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Element4 Modore 240

€ 8.435 *
Technische details
Vermogen
Rookgasafvoer
Achteraansluiting
Bovenaansluiting
Afstandsbediening
Brandstof
Branderdecoratie
Kleuren
Rendement
Systeem
Vuurzicht

15 kW
ø 200/130 mm (gas gesloten)
Nee
Ja
Ja
Aardgas, Propaan
Houtset, Kiezels
Zwart
89 %
Gesloten
Front

https://www.haardenexpress.nl/element4-modore-240.html

Beschrijving

Opties

Na het succes van zijn toch forse broertje, de
Element4 Modore 140 , is er nu een nog bredere
gashaard: de Element4 Modore 240. Deze haard heeft
een 240cm breed vuurzicht, hiermee hoort deze
haard tot de allerbreedste haarden op de markt.
Het vlammenspel wordt geleverd door 3
onafhankelijke branders. Zo past u het vuur altijd
aan naar uw wensen.
Met deze afmetingen en het forse vermogen van 15kW
is heeft u een grotere ruimte nodig om deze haard
goed tot zijn recht te laten komen. Op dat moment
heeft u wel de blikvanger van uw woning, een haard
met een ruit van 240cm breed en 38cm hoog.

Branderdecoratie
• Houtset
• Witte carrara kiezels
• Grijze marmersplit
• Witte marmersplit
Achterwand
• Antraciete achterwand
• Zwart glazen binnenwand (uit 2 delen)

€ 1.025

Accessoires
• Bedieningsluik
• Convectieroosters (set 2 stuks)
• Muurschakelaar
• ProControl Element4
• Powerfan systeem
• Adapter 230 Volt
• Kabel t.b.v. domotica

€ 95
€ 138
€ 89
€ 299
€ 2.659
€ 29
€ 39

Modore 240 of de extra hoge Modore 240H
De ruit van standaard uitvoering van de Modore 240
meet een hoogte van 38cm. Dit geeft de ruit een
bijzonder panorama vuurzicht. Naast deze
uitvoering is er nu ook de Modore 240H
leverbaar. Hiervan is de ruit 50% groter, en dus
fors meer vuurzicht. De ruit heeft bij deze
uitvoering een hoogte van 57cm
De haard wordt compleet met afstandbediening en elektronische ontsteking geleverd. Voor de
branderdecoratie kan u kiezen uit: witte of grijze marmersplit, witte carrara kiezel of een
meer traditionele houtset. De wanden kunnen ook uitgevoerd worden in zwart glas, dat geeft het
vlammenspel meer diepte en levendigheid.

* Adviesprijs van fabrikant, incl BTW
Dit overzicht dient ter informatie en is geen aanbieding of offerte.

