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PROGRAMMA OVERZICHT EN PRIJSLIJST
De prijzen zijn geldig tot en met eind 2021, onder voorbehoud van wijzigingen. 
De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. V3.0

Prijslijst



Fjord 1 
Fjord 2 
Fjord 3 

HOUTKACHELS

- Zwarte kleur
- Rookgasafvoer boven- of

achteraansluiting ø130 mm (Fjord 1) of
ø150 mm (Fjord 2 & 3)

- Vast houtvak
- Externe luchttoevoer aan de

achter- of onderzijde
- Voorzien van stelvoeten
- Fjord 1: energielabel A
- Fjord 2 en 3: energielabel A+

Bjork € 1632,23

- Zwarte kleur
- Rookgasafvoer boven- of

achteraansluiting ø 150 mm
- Vast houtvak
- Externe luchttoevoer aan de

achter- of onderzijde
- Energielabel: A+

- Zwarte kleur
- *laag model wordt op voet geleverd
- Speksteen in 1 kleur verkrijgbaar
- Rookgasafvoer boven- of

achteraansluiting ø 150 mm
- Gietijzeren deur
- Externe luchttoevoer aan de

achter- of onderzijde
- Energielabel: A+

- Zwarte kleur
- *laag model wordt op voet geleverd
- Speksteen in 1 kleur verkrijgbaar
- Rookgasafvoer boven- of

achteraansluiting ø 150 mm
- Gietijzeren deur
- Externe luchttoevoer aan de

achter- of onderzijde
- Energielabel: A+

- Zwarte kleur
- Rookgasafvoer boven- of

achteraansluiting ø 150 mm
- Speksteen in 1 kleur verkrijgbaar
- Gietijzeren deur
- Externe luchttoevoer aan de

achter- of onderzijde
- Energielabel: A+

Rosanna
Rosanna speksteen

€ 1876,03
€ 2305,79

Lodge laag*
Lodge met houtvak
Lodge speksteen 

Cottage laag*
Cottage met houtvak
Cottage speksteen 

€ 1603,31Sven

- Zwarte kleur
- Rookgasafvoer

bovenaansluiting ø 150 mm
- Vast houtvak
- Energielabel A+

€ 1396,69
€ 1504,13
€ 1636,36

€ 2280,99
€ 2280,99
€ 2714,88

€ 2297,52
€ 2297,52
€ 2789,26



ROOKGASAFVOER & ACCESSOIRES

€ 40,08

€ 29,75

€ 44,63

€ 40,29

€ 15,50

€ 23,97

€ 51,65

€ 44,63

€ 31,41

€ 47,11

€ 41,12

€ 15,50

Pijp ø 130 mm lengte 100 cm 

Pijp ø 130 mm lengte 50 cm 

Bocht ø 130 mm 90 graden 

Bocht ø 130 mm 45 graden  

Roset ø 130 mm  

Nisbus ø 130 mm  

Verloop 130 / 150  

Pijp ø 150 mm lengte 100 cm 

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  € 24,13

Rookgaskanaal
Maak de installatie compleet

De aansluiting van een moderne houtkachel 
maakt u compleet met een hoogwaardige 
kwaliteit rookgaskanaal.

De Nordic Fire schoorsteenelementen zijn 
van 2 mm dik plaatstaal en voorzien van 
kwaliteitsverf op het oppervlak. Dit zorgt 
niet enkel voor een langere levensduur, 
maar zorgt er ook voor dat het 
rookgaskanaal bij uw nieuwe houtkachel 
past.

De prijzen zijn geldig tot en met eind 
2021, onder voorbehoud van 
wijzigingen. De vermelde prijzen zijn 
exclusief 21% BTW. V3.0

Asstofzuiger

Lichtgewicht aszuiger om uw houtkachel 
schoon te maken en te onderhouden.

