COLLECTIE HOUTKACHELS

Nordpeis verbetert continu zijn producten en behoudt zich
het recht voor, deze verbeteringen ten alle tijden en zonder
aankondiging te integreren in de producten.
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Nordpeis EN DE GESCHIEDENIS VAN DE WARMTE
Open haarden hebben altijd een speciale plaats
ingenomen in de harten en huizen van de Noren.
Noorse winternachten zijn koud, lang en worden
gekenmerkt door zware sneeuwval en ijzige wind.
Daarom was het vuur hier in deze koude oorden
– meer dan in andere delen van de wereld – van
oudsher van bijzonder belang. Vuur is het hart
van het huis, schenkt warmte, licht en een gevoel
van veiligheid. Vuur is vanaf de oertijd belangrijk,
omdat het ons geholpen heeft te overleven.
Dat Noren kille mensen zouden zijn is een
wereldwijd misverstand. Deze mythe van de
koude noordelijke landen is totaal verkeerd. Juist
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vanwege het ijzige klimaat waarderen Noren
al jaren het vuur en werd het een deel van vele
Noorse tradities. Noren zijn fervente voorstanders
van warmte en tradities.
Traditieverbondenheid
levensstijl

ontmoet

moderne

Vandaag de dag is Noorwegen een modern hightech
land en de kou wordt gezien als een zegen. In ieder geval
voor mensen die graag bij het haardvuur zitten. Dat is
precies waar de Noren van houden. Ongeacht alle huidige
nieuwe technologieën verbreidt een knetterend vuur nog
steeds dezelfde warme sfeer in onze huizen als vroeger.

De Noren waren altijd afhankelijk van het vuur. Deze
historische verbondenheid is blijven bestaan. Tegenwoordig
is het nog steeds zo dat er in Noorwegen gemiddeld meer
houtkachels per huishouden zijn dan in ieder ander land
van de wereld.

van weleer. Onze producten voldoen nog steeds aan de
hoogste eisen en hebben een zuivere verbranding. Doe net
als de Noren en geniet van de rustgevende warmte van
een houtkachel.

Kwaliteit
en
samenhang.

Meer dan alleen warmte

innovatie

in

historische

Nordpeis werd bijna 30 jaar geleden opgericht. Sindsdien
worden onze kachels beïnvloed door de Noorse tradities
en geschiedenis. Ons recept voor succes is: kwaliteit,
innovatieve technologieën plus een mooi design. Kwaliteit
was en is onze basis. Onze kachels verbinden traditie met
functionaliteit. Het vuur veroorzaakt nog steeds het gevoel

Haarden zijn tegenwoordig niet alleen maar louter
een warmtebron. Ze zijn een centraal onderdeel in elk
huishouden geworden. Onze haarden onderscheiden zich
door hun duidelijke vormgeving. Zij brengen het vuur tot
leven. Dankzij ons uitgebreide assortiment met diverse
opties vindt iedereen de gewenste haard.

Nordpeis |
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EEN BETER MILIEU
Als u een gezellige sfeer wilt creëren vóór uw Nordpeis haard,
dan kunt u dat doen met een zuiver geweten.
Al onze haarden hebben een schone verbranding. Dat wil zeggen,
al onze kachels zijn uitgerust met een dubbel verbrandingssysteem.
Dankzij het gebruik maken van de modernste technologieën, verbrandt
het hout volgens een milieuvriendelijke methode, en verwarmt uw huis
optimaal.
Onze verbrandingstechnieken voldoen aan de strengste wereldeisen.
De haarden hebben een hoge mate van efficiëntie zodat het erg lang
duurt voordat het hout is opgebruikt.
1.

Primaire verbranding zorgt voor een goede verbranding.

2.

Secundaire lucht (verbrandingslucht) voorziet het vuur met de juiste
toevoer van de verbranding. Deze lucht wordt tevens gebruikt
voor de extra hitte en de schone verbranding. De secundaire
lucht is grotendeels door het glas te bekijken en daardoor blijft het
glas schoon.

3.

