NUNNAUUNI ENERGIE CAMPAGNE
Oktober 2017

Campagne geldig vanaf 1 februari t/m 31 maart 2018

Hoeveelheid energie=prijsvoordeel
De speksteenkachels van NunnaUuni zorgen voor een aangenaam leefklimaat voor u
en uw omgeving. De fijne, constante stralingswarmte wordt diep in het menselijk lichaam opgenomen en zorgt er voor dat uw lichaam ook lang warm blijft.

Energie campagne 2018;
Iedere 10e warmtedag vermenigvul-

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 rookgassen gedurende het hele verbrandingsproces getest en gekeurd. Mede dankzij het gouden vuur rooster voldoen de NunnaUuni kachels dus ruimschoots aan de gestelde
waarden die momenteel overal in Europa gelden.

digd met het vermogen van de haard
levert u de korting in Euro’s op.
Rekenvoorbeeld Mamo solo:
150 dagen/10 * 77 kWh = 1155,- kor-

Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht om bij iedere haard een energielabel te leveren. Op
dit label zijn de prestaties van de betreffende haard duidelijk af te lezen. In het geval
van de warmte-opslaghaarden is niet alleen de totale hoeveelheid energie te zien di de
haard levert, maar ook het aantal uren dat de haard warmte blijft leveren. Deze comfort
funtie is erg belangrijk bij warmte-opslaghaarden.

ting ex BtW

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.
In Nederland hebben we gemiddeld 150 dagen per jaar een warmtebron nodig.

Joya 3


Gewicht 1565 KG



Warmte-energie 56,2 kWh



Standaard prijs € 7650,-



Korting 150/10*56.2=€ 1020,-

Uw voordeel:
€ 1020,- !!!
NunnaUuni Joya 3

.

NunnaUuni Energie campagne, 1 februari-31maart 2018

Alle haarden uit onderstaande serie leveren de korting op volgens onderstaande formule:

Aantal warmtedagen/10 * warmteopslagcapaciteit = Kortingsbedrag in Euro

Type Haard

Aantal warmtedagen

kWh warmteopslag

Korting inclusief BtW

Blanka

150

72

€ 1306,80

Joya

150

56

€ 1016,40

Latus

150

56

€ 1016,40

Cha

150

35

€ 577,50

Hestia Solo

150

59

€ 1070,85

Mamo Solo

150

77

€ 1397,55

Hoe groter het vermogen, hoe hoger de korting

Contact opnemen
Als u vragen heeft over deze
campagne of meer informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:
Haarden Import Holland
Hoofdstraat 18
7625 ND Zenderen
(074)-2671389
NunnaUuni Latus L, 56,4 kWh, 1920 KG
Haarden Import Holland - Wegwijs in Warmte

info@haardenimport.nl