€  86,78



CV HAARDEN

NFW20 blackline € 3049,59

Cottage laag
Cottage met houtvak
Cottage Speksteen

Fortuna  € 2669,42 

NF W20 

Rosanna 
Staalversie 
Speksteenversie

- Zwarte kleur
- Standaard dubbele beglazing
- Rookgasafvoer boven- of
achterzijde ø 150mm

- Externe luchttoevoer achterzijde
- Voor het aansluiten op het systeem
kan men aansluitset 1, 2 of 3 gebruiken

- Energielabel A+

- Zwarte kleur
- Standaard dubbele beglazing
- Rookgasafvoer boven
- Externe luchttoevoer achterzijde
- Voor het aansluiten op het systeem
kan men aansluitset 1, 2 of 3 gebruiken

- Energielabel A+

- Grijze kleur
- Standaard dubbele beglazing
- Rookgasafvoer bovenzijde ø 150mm
- Externe luchttoevoer achterzijde
- Voor het aansluiten op het systeem
kan men aansluitset 1, 2 of 3 gebruiken

- Energielabel A

- Zwarte kleur
- Deur bestaat uit volledig glas
- Rookgasafvoer bovenzijde ø 150mm
- Externe luchttoevoer achterzijde
- Voor het aansluiten op het systeem
kan men aansluitset 1, 2 of 3 gebruiken

- Energielabel A

- Zwarte kleur
- Standaard dubbele beglazing
- Rookgasafvoer boven- of
achterzijde ø 150mm

- Externe luchttoevoer (achter/onder)
- Voor het aansluiten op het systeem
kan men aansluitset 1, 2 of 3 gebruiken

- Energielabel A+

€ 3909,09
€ 4528,93

Inbouwhaard met draaideur

Optimum 60 
Optimum 80

- Standaard dubbele beglazing
- Voor het aansluiten op het systeem kan
men aansluitset 1, 2 of 3 gebruiken

- Denk bij het inbouwen aan de
bereikbaarheid van de onderdelen en de
mogelijkheid voor reiniging

- Energielabel A+

Tunnel draaideur/draaid. 
Tunnel draaideur/liftdeur 

€ 4450,41
€ 4851,24

- Standaard dubbele beglazing
- Voor het aansluiten op het systeem kan
men aansluitset 1, 2 of 3 gebruiken

- Denk bij het inbouwen aan de
bereikbaarheid van de onderdelen en de
mogelijkheid voor reiniging

- Energielabel A+

€ 2826,45
€ 3256,20

€ 2710,74

€ 2942,15
€ 2942,15
€ 3595,04

- Zwarte kleur
- *laag model wordt op voet geleverd
- Speksteen in 1 kleur verkrijgbaar
- Boven- of achteraansluiting ø 150 mm
- Gietijzeren deur
- Externe luchttoevoer aan

de achter/onderzijde
- Energielabel: A+

Lodge laag
Lodge met houtvak
Lodge Speksteen

€ 2958,68
€ 2958,68
€ 3615,70

Inbouwhaard met doorkijk



AANSLUITMATERIALEN 

Deze set bestaat 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 * Een buffervat of combinatievat dient separaat

besteld te worden.

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

Aansluitset 3 - Comfort € 1396,69

Deze set bestaat uit de volgende componenten: 
Complete pompset met energiezuinige pomp 
Temperatuurverschil regelingssysteem EU21N-D5 
2x Standaard ketelbeveiligingsset 
Temperatuurbeveiliging
Pompschakeling EU-21
Relais voor inschakeling CV ketel
CV transportpomp

Optioneel: thermostatisch geregelde 
mengklep voor proceswater 

€ 859,50

€ 72,72€ 510,74 

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

Temperatuur verschilregelaar type 
EU21N-D5 met Anti-Stop functie € 160,33 € 23,55

€ 44,63 € 73,55

€ 156,20 € 16,36

€ 127,28 € 96,69

Standaard ketelbeveilingsset met 
ontluchter, overdrukbe-veiliging 
en manometer.

Open verdeler
incl. ontluchtingsaftap en isolatie 
verdeler

Mengventiel
55 graden voor CV-pelletkachels 
60 graden voor CV-houtkachels

Energiezuinige CV-pomp

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

Aanlegthermostaat voor 
inschakeling cv pomp

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

Terugslagklep 1” voor aansluiting 
bij open verdeler.