De tertiaire lucht wordt verwarmd, en verbrandt bijna volledig de
schadelijke gassen (stof, teer en CO).
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Houtkachels & convectiewarmte
Nordpeis heeft een brede selectie van kachels, met
allen een uitstekende bron van verwarming.
Ontwerp en kwaliteit en modern design in staal en gietijzer
van de hoogste kwaliteit. De haarden zijn voorzien van
een deur met hittebestendig glas. De verbrandingskamer
is bestand tegen deze hitte en is behandeld tegen roest.
Bepaalde delen die zijn blootgesteld aan deze hitte zijn
van gietijzer gemaakt. Deze details bieden een goede
functie en een lange levensduur van uw houtkachel.

geïsoleerd, door de isolerende panelen op de achterwand
en zijwanden, zorgt de haard ervoor dat u hierdoor een
hoge hitte krijgt en daardoor een schone verbranding.
Bovendien blijven ze ook schoon en helder bij veelvuldig
gebruik. De modellen worden streng gecontroleerd en
u kunt bij uw dealer terecht voor deskundig advies en
om u verder te helpen bij de keus van het juiste model in
uw woning. De kachels zijn gemakkelijk te onderhouden.
Meer informatie kunt u vinden op:
www.nordpeiskachels.nl

Veiligheid is bij ons het belangrijkste. Alle kachels zijn
ontworpen volgens de strikte Noorse brandpreventie
verordeningen en goedgekeurd. Ze worden vervaardigd in
milieuvriendelijke productieprocessen.
De dubbelwandige kachels hebben convectie en geven
een veel comfortabelere warmteverdeling in uw woning.
Alle kachels zijn uitgerust met een handvat dat niet te
warm wordt. De glazen deuren in de verbrandingskamer
zijn zelfreinigend. Doordat de verbrandingskamer is

De warme lucht van de convectie kachels zorgt voor
een betere warme luchtstroomverdeling in uw kamer.
De luchtstroom zorgt voor een circulatie door de
dubbelwandige mantel, die opstijgt en verspreid wordt
door de luchtuitlaat roosters op de kachel. De koudere
lucht wordt dus aangezogen door de convectie en
door deze omloop krijgt u een betere warmteverdeling
in uw kamer en daardoor wordt de stralingswarmte
verminderd.
Nordpeis |
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Nordpeis Salzburg. Info pag. 42

WELKE KEUZE IS GOED?
U kunt kiezen uit diverse haarden, maar wat zijn de
verschillen?
Vrijstaande kachels:
Kachels kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën.
Gietijzeren kachels en stalen kachels. Gietijzeren kachels hebben
vaak een traditionele vorm en worden langzamer warm dan stalen
kachels. Kachels gemaakt van staalplaat worden snel warm en
hebben veelal een modern ontwerp met ruim zicht op het vuur.
Het gebruik van convectie zorgt voor een goede warmteverdeling.
Bij moderne kachels verbruikt u 40-50% minder hout. U hebt ook
een aanzienlijk lagere uitstoot.
Haarden van beton/speksteen met warmte opslag:
Deze haarden houden de warmte nog lang vast, als ze helemaal
uit zijn. Het duurt alleen ± een uur voordat de warmte vrij komt. Ze
kunnen nog vele uren warmte verspreiden. Er zijn ook gietijzeren
kachels met een warmte magazijn. Dit warmte magazijn is gevuld
met Power Stone. Dit zorgt dan voor een betere en langere
verspreiding van de warmte.
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Nordpeis Duo 2. Info pag. 30

Nordpeis Salzburg M + 1. Info pag. 44

Warmte grafiek (kW)

100%

Deze haard geeft meer warmte met minder hoeveelheid hout
en een lagere emissie. Afvoeren van de warmte via deze Power
Stone-elementen zorgt voor een uitstekende en confortable
verwarming.
100%

100%

Stunden
Kachel

Convectie kachel

Warmte accumulerende kachel
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iNSPIRATIE
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Pag. 36

| SMARTY CLASSIC

PERSONALISEREN
Smaken verschillen. Sommigen willen een moderne
kachel; anderen richtten zich meer op traditionele
modellen.
Gelukkig kunnen we aan vele wensen voldoen.
De moderne schoon brandende haarden van Nordpeis
kunnen vaak omgebouwd en aangepast worden zodat uw
haard uniek wordt. Nordpeis heeft een ruim assortiment
aan accessoires. Mocht u een nog persoonlijkere haard
willen, dan kunt u deze verven in elke gewenste kleur.
Gebruik dan een muurverf voor buiten op waterbasis.
Vergeet ook niet een voorstrijk te gebruiken.

