
 
  

  

Aflamo Majestic 72 
 
Product afbeelding  
 

 
 
 
 
 
 



Lijntekening 

 
 

 
 

Disclaimer: Let op; afmetingen zijn ter indicatie en kunnen afwijken van de getoonde lijntekening.  
                     Bestel eerst uw haard en controleer altijd de afmeting van de haard alvorens te beginnen. 
                      
                      

Afmetingen 

 
 
De Aflamo Majestic serie is leverbaar in de volgende afmetingen: 

66 x 42cm; 47 x 66cm; 77 x 63cm; 91,5 x 54,4cm; 114 x 54,4cm; 128 x 
54,4cm; 152 x 54,4; 165 x 54,4; 183 x 54,4 en 254 x 54,4cm.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Omschrijving 



 
 
Aflamo Majestic 72 

Een haarden serie die indruk maakt, dat is de Majestic. De Aflamo Majestic is een 
klassieker in haardenland. Een elegantie elektrische inbouwhaard met een 

volledige glasplaat aan de voorzijde. Het meerkleurige vlameffect kan worden 
ingesteld in de kleuren oranje, blauw en een combinatie van oranje en blauw.  De 

decoratie bestaat uit een luxe houtstammen-set, Cristal Ice steentjes én zelfs witte 
keitjes. Kies zelf en wissel zo vaak als u wilt van decor in de kachel. Bent u 

nieuwsgierig geworden naar onze producten? Kom dan naar ons Haard Experience 
Center in Almere. 

 
Experience Center 

Voor meer informatie over deze Majestic sfeerhaard en andere Aflamo haarden 

kunt u terecht in ons Experience Center in Almere. 

Adres showroom: 

De Striptekenaar 34 A 
1336 CM  ALMERE 

 
Erkende Aflamo dealers 
 
www.aflamo.nl 
www.sfeerhaardenexpert.nl 
www.sfeerhaard.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aflamo.nl/c-6082036/experience-center/
http://www.aflamo.nl/
http://www.sfeerhaardenexpert.nl/
http://www.sfeerhaard.nl/


Extra informatie 

 
 

Merk Aflamo 

Model Majestic 72 

Serie Majestic serie 

Brandstof Elektrisch 

Vuurzicht Front - voorzijde 

Type kachel Inbouw | Hanghaard 

Wel of geen afvoer Afvoerloze haard 

Materiaal Plaatstaal 

Kleur Zwart 

Showroomstatus Brandend in de showroom 

Verwarmingsfunctie Ja, met verwarming 

Afmeting haard Volgens maattekening* 

Meerkleurige vlammen Ja, diverse kleuren instelbaar 

Decoratie in de verpakking Houtset en doorzichtige kristallen 

Afstandsbediening Ja 

Thermostaat Ja 

Minimaal vermogen warmte Ongeveer 0.75 kW 

Maximaal vermogen warmte Ongeveer 1.5 kW 

Wandbeugel Ja, ophangbeugel in de doos 

 
*Afmetingen kunnen wijzigen, controleer altijd de maatvoering van de haard vóórdat u begint. 

https://www.aflamo.nl/
https://www.aflamo.nl/c-6559683/aflamo-majestic-elektrische-haarden/
https://www.aflamo.nl/c-5371462/elektrische-haarden/
https://www.aflamo.nl/c-5867860/inbouwhaarden/
https://www.aflamo.nl/c-5867836/elektrische-hanghaard/
https://www.aflamo.nl/c-6559668/afvoerloze-kachel/
https://www.maattekening.nl/aflamo-majestic-zwart/