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

€ 252,07

+ € 121,49

Aansluitset 1 -  CV installatie 
Aan te sluiten op een bestaande CV installatie waar 
een CV-ketel aanwezig is.

Aansluitset 2 - Buffervat 
Complete aansluitset voor het aansluit en in 
combinatie met een buffervat

€ 1024,79

Aansluitpakketten
Speciaal samengesteld voor een 
juiste en veilige installatie

Een CV-houtkachel komt pas echt tot zijn 
recht met een correcte aansluiting. Hiervoor 
zijn aansluitpakketten samengesteld. In een 
aansluitpakket zitten alle appendages die u 
nodig heeft om zorgeloos van uw CV-haard 
te genieten.

De prijzen zijn geldig tot en met eind 2021, 
onder voorbehoud van wijzigingen. De vermelde 
prijzen zijn exclusief 21% BTW. V3.0



PELLETKACHELS

- Standaard met WIFI
- Rookgasafvoer boven of achter
- Zeer stille traploze vijzelmotor
- Uitgebreide Touch afstandbediening
- Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
- Quick-boost systeem
- Ventilator met Relax functie
- Energielabel A+

Viktor 8   
Bovenaansluitset

€ 2545,45
€  219,01

- Rookgasafvoer boven of achter
- Standaard met WIFI
- Zeer stille traploze vijzelmotor
- Uitgebreide Touch afstandbediening
- Volautomatische reiniging

(kantelrooster)
- Quick-boost systeem
- Uitschakelbare ruimte ventilator
- Energielabel: A++

Ilvar 7 staal
Ilvar 7 speksteen 
Bovenaansluitset

€ 2706,61
€ 3276,86
€   219,01

€ 3016,53

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

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

Finn

Bovenaansluitset € 219,01

Finn met houtvak 

Bovenaansluitset

€ 3136,36

€ 219,01

Store
Bovenaansluitset

€ 3115,70
€   219,01

Tjallmo 
Bovenaansluitset

€ 3289,26
€  219,01

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

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

Ilvar 9  
Bovenaansluitset

€ 3004,13
€   219,01

Vesper 
Bovenaansluitset

- Rookgasafvoer boven of achter
- Standaard met WIFI
- Zeer stille traploze vijzelmotor
- Uitgebreide Touch afstandbediening
- Vol-automatische reiniging

(kantelrooster)
- Uitschakelbare ruimte ventilator
- Energielabel: A++

€ 2884,30
€  219,01



PELLETKACHELS

Viktor 10 
Viktor 12 

€ 3190,08
€ 3289,26

- Standaard met WIFI
- Zeer stille traploze vijzelmotor
- Uitgebreide Touch afstandbediening
- Vol-automatische reiniging

(kantelrooster)
- Uitschakelbare ruimte ventilator
- Energielabel A++

Thor 
Bovenaansluitset

€ 3409,09
€  219,01

- Rookgasafvoer boven of achter
- Standaard met WIFI
- Zeer stille traploze vijzelmotor
- Uitgebreide Touch afstandbediening
- Vol-automatische reiniging

(kantelrooster)
- Uitschakelbare ruimte ventilator
- Energielabel A++

Espa staal 
Espa speksteen 
Bovenaansluitset 

€ 3702,48

€ 4099,17

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

€   219,01

PELLETKACHELS AIRPLUS

Torsby Airplus staal 
Speksteen / keramiek

Viktor 8 Airplus
Viktor 10 Airplus
Viktor 12 Airplus

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

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

€ 3066,12
€ 3181,82

€ 2789,26
€ 3541,32
€ 3710,74

Espa Airplus staal 
Espa Airplus speksteen
Bovenaansluitset  

€ 3933,88

€ 4347,11

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

€   219,01

De prijzen zijn geldig tot en met eind 
2021, onder voorbehoud van 
wijzigingen. De vermelde prijzen zijn 
exclusief 21% BTW. V3.0