Nordpeis |
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PLAATSING EN ZICHT OP HET VLAMMENBEELD
Wanneer je een nieuwe kachel koopt, wil je niet alleen
behaaglijke warmte maar ook een goed zicht op het
vlammenspel.
Onze kachels kunnen op verschillende manieren geplaatst
worden, zodat op een eenvoudige manier gekeken kan
worden, vanaf welke plek in huis u het best zicht heeft op
de vlammen. Op alle Nordpeis kachels staat een symbool
waarop je kunt zien hoe het vlammenspel zichtbaar is.
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Kachel
Ruimte

Zichtbaar
vlammenbeeld

SYMBOLEN M.B.T. HET ZICHT OP HET VLAMMENBEELD:

WAND

Voorzijde

Voorzijde met Hoekglas
grote zijruiten

HOEK

VRIJSTAAND

Voor of hoek

Voorzijde

Voorzijde met
grote zijruiten

Hoekglas

Doorkijk

Nordpeis |

21

COLLECTIE

COLLECTIE

HAVANNA
H 2005 / B 480 / D 480 mm
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 6
Warmtecapaciteit (m2): 45-120

OPTIE
Vloerplaat
Houtvak
As opvangbak
Luchttoevoerset

Havanna is een betonnen hoek open haard en neemt
weinig vloerruimte in beslag. Havanna is ontworpen voor
vrijstaande plaatsing.
Voor meer inspiratie bekijk pag. 18.

Kobe
H 1015, 1340, 1665 / B 1430 / D 420 mm
Warmtemagazijn: X-25F
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 50
Vermogen (kW): 7
Warmtecapaciteit (m2): 40-90

OPTIE
Verhoging
Betonnen frontplaten voor houtvak met hoek
Luchttoevoerset
Vloerplaat

Kobe is gemaakt met het oog op een extreem widescreen
effekt.
Het resultaat was een eenvoudige en minimalistische
open haard met hedendaagse uitstraling. Met smalle en
lange verbrandingskamers. U kunt met enkele, eenvoudige
elementen de Kobe bouwen op verschillende manieren.
Verwarmt een ruimte van: 40-90 m2.
Voor meer inspiratie bekijk pag. 18.

Extra element voor hogere versie
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Driehoekig houtvak

COLLECTIE

Technische specificaties pagina 54
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Odense
H 1780 / B 500 / D 500 mm
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 6
Warmtecapaciteit (m2): 45-120

De open haard Odense is een hoek haard die weinig
vloerruimte in beslag neemt. Deze kan zowel vrijstaand als
in de hoek geplaatst worden.
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OPTIE
Vloerplaat in glas
As opvangbak
Luchttoevoerset

COLLECTIE

Technische specificaties pagina 54
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Ronda 200
H 2000 / B 600 / D 600 mm
OPTIE
Vloerplaat in glas
Warmte opslag PowerStoneTM (285kg).
Luchttoevoerset

Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 5
Warmtecapaciteit (m2): 60-120

Warmtemagazijn - een thermisch opslagsysteem voor
alle Ronda modellen. Beschikbaar in standaard, wit en
antraciet.
Voor meer inspiratie bekijk pag. 15.

NB: Doordat het beton glad gemaakt is kunnen er wellicht verschillen in kleur en luchtbellen ontstaan.
Een kleur en een homogene structuur worden niet gegarandeerd.

Ronda 160
H 1600 / B 600 / D 600 mm
OPTIE
Vloerplaat in glas
Warmte opslag PowerStoneTM (195kg)
Luchttoevoerset

Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 5
Warmtecapaciteit (m2): 60-120

Warmtemagazijn - een thermisch opslagsysteem voor alle
Ronda modellen.
Beschikbaar in standaard, wit, antraciet en speksteen.

