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Email: info@haardenexpress.nl

Bellfires Vertical Bell Small Tunnel 3

€ 4.800 *

Technische details
Vermogen
Rookgasafvoer
Bovenaansluiting
Afstandsbediening
Brandstof
Branderdecoratie
Kleuren
Systeem
Gewicht
Afmetingen
Vuurzicht

2 - 7 kW
ø 200/130 (gas gesloten),
150/100 mm (gas gesloten)
Ja
Ja
Aardgas
Houtset, Kiezels
Antraciet
Gesloten
106 kg
77.6 x 115.5 x 48 cm (B x H x
D)
Doorkijk

https://www.haardenexpress.nl/bellfires-vertical-bell-small-tunnel-3.html

Beschrijving

Opties

De Bellfires Vertical Bell Small Tunnel 3 is een
opvallende tunnelhaard. De ruit heeft een breedte
van 53 cm en een hoogte 82cm. Door dit staande
ontwerp vormt deze haard een bescheiden maar
aansprekend middelpunt in uw woonkamer. De tunnel
uitvoering maakt de haard geschikt om te plaatsen
in een room divider of juist in de scheidingsmuur
tussen woonkamer en keuken. Zo geniet u op vele
plaatsen van deze prachtige haard.
De Bellfires Vertical Bell Small Tunnel 3 is een
"state-of-the-art" gashaard. Bellfires staat
garant voor de hoogste kwaliteit en vele jaren
innovatie op het gebied van gashaarden. Met de
introductie van de nieuwe generatie is de nieuwe
norm gezet. Sinds kort is deze revolutionaire
serie uitgebreid met een aantal tunnelhaarden.
Wanneer u de voorkeur heeft aan een grotere
"staande" tunnelhaard moet u zeker eens kijken
naar Bellfires Vertical Bell Medium Tunnel 3
haard.

Type brander
• Centre Fire
• Line Fire
Kader zijde A
• Floating Frame
• Hidden Door
• Hidden Door +7 cm
• Hidden Door +10 cm
• Hidden Door +10 cm + stenen plateau

€ 220
€ 246
€ 701

Kader zijde B
• Floating Frame
• Hidden Door
• Hidden Door +7 cm
• Hidden Door +10 cm
• Hidden Door +10 cm + stenen plateau

€ 220
€ 246
€ 701

Glas
• Standaard
• Ontspiegeld glas

€ 884

Branderdecoratie
• Houtstammen
• Grijze stenen
• Wit marmersplit
Interieur
• Stalen vlakke wanden
• Zwart keramische spiegelwand

€ 424

Accessoires
• Convectiekast
• Verlengde potenset (4 stuks)

€ 128
€ 61

Bediening via App

* Adviesprijs van fabrikant, incl BTW
• WiFi-module + afstandbediening
Dit overzicht dient ter informatie en is geen aanbieding of offerte. • WiFi-module + puck

€ 185
€ 125