€ 2876,03

€ 3016,53 

Torsby staal  
Torsby 
keramiek / speksteen

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



INBOUW PELLETKACHELS

Boxline 8
Boxline 10 

€ 3628,10
€ 3760,33

- Uitgerust met 2 convectieventilatoren
waarvan 1 uitgang naar een extra ruimte
kan worden geleid (airplus)

- Uitgebreide Touch afstandbediening + WiFi
- Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
- Ventilator met Relax functie
- Pelletvullade naar voren uitschuifbaar
- Energielabel: A+€ 384,30

Sienna 7 € 3842,98

Opties:

Sierlijst   € 147,11
Keuze uit 2 sierlijsten: een verdiepte lijst 
of een omgezette lijst met 3 cm rand
Vulluik € 194,22

- 2 convectieuitgangen flexibel aan te sluiten.
- Uitgebreide Touch afstandbediening
- Standaard WiFi via een losse wifi-device
- Reinigingsysteem van de branderbak
- Energielabel: A++

Sienna 10 € 3991,74

Boxline Compact € 3504,13

Opties:

Complete set bestaande uit een vulluik, 
vulbuis een aansluiting voor het vullen 
van pellets.

Automatische vul-unit € 801,65
Complete set voor het 
automatisch vullen van pellets 
bij inbouw pelletkachel

Sierlijst 3 cm
omgezette rand

Sierlijst verdiept 
uitschuifbaar van 2-5 cm

Opties:

Onderstel

Sienna 3-zijdig € 4446,28 - 2 convectieuitgangen flexibel aan te sluiten.
- Uitgebreide Touch afstandbediening
- Standaard WiFi via een losse wifi-device
- Reinigingsysteem van de branderbak
- Energielabel: A++

Opties:

Vulluik € 194,22
Complete set bestaande uit een vulluik, 
vulbuis een aansluiting voor het vullen 
van pellets.

Automatische vul-unit € 801,65
Complete set voor het 
automatisch vullen van pellets 
bij inbouw pelletkachel

Automatische vul-unit 

- Convectie naar voren
- Optionele vullade voor het eenvoudig

vullen van pellets, de vullade wordt
bovenop de kachel gemonteerd.

- Smalle sierlijst voor compacte inbouw
- Uitgebreide Touch afstandbediening + WiFi
- Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
- Ventilator met Relax functie
- Energielabel: A+Onderstel € 384,30

Vullade € 322,31 



CV PELLETKACHELS

- Touch bedieningsdisplay + WiFi
- Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
- Ruimteventilator regelbaar
- Energielabel: A+

HRV Torsby
Staal
Speksteen

€ 4347,11
€ 4611,57

€ 4194,21HRV Viktor

€ 127,27
Voor de juiste werking van de CV-pelletkachel 
i.i.c.m. een bestaand CV-systeem is een
mengventiel noodzakelijk.

Optie: 

Mengventiel€ 127,27
Voor de juiste werking van de CV-pelletkachel 
i.i.c.m. een bestaand CV-systeem is een
mengventiel noodzakelijk.

Optie: 

Mengventiel

- Touch bedieningsdisplay + WiFi
- Vol-automatische reiniging (kantelrooster)
- Ruimteventilator regelbaar
- Energielabel: A+

HRV Sienna € 5057,85

Opties:

Sierlijst   € 147,11
Keuze uit 2 sierlijsten: een verdiepte lijst 
of een omgezette lijst met 3 cm rand

Vulluik € 194,22

- Uitgebreide Touch afstandbediening
- Standaard WiFi via een losse wifi-device
- Reinigingsysteem van de branderbak
- Energielabel: A++

€ 127,27
Voor de juiste werking van de CV-pelletkachel 
i.i.c.m. een bestaand CV-systeem is een
mengventiel noodzakelijk.

Mengventiel

Sierlijst 3 cm
omgezette rand

Sierlijst verdiept 
uitschuifbaar van 2-5 cm

Complete set bestaande uit een vulluik, 
vulbuis een aansluiting voor het vullen 
van pellets.