NB: Doordat het beton glad gemaakt is kunnen er wellicht verschillen in kleur en luchtbellen ontstaan.
Een kleur en een homogene structuur worden niet gegarandeerd.

28 | Nordpeis

COLLECTIE

Gewaxt beton wit

Speksteen

Gewaxt beton wit

Technische specificaties pagina 54

Gewaxt beton zwart

Gewaxt beton zwart

Standaard

Standaard
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DUO SERIE

Duo 2

Duo 4

Duo 5 Aluminium

Duo 2
H 1260 / B 470 / D 365 mm
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 5
Warmtecapaciteit (m2): 45-120

OPTIE
As opvangbak
Luchttoevoerset
Vloerplaat in glas

De Nordpeis Duo 2 is een moderne en eigentijdse kachel.
Het model Duo overtuigt door de licht gebogen vorm en
zijn geringe diepte.
Voor meer inspiratie bekijk pag. 13.

Duo 4
H 1260 / B 470 / D 365 mm
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 5
Warmtecapaciteit (m2): 45-120

De Nordpeis Duo 4 is een moderne en eigentijdse kachel.
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OPTIE
As opvangbak
Luchttoevoerset
Vloerplaat in glas

COLLECTIE

Duo 5 Zwart

Technische specificaties pagina 54

Duo 6
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Duo 5 Aluminium of Zwart
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 5
Warmtecapaciteit (m2): 45-120

OPTIE
As opvangbak
Luchttoevoerset
Vloerplaat

De Nordpeis Duo 5 is een moderne kachel die zowel in
aluminium als zwart uitgevoerd kan worden.

Duo 6 Speksteen
H 1275 / B 470 / D 365 mm
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 5
Warmtecapaciteit (m2): 45-120

DUO 6 speksteen is het nieuwste lid van de familie
Duo. Hier zijn de top en zijkanten bedekt met
speciaal geselecteerd speksteen. Het traditionele
warmtevasthoudende speksteen geeft het een slanke look.
Verwarmt een ruimte van: 45-120 m2.
Voor meer inspiratie bekijk pag. 16.
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OPTIE
As opvangbak
Luchttoevoerset
Vloerplaat

COLLECTIE

Duo 5 Zwart

Technische specificaties pagina 54

Duo 5 Aluminium
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Quadro serie
Verkrijgbaar met verhoging of als basismodel

De Quadro is ontworpen om zowel aan een rechte muur
als in een hoekopstelling geplaatst te worden. Door
deze unieke styling kan deze houtkachel in elk interieur
geplaatst worden.

Quadro 1

Quadro 1 met verhoging

Quadro 1
H 1205 / B 620 / D 505 - (Hoekmodel) 440 mm - (Wandmodel)
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 6
Warmtecapaciteit (m2): 45-120

OPTIE
Verhoging met PowerStone (H: 166 mm, 14 kg)
As opvangbak
Luchttoevoerset
Vloerplaat

De Quadro 1 staat op een voet wat het design slank maakt.

Quadro 2
H 1205 / B 545 / D 440 - (Hoekmodel) 385 mm - (Wandmodel)
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 6
Warmtecapaciteit (m2): 45-120

De Quadro II is het basismodel.
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OPTIE
Bovenblad met hoek of rechte achterzijde.
Verhoging met PowerStone (H: 166 mm, 14 kg).
As opvangbak
Luchttoevoerset
Vloerplaat

COLLECTIE

Quadro 2

Quadro 2 met verhoging

Quadro 3

Quadro 1 met verhoging

Quadro 2 met verhoging

Technische specificaties pagina 54

Quadro 3 met verhoging

Quadro 1

Quadro 2
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Quadro 3
H 1335 / B 545 / D 440 - (Hoekmodel) 385 mm - (Wandmodel)
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 6
Warmtecapaciteit (m2): 45-120

OPTIE
Verhoging met PowerStone (H: 166 mm, 14 kg).
As opvangbak
Luchttoevoerset
Warmtemagazijn
Vloerplaat

De Quadro III is een hoog model .
Voor meer inspiratie bekijk pag. 12.

