
aansluiting prijs in € prijs in € extra laag oppervlakte afmetingen deur stookkamer schoorsteen
schoorsteen (ex. btw.) (incl. 21% btw.) (kg - h=10cm) (m² bij RC=4,5) (hxbxd) (dubbelglas = //) (bxd) (Ø mm) (kg) (KW opslag)

top € 3.685,49 € 4.459 75 50-70 1750x795x585 450x450 // 410x305 150 10,5 31,5

dubbele deur (top) tunnel € 4.653,23 € 5.630 75 50-70 1750x795x585 450x450 // 410x305 150 10,5 31,5

top € 4.508,06 € 5.455 100 70-100 1750x980x685 670 of 510x450 // 460x390 150 13 39

dubbele deur (top) tunnel € 5.814,35 € 7.035 100 70-100 1750x980x685 670 of 510x450 // 460x390 180 13 39

top € 4.701,62 € 5.689 100 70-100 1750x980x685 670 of 510x450 // 460x390 150 13 39

dubbele deur (top) tunnel € 6.201,62 € 7.504 100 70-100 1750x980x685 670 of 510x450 // 460x390 180 13 39

top € 4.803,65 € 5.812 110 70-100 1650x1150x575 670x450 // 420x390 150 14 42
dubbele deur (top) tunnel € 6.361,62 € 7.698 110 70-100 1650x1150x575 670x450 // 420x390 180 14 42

prijzen:
● ● 790,00€         gewicht (kg) incl btw

● ● zie tabel 100/110 Kg 363,00€            

● ● op aanvraag 85 Kg 308,00€            

● ● op aanvraag 75Kg 272,00€            

● ● 169,00€         50 Kg 181,00€            
● ● 87,00€           45Kg 163,00€            

● ● op aanvraag
●
●
●

1900
1900
1900

opties: 

verbrandingskamer bekleed met vervangbare schammotte platen. 
geschikt voor laag energie huizen met onderdruk ventilatie systeem.
bodenplaat met externe lucht uitgevoerd.

schoorsteen klep in de kachel verwerkt
extra lijm en materiaal voor achterzijde bij vrijstaande kachel
uitbreidingen en ontwerpen als warmte bank, houtopslag nis

getest volgens NEN 15250 , voldoet aan de duitse BimSchV2 .
dubbelglas met maskeer print.
schone ruit constructie

standaard inclusief:

afwerking naar wens leemstuc , kalkstuc, tegels, enz

LINNATULI Finovens
warmte accumulerende houtkachel 2023

KACHELBOUWER.NL
Slaapweg 1 - 7274GK Geesteren

 +31 545 482 051
info@kachelbouwer.nl

complete set met alle massa elementen, lijm, net, staal delen, deur, manual, 
degelijk en waterdicht verpakt etc.   

*extra elementen (h=10cm)

verbrandingskamer zonder grill en zonder aslade.
deur vlak met het oppervlak, ligt verdiept in de steen. 
afdekkader zwart.

LINNATULI ECO LINE Finovens

verbrandings optimalisatie door besturing
verzwaren en verhogen van de kachel met extra elementen*
mantel met leemstenen opgebouwd

hout max/stookbeurtmodel

Deur 45x67

ELISE
Deur 45x67

Alle prijzen zijn inclusief alle materialen / Exclusief: Installatie, stuc en afwerklaag, rookgaskanaal, fundatie en transport binnen NL en BE.   

IDA
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Deur 45x45

ADA
Deur 45x51

ADA

gewicht
(kg)

1300
1300
1900
1900
1900