Automatische vul-unit € 801,65
Complete set voor het 
automatisch vullen van pellets 
bij inbouw pelletkachel

Automatische vul-unit 

De prijzen zijn geldig tot en met eind 2021, 
onder voorbehoud van wijzigingen. De 
vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW. V3.0



ROOKGASAFVOER & ACCESSOIRES

Asstofzuiger
Wel zo makkelijk!

Lichtgewicht aszuiger om uw pelletkachel 
schoon te maken en te onderhouden.

€ 86,78

€  3,97

€   16,12

€   33,88

€€   35 54

€     37,19 

€   63,64

€€  21,90  

€ 55,79

€  15,70

€  23,14

€ 33,88

€ 35,54

€ 38,43

€ 40,91

€ 42,56

Rookgaskanaal
Maak de installatie compleet

De aansluiting van een moderne 
pelletkachel maakt u compleet met een 
hoogwaardige kwaliteit rookgaskanaal.

De Nordic Fire schoorsteenelementen 
voor pelletkachels zijn van 1,2 mm dik 
plaatstaal en voorzien van kwaliteitsverf 
op het oppervlak. Dit zorgt niet enkel 
voor een langere levensduur, maar zorgt 
er ook voor dat het rookgaskanaal bij uw 
nieuwe pelletkachel past.

Uniek: 2 meter lengte. Hierdoor ziet u 
geen koppelstukken in de ruimte

€ 40,50

Pijp Ø 80 mm lengte 200 cm 

Pijp Ø 80 mm lengte 100 cm 

Pijp Ø 80 mm lengte 50 cm 

Pijp Ø 80 mm lengte 25 cm 

Schuifpijp Ø 80 lengte 41/61cm

€ 33,88

€ 24,38

€ 21,07

€ 80,99

€ 29,79

T-aansluitstuk inclusief ø 80 mm

dop en aansluitstuk L = 20 cm

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 

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 



AANSLUITMATERIALEN 

Deze set bestaat uit de volgende componenten:

Mixventiel 55 graden
Open Verdeler
Energiezuinige CV pomp
Terugslagklep 
Aanlegthermostaat  

Voor het aansluiten van een cv pelletkachel op een 
buffervat is slechts een mengventiel en buffervatsenor 
nodig. 
De pomp / beveiliging e.d. is in de cv pelletkachel 
ingebouwd. 
De software voor de besturing is standaard aanwezig. 
Een buffer- of combinatievat dient separaat besteld te 
worden.

Aansluitset 
voor CV-pelletkachel zonder buffervat

Aan te sluiten op een bestaande CV installatie waar 
een CV-ketel aanwezig is.

Aansluiting met buffervat
Info over het aansluiten van een CV-pelletkachel in 
combinatie met een buffervat

€  491,74

Mengventiel 55 graden

Buffervatsensor

€ 127,27

€  22,31

€ 23,55

€ 156,20

€ 16,36

€ 127,27

€ 252,07

Mengventiel 55 graden

Open verdeler
incl. ontluchtingsaftap en isolatie 
verdeler

Energiezuinige CV-pomp

Terugslagklep 1”voor aansluiting 
bij open verdeler.

Aanlegthermostaat voor 
inschakeling cv pomp

Aansluitpakketten
Speciaal samengesteld voor een 
juiste en veilige installatie

Een CV-pelletkachel komt pas echt tot 
zijn recht met een juiste aansluiting. 
Hiervoor is een aansluitpakket 
samengesteld. In een aansluitpakket zitten 
alle appendages die u nodig heeft om 
zorgeloos van uw CV-pelletkachel te 
genieten.

De prijzen zijn geldig tot en met eind 2021, 
onder voorbehoud van wijzigingen. De 
vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW. V3.0



De prijzen zijn geldig tot en met 
eind 2021, onder voorbehoud van 
wijzigingen. De vermelde prijzen zijn 
exclusief 21% BTW. V3.0

www.nordicfire.be 
info@nordicfire.be
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