Smarty Classic
H 910 / B 460 / D 415 mm
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 3-8
Warmtecapaciteit (m2): 45-120

OPTIE
Convectie platen
Verse luchttoevoer
Vloerplaat universeel, zwart staal 70x90
Kookplaat

De Smarty is een echte visuele traktatie met een overvloed
aan moderne voorzieningen. Het is een zeer moderne
houtkachel in elk opzicht, met de klassieke vier poten van
een traditionele kachel.

Smarty Stone
H 960 / B 490 / D 415 mm
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 3-8
Warmtecapaciteit (m2): 45-120
Smarty is een flexibele gietijzeren kachel met
interessante variaties. De Smarty Stone heeft
twee poten van steen.
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OPTIE
Kookplaat
RVS convectie platen
Luchttoevoerset
Vloerplaat universeel, zwart staal, 70x90.

COLLECTIE

Quadro 3

Kookplaat

Quadro 3 met Verhoging

Convectieplaten in geborsteld staal

Smarty Stone

Technische specificaties pagina 54
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Uno serie

Uno is een kleine serie met een klassieke, moderne
Scandinavische look. De deur heeft een automatisch
vergrendeling systeem waardoor zowel veiligheid als
comfort gewaarborgd blijft. Door de grote glazen deur
kunt u de vlammen goed zien.

Uno 2

Uno 2
H 1012 / B 420 / D 348 mm
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 4
Warmtecapaciteit (m2): 40-90

OPTIE
As opvangbak
Luchttoevoerset
Vloerplaat

De Uno 2 heeft een houtopslag aan de zijkant.
Voor meer inspiratie bekijk pag. 14.

Uno 4
H 907 / B 420 / D 348 mm
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 4
Warmtecapaciteit (m2): 40-90

OPTIE
Voet in eiken, in zwart staal of RVS (hoogte 70mm).
As opvangbak
Luchttoevoerset
Vloerplaat

Bij de Uno 4 kunt u kiezen tussen drie varianten van de
poten. Op deze afbeelding ziet u hoe mooi de combinatie
is met eiken pootjes.
Voor meer inspiratie bekijk pag. 12.

Zwart staal
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RVS

Eiken

COLLECTIE

Uno 4

Technische specificaties pagina 54

Uno 4 / Voet in staal

Uno 4 / Voet in eiken

Uno 4 / Voet in RVS
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ORION
H 1012 / B 325 / D 510 mm
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 5
Warmtecapaciteit (m2): 15-90
Rookgasafvoer (mm): Ø 125

OPTIE
As opvangbak
Luchttoevoerset
Vloerplaat universeel, zwart staal, 70 x 90

De Orion is een traditionele gietijzeren kachel met schone
verbranding en een goede warmtestraling. De details in
geborsteld staal, het kenmerkende handvat en het glas in
de deur geven hem zijn klassieke karakter. De rookafvoer
kan bovenop of achter worden aangesloten.
Voor meer inspiratie bekijk pag. 14.

VEGA
H 750 / B 465 / D 465 mm
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 35
Vermogen (kW): 6
Warmtecapaciteit (m2): 30-120
Rookgasafvoer (mm): Ø 125

De Nordpeis Vega heeft voor een gietijzeren houtkachel
een bijzonder ontwerp. Met zijn creatieve uitstraling
staat deze Nordpeis Vega garant voor warmte en
vele jaren kijkplezier. De beschikbare secundaire
verbrandingstechniek doet het milieu en rendement eer
aan.
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OPTIE
As opvangbak
Luchttoevoerset
Vloerplaat universeel 70 x 90 zwart staal.

