
Verkoop prijslijst BrandMeester per 2015. Alle getoonde prijzen zijn 
incl. 21% btw. 
Atelier BrandMeester: 06- 4504 2017 (ma- za 0900- 2000 uur)

Terraskachels Budget, incl. vaste 90 cm
schoorsteen en regenkap. Totale hoogte
+/- 150 cm.
Met de lak van de gasfles er nog op. Deze
laag brandt er met een uurtje vanzelf af
tijdens de eerste keer stoken. Met vaste
133X3 kachelpijp. Deze versie krijgt naar
verloop van tijd een roestlaagje. 

• BrandMeester Classic: 
€ 199,00 € 189,00 

• BrandMeester Classic met deurtje: 
€ 269,00 € 249,00 

• BrandMeester Big, met deur en
kookplaatje:

 € 349,00 € 319,00

Als u een hogere schoorsteen wilt op deze
kachel kiest u 133X3 stalen schoorsteen, zie
bij accessoires. Een hele lengte erbij maakt de kachel 240 cm hoog, een halve 
lengte 195 cm. Deze elementen worden klemvast op de bestaande vaste 
schoorsteen gemonteerd. 

 

Een monsterhaard is altijd
anders om de uniciteit te
waarborgen.

Ze hebben allemaal een naar
voren gewerkte bek en ogen
en een 133X3 stalen
schoorsteen van 90 cm. 

• Monsterhaard Budget: 
€ 399,00. Met de lak
van de gasfles er nog
op. Deze laag brandt er
met een uurtje vanzelf af
tijdens de eerste keer
stoken. Met vaste 133X3 kachelpijp. Deze versie krijgt naar verloop van 
tijd een roestlaagje 

• Monsterhaard hittebestendige coating zwart of gietijzer:€ 569,00

 
 



(Onderstaande werkzaamheden gebeuren alleen op bestelling. Er is een zeer 
beperkte voorraad gestraalde en/ of gelakte kachels.)
Als u niet zelf de kachel kan of wil schoonbranden tijdens de eerste 
stook of als u een hittebestendige coating wilt:

• Ontlakken/ stralen van een kachel: € 100,00 
• Hittebestendige coating aanbrengen op een kachel (alleen icm ontlakken/

stralen): € 70,00 

Terraskachel/ werkplaatskachel in
hittebestendige coating 'gietijzer' of
'zwart':
Met aansluiting diameter 125 mm geschikt
voor modulaire opbouw van rvs of geblauwd
rookkanaal. Handig voor dakdoorvoeren of
bochten in de pijp. 

• BrandMeester Classic met deurtje:
 € 419,00 € 399,00 (excl.
schoorsteendelen) 

• BrandMeester Big met deurtje en
kookplaatje:
 € 499,00 € 469,00 (excl.
schoorsteendelen) 

• BrandMeester Buitenkeuken. Koken,
bakken, grillen en roken in één: 
€ 799,00 € 699,00 (excl.
schoorsteendelen) 

De schoorsteendelen voor deze kachels zijn modulair op te bouwen. Recht 
omhoog in elke gewenste lengte, met een versleping (=bochten) in het 
rookkanaal of met een dakdoorvoer. 

 
 
 
 

Accessoires
Schoorsteendelen staal 133X3 mm:

• 90 cm pijp: € 80,00 
• 45 cm pijp: € 50,00 

Schoorsteendelen 'Holetherm' RVS
diameter 125mm:

• kachel aansluitstuk met krimprand: €
25,00 

• 100 cm pijp enkelwandig: € 55,00 



• 50 cm pijp enkelwandig: € 35,00 
• bocht 45° enkelwandig: € 40,00 
• bocht 90° enkelwandig: € 50,00 
• Muurbeugel 125 (EW): € 25,00 
• regenkap: € 60,00 
• regenkap met gaas: € 90,00 

Spullen tbv een dakdoorvoer:

• aansluitstuk EW-DW: € 45,00 
• contra aansluitstuk DW-EW: € 45,00 
• 100 cm pijp dubbelwandig: € 145,00 
• Muurbeugel 125 (EW): € 25,00 
• Muurbeugel 175 (DW): € 35,00 
• Stormkraag € 30,00 
• Brandseparatieplaat plat: € 15,00 
• Brandseparatieplaat hellend: € 20,00 

Voor vlakke daken: 
• Dakdoorvoer plat 0°-10°: € 65,00 
• Dakdoorvoer hellend 5°-25°: € 80,00

Voor pannen daken: 
• Dakdoorvoer hellend 5°-25°: € 175,00 
• Dakdoorvoer hellend 45°-60°: € 200,00 

Budget schoorsteendelen geblauwd staal diameter 125mm:

• 100 cm pijp: € 20,00 
• bocht 45°: € 15,00 
• bocht 90°: € 20,00 
• Gegalvaniseerde regenkap € 20,00 

Overige artikelen:

• Spuitbus hittebestendige coating: € 15,00 
• Eclair Noir kachelpoets: € 8,00 

Werkplaatstarief per uur excl BTW: € 49,00

Bezorgtarief is € 0,35 per km (vv) met een starttarief van € 15,00. Voor 
bestellingen vanaf € 500,00 zijn de eerste 100 km gratis. 
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