bocht 90 graden ø 80 mm haaks

€
€
€
€

41,00
43,00
46,50
49,50

€ 51,50
€ 49,00

Roset Ø 80 mm
Nisbus 80 mm
Losse siliconenring
Ophangbeugel tbv pelletpijp
Verloop 80 > 100 mm zwart
Verloop 80 > 120 mm zwart
Verloop 80 > 130 mm zwart
Verloop 80 > 150 mm zwart
Mof F/F

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Vloerplaten glas en staal
Vloerplaat 55x70 cm staal zwart
Vloerplaat 80x80 cm staal zwart
Vloerplaat 55x70 cm glas
Vloerplaat 80x80 cm glas

€
€
€
€

128,00
154,00
167,00
190,00

De prijzen zijn geldig tot en met eind 2019. De prijzen zijn inclusief 21% BTW. Onder voorbehoud van wijzigingen.

19,00
28,00
4,80
19,50
41,00
43,00
45,00
77,00
26,50

Tel. 0314 360880
www.nordicfire.nl
info@nordicfire.nl

De prijzen zijn geldig t/m eind maart
2019 en onder voorbehoud van
wijzigingen. De vermelde prijzen zijn
inclusief btw.