COLLECTIE

Orion

Vega

Technische specificaties pagina 54
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WARMTEACCUMULATIE - Salzburg
Warmte accumulerende haarden onderscheiden
zich van andere haarden doordat zij met een
beperkte brandtijd gedurende langere tijd
gematigde warmte produceren.
Conventionele kachels geven gedurende de
brandperiode sterke warmte af, maar met een
zeer beperkte afkoelingsperiode.
De warmte accumulerende haarden van Nordpeis
hebben een lang kanaalsysteem waarbij de
warmte die in de verbrandingskamer wordt
ontwikkeld, door het kanaalsysteem wordt
geleid alvorens afgevoerd te worden via de
schoorsteen. De warmte van de rookgassen
wordt geabsorbeerd door het materiaal rond
de rookkanalen en tegen de tijd dat de rook de
schoorsteen bereikt, is de temperatuur gedaald
tot iets meer dan 100 C°. Het rendement van een
goed geconstrueerde warmte accumulerende
haard ligt daarom veel hoger.
De bij de verbranding van het hout vrij gekomen
warmte wordt door de Power Stone opgenomen.
Na de verbranding het hout wordt deze warmte
gedurende lange tijd door de ruimte gelijkmatig
verdeeld.
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Salzburg heeft een Power Stone block. Een uniek product
van Nordpeis. Het absorbeert en slaat de warmte op.
(afbeelding Salzburg L).

COLLECTIE

ZO WERKT DE SALZBURG
BEKLEDING

LUCHTREGELAAR

Nordpeis heeft een speciaal
hittebestendig beton
ontwikkeld, dat ook nog licht
van gewicht is.

Nadat het vuur gedoofd
is, wordt de luchtregelaar
gesloten, om de warmte
zolang mogelijk te bewaren.

ROOKGASREGELAAR
In gesloten toestand
stroomt de hete lucht door
de kanalen en verwarmt de
Power Stone.

Power Stone
Dit warmtemagazijn is door
Nordpeis ontwikkeld en
absorbeert de warmte om
het vervolgens gelijkmatig de
gehele ruimte voor lange tijd te
verwarmen.

CONVECTIEROOSTER
Dankzij het innovatieve convectie
systeem is deze haard ook
te gebruiken tijdens een kille
avond. De Salzburg L heeft
een convectie rooster aan de
voorzijde waardoor u de keuze
heeft om de warmte op te slaan
of gelijk de warmte te gebruiken.

Thermotte®
Deze warmte isolerende platen
kunnen tegen zeer hoge
verbrandingstemperaturen
en zorgen voor een hoog
rendement en zuivere
verbranding.

Salzburg L

WARMTEGRAFIEK SALZBURG M & XL

WÄRMEABGABE SALZBURG
AFGIFTETIJD GEACCUMULERENDE WARMTE

Warmteafgifte (kW)

BRANDTIJD

100%

50%
100%

Salzburg XL 4,3 kW*

50%

25%
Salzburg M 2,4 kW*

25%

Uur

Kachel

Convectie kachel Salzburg M
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Salzburg XL
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COLLECTIE

Salzburg M
H 1485 - (+1)1805 / B 680 / D 480 mm
OPTIE
Vloerplaat
Extra element voor hogere versie
Luchttoevoerset

Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 2,4 - (+1) 2,7
Gewicht (kg): 610 - (+1) 717

Deze kachel is opgebouwd uit een kern van vuurvast beton of chamotte beton. Hieruit is het hele binnenwerk opgebouwd.
Hierin kan flink wat warmte worden opgeslagen. In de vuurkamer zelf is een andere vuurvaste steen toegepast. Deze zorgt
voor een betere verbranding door zijn enigszins isolerende eigenschappen. Indien nodig kan de bekleding van de brandkamer
eenvoudig zonder gereedschap via de deur worden vervangen. De buitenmantel is opgebouwd met een mooie glad
afgewerkte vuurvast beton en bestaat uit een aantal kant en klare ringen die eenvoudig op elkaar gestapeld kunnen worden.

Model

Vermogen

Warmte opslagcapaciteit

Salzburg M

3-5

100% na 4,9 uur/ 50% na 14,1 uur/ 25% na 21,7 uur

Salzburg M +1

3-5

100% na 5,7 uur/ 50% na 13 uur/ 25% na 20,5 uur

Salzburg L (met convectiewarmte)
H 1740 - (+1)2140 / B 800 / D 550 mm
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 35
Vermogen (kW): 3-3,5*
Gewicht (kg): 965 - (+1)1250

OPTIE
Vloerplaat
Extra element voor hogere versie
Luchttoevoerset

Salzburg L wordt geleverd met een gloednieuwe oplossing voor convectiewarmte. Het geeft u volledige controle over de
warmte in de kamer. De kamer kunt u ook snel opwarmen, iets dat u niet kunt met andere open haarden. U kunt ook kiezen
voor het sluiten van de convectieroosters voor het volledige effect van warmteopslag.

