
NUNNAUUNI ZOMERCAMPAGNE 

“De spekstenkachels 

van NunnaUuni brengen  

een heerlijke warmte in 

uw woning. In slechts 2-

3 uur stoken slaat u zo-

veel energie op in de 

stenen, dat uw kamer 

voor 24 uur genoeg 

warmte  heeft. 

Joya 3 

 Gewicht  1565 KG 

 Warmte-energie 56,2 kWh 

 Standaard prijs € 7650,- 

 Aktieprijs € 6650,- 

Uw voordeel:  

€ 1000,- !!! 
 

NunnaUuni Joya 3 

Ervaar echte warmte 
De speksteenkachels van NunnaUuni zorgen voor een aangenaam leefklimaat voor u 

en uw omgeving. De fijne, constante stralingswarmte wordt diep in het menselijk li-

chaam opgenomen en zorgt er voor dat uw lichaam ook lang warm blijft.  

Alle standaard NunnaUuni kachels zijn getest volgens de EN 15250 normering. Dat is 

de normering voor warmte-opslaghaarden. In deze test wordt de uitstoot van  rookgas-

sen gedurende het hele verbrandingsproces getest en gekeurd. Mede dankzij het gou-

den vuur rooster voldoen de NunnaUuni kachels dus ruimschoots aan de gestelde 

waarden die momenteel overal in Europa gelden. 

Doordat de speksteenkachels van NunnaUuni in slechts 2-3 uur stoken opgewarmd 

kunnen worden is de totale belasting voor het milieu dus erg minimaal. De warmte die 

de kachel oplevert kent geen pieken en dalen, maar zorgen voor een prettige warmte 

gedurende de hele dag. 

Deze geweldige eigenschappen willen we graag bij zoveel mogelijk mensen in huis 

brengen. Daarom komen we gedurende de komende maanden met aantrekkelijke aan-

biedingen op een aantal kachels.  

Campagne geldig vanaf 20 oktober t/m 31 december 2017  Oktober 2017 



Contact opne-
men 

Als u vragen heeft over deze 

campagne of meer informa-

tie, aarzel dan niet om con-

tact met ons op te nemen: 

Haarden Import Holland 

Hoofdstraat 18 

7625 ND Zenderen 

(074)-2671389 

info@haardenimport.nl 

 

Haarden Import Holland - Wegwijs in Warmte 

NunnaUuni Herfst-Winter aktie. 20 oktober– 31 december 2017 

NunnaUuni Latus L, 56,4 kWh, 1920 KG 


