Adres: HaardenExpress
Industrieweg 4 a
8263 AC Kampen
Tel: 038 - 2022650
Email: info@haardenexpress.nl

Helex Trimline 90E Front

€ 1.875 *
Technische details
Brandstof
Branderdecoratie
Kleuren
Vuurzicht

Elektrisch
Houtset
Zwart
Front

https://www.haardenexpress.nl/helex-trimline-90e-front.html

Beschrijving

Opties

De Helex Trimline 90E front elektrische haard is
modern en chic, bezit hoogstaand technologisch
vernuft en passen nagenoeg op iedere plek in jouw
woning.
De elektrische haarden van Helex zijn gemakkelijk
te bedienen met de infrarood afstandsbediening.
Naast sfeer, verwarmen de haarden ook met een
output tussen de 0,75 kW en 1,5 kW. De vlammen
worden weergegeven door middel van LED
technologie.
Kies de elektrische haard die past in uw interieur
in één van de drie verschillende maten; 75, 90 en
140 cm en personaliseer deze met een range van
modulaire opties in verschillende materialen en
design zodat er altijd wat passend is voor jouw
wensen. Standaard komt de haard als een front
model, maar deze kan simpel worden omgebouwd naar
een hoek of panorama dankzij de gratis conversie
kit. Dat maakt het een van de meeste veelzijdige
haarden die beschikbaar is.

Bankjes
• Tempus 90E wit
• Calcatta 90E marmer effect
• Calcatta 140E marmer effect
• Orebro 140E wit/grijs
• Malmo 140E walnoot/grijs
• Solna 140E wit/grijs

€ 495
€ 1.420
€ 1.995
€ 1.395
€ 2.015
€ 1.110

Zwevende plateau's
• Omnia 90E eik
• Omnia 90E wit
• Omnia 90E veritas agean limestone
• Omnia 140E veritas agean limestone
• Omnia 90E veritas graniet
• Omnia 140E veritas graniet

€ 425
€ 275
€ 815
€ 1.045
€ 815
€ 1.045

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

Schap
• Semper 90E wit
• Semper 140E wit

€ 255
€ 440

Deco trims
• Mini 90E/140E wit
• Mini 90E/140E grijs
• Midi 90E/140E wit
• Midi 90E/140E grijs
• Maxi 90E/140E wit
• Maxi 90E/140E grijs

€ 145
€ 145
€ 145
€ 145
€ 145
€ 145

Bovenbouw
• Bovenbouw 90E
• Bovenbouw 140E

€ 845
€ 935