Model

Vermogen

Warmte opslagcapaciteit

Salzburg L

4-5

100% na x* uur/ 50% na xx uur/ 25% na x* uur

Salzburg L +1

4-5

100% na x* uur/ 50% na xx uur/ 25% na x* uur

Salzburg XL
H 1650 - (+1)2050 - (+2)2450 / B 1150 / D 600 mm
Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 50
Vermogen (kW): 3,9 - (+1)4,1 - (+2)4,3
Gewicht (kg): 1330 - (+1)1672 - (+2)2014

OPTIE
Vloerplaat
Extra element voor hogere versie
Luchttoevoerset

Salzburg XL is onze grootste betonnen open haard met warmtemagazijn. Net als de Salzburg M en L kan dit model ook
worden geleverd met aanvullende elementen voor hogere variaties. Salzburg XL met een extra item (+ 1) en twee extra items
(+ 2). De betonnen buitenkant wordt onbehandeld geleverd en kan worden geschilderd in de kleur van uw interieur.

Model

Vermogen

Warmte opslagcapaciteit

Salzburg XL

4-5

100% na 6,7 uur/ 50% na 10,6 uur/ 25% na 22,6 uur

Salzburg XL +1

4-5

100% na 6,9 uur/ 50% na 10,4 uur/ 25% na 21,7 uur

Salzburg XL +2

4-5

100% na 7 uur/ 50% na 10,1 uur/ 25% na 20,8 uur
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Salzburg M +1

Salzburg L +1

Salzburg XL +2

Salzburg M

Salzburg L

Salzburg XL +1
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Salzburg M met keramische frontplaat
diamond black of rusty brown

Salzburg L met keramische frontplaat
diamond black of rusty brown

Salzburg XL met keramische frontplaat
diamond black of rusty brown

Nordpeis |

45

TUINHAARDEN

TUINHAARDEN

rOMA gARDEN
H 1650 / B 790 / D 665 mm
Hoogte met schoorsteen (mm): 2160
Gewicht (kg): 352
Veiligheidsafstand achter (mm): 200
Veiligheidsafstand voor (mm): 200

OPTIE
Vonkenscherm
Grillrooster

Voorjaar en de zomer ’s avonds, voor velen een tijd om
tot rust te komen en met vrienden te genieten van deze
buitenhaard tot laat in de avond, met deze outdoor
haard van Nordpeis. De Roma Garden met optimale
kijkhoogte. De haard is van lichtgewicht beton vervaardigd
en is eenvoudig te monteren.
Voor meer inspiratie bekijk pag. 54.

nAPOLI GARDEN
H 1800 / B 645 / D 570 mm
Hoogte met schoorsteen (mm): 2150
Gewicht (kg): 270
Veiligheidsafstand achter (mm): 200
Veiligheidsafstand voor (mm): 200
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OPTIE
Vonkenscherm
Grillrooster

TUINHAARDEN
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technische info

Het getoonde model is niet beschikbaar in de collectie

het werken met beton
1. Wanneer de kachel op een
brandbare ondergrond komt te
staan, moet er een hittebestendige
vloerplaat voor de kachel liggen.
Deze vloerplaat moet ten minste 50
cm vooruit steken, vanaf het vuur in
de kachel. En aan de zijkant tenminste
30 cm aan iedere zijde.
2. Houdt u zich precies aan de
instructies in de handleiding en volgt u
stap voor stap deze instructies tijdens
het plaatsen. Controleert u tijdens
het plaatsen precies, of de kachel
waterpas staat. De afbouwelementen
worden met acryl kit met elkaar
verbonden.
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3. Oneffenheden bij de naad op de
grond kunnen weggewerkt worden
met het bijgeleverde cement. Tot
slot kunt u alle naden met het
hittebestendige acryl kit opvullen.
4. Als de acryl kit en cement goed
zijn opgedroogd kan de haard
afgewerkt worden. Dit kan met een
latex muurverf. Vloerplaat ervoor.
Klaar!
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Verwarmingsvermogen (kW)

Stofuitstoot (mg/
Nm³) 13% O2

Beton

2005

480

480

1150

295

150

3-8

20

Kobe

Beton

1340

1430

420

1005

425

150

3-6

33

Kobe +1

Beton

1665

1430

420

1305

480

150

3-6

33

Odense

Beton

1780

500

500

1355

253

150

3-8

20

Ronda 200

Beton

2000

600

600

1145

332

150

4-8

21

50

Ronda 160

Beton

1600

600

600

961

304

150

4-8

9

50

Speksteen

1600

600

600

961

537

150

4-8

9

50

Duo 2

Staal

1260

472

363

167

1140

115

150

3-7

***

***

Duo 4

Staal

1260

472

363

167

1140

115

150

3-7

23

200

Duo 5 Black

Staal

1260

472

363

167

1140

115

150

3-7

23

200

Duo 5 Alu

Staal

1260

472

363

167

1140

1150

150

3-7

23

200

1045

104

150

3-8

33

600

1045

113

150

3-8

24

150

1175

118

150

3-8

24

150

Ronda 160 speksteen

Afmetingen in mm
H

B

D

X

505*/ 105*/
560** 210**
440*/ 105*/
540** 210**
440*/ 105*/
540** 210**

Y

Veiligheidsafstand t.ov.
zijkant (mm)

Rookgas afvoer
Ø (mm)

Havanna

Model

Materiaal

Gewicht
(kg)

SPECIFICATIES

Quadro 1

Staal & Gietijzer

1205

320

Quadro 2

Staal & Gietijzer

1205

545

Quadro 3

Staal & Gietijzer

1335

545

Smarty Classic

Gietijzer

910

460

415

148

775

134

150

3-8

24

150

Smarty Stone

Gietijzer & Steen

960

490

415

148

830

170

150

3-8

21

150

Uno 2

Staal

1012

420

348

165

873

91,5

150

3-6

20

Uno 4

Staal

907

420

348

165

785

87,5

150

36

20

Orion

Gietijzer

625

325

510

115

520

72

150

1-6

23

200

Vega

Gietijzer

750

465

465

106

150

36

200

Salzburg M

Beton

1485

680

48

610

150

3-5

32

***

Salzburg M +1

Beton

1805

680

48

717

150

3-5

36

Salzburg L

Beton

1740

800

550

965

150

4-5

***

Salzburg L +1

Beton

2140

800

550

1250

150

4-5

***

Salzburg XL

Beton

1650

1150

600

1330

150

4-5

24

Salzburg XL +1

Beton

2050

1150

600

1672

150

4-5

24

Salzburg XL +2

Beton

2450

1150

600

2014

150

4-5

24
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Houtbloklengte
(mm)

CE

Paginanummer

Havanna

300

a

24

Kobe

300

a

24

Kobe +1

300

a

24

Odense

300

a

26

Ronda 200

300

a

28

Ronda 160

300

a

28

Ronda 160 speksteen

300

a

28

Duo 2

300

a

30

Duo 4

300

a

30

Duo 5 Black

300

a

32

Duo 5 Alu

300

a

32

Quadro 1

300

a

34

Quadro 2

300

a

34

Quadro 3

300

a

36

Smarty Classic

300

a

36

Smarty Stone

300

a

36

Uno 2

300

a

38

Uno 4

300

a

38

Orion

300

a

40

Vega

300

a

40

Salzburg M

300

a

44

Salzburg M +1

300

a

44

Salzburg L

300

a

44

Salzburg L +1

300

a

44

Salzburg XL

300

a

44

Salzburg XL +1

300

a

44

Salzburg XL +2

300

a

44

Aansluithoogte

Model

H

Y

D

B

X

Afstand achterzijde
kachel tot het midden
van het rookkanaal

Let op:
De betonnen bekleding is onbehandeld. Het overschilderbare beton/
Coloradosteen kan in kleur afwijken. Marmer is een natuurproduct en
kan in kleur en structuur afwijken.

Uitgave: 2014
Wijzigingen en druk- of zetfouten voorbehouden.
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www.nordpeiskachels.nl

