Persbericht

Wereldprimeur:
eerste hangende haard die ademt via schoorsteen
Haardenbouwer Focus presenteert de allereerste hangende haardkachel uitgerust met een concentrische
schoorsteen, de perfecte partner voor lage-energiewoningen (en passiefbouw).
De nieuwste aanwinst, de Slimfocus – ook beschikbaar op een voet en als een draaiend of vast hangend
model met een traditionele schoorsteen – behaalt een ongezien rendement en beantwoordt aan de
strengste milieunormen.
Brussel, 10 juli 2015 – De techniek werd al gebruikt
voor gashaarden, maar is voor deze houtgestookte,
hangende haardkachel een wereldpremière! De
Slimfocus met concentrische verbranding beschikt
namelijk over een totaal vernieuwend en gesloten
systeem dat, via 1 schoorsteen, de luchttoevoer en
rookafvoer combineert. De haardkachel werkt dus
onafhankelijk van de binnenlucht en kan in alle
mechanisch geventileerde huizen geïntegreerd
worden.
Deze innovatieve technologie werd ontwikkeld
door de onderzoeksafdeling van Focus, in
samenwerking met Poujoulat, de Franse fabrikant
en Europese marktleider in rookkanalen.
Het succes van Focus is gebaseerd op drie elementen: de pure esthetische lijnen, het vuurcomfort en de
technologische innovatie met respect voor het milieu. Met zijn zeer hoog rendement, zijn ingenieus minimalistisch
design via een elegante buisvorm en zijn capaciteit om zich te integreren in elk type woonst, vormt de Slimfocus de
ultieme manifestatie van de expertise die het merk onderscheidt.
“Ik ben bijzonder trots op deze creatie met zijn volmaakt
gestroomlijnde ontwerp!”, vertelt Dominique Imbert. “De Slimfocus is
veel meer dan zomaar een haard, het is een 'periscoop van vlammen'
die de ruimte opwaardeert door zijn warme gezelligheid... Bovendien
kenmerkt hij zich door een uitzonderlijke energie-efficiëntie!”
Alle varianten van de Slimfocus hebben een buitendiameter van 33 cm,
waardoor ze weinig ruimte innemen. De vaste en draaibare versies
laten toe om zowel in een hoek, dicht bij een muur als centraal in de
ruimte geïnstalleerd te worden. Binnenkort zal een nieuw gasmodel
het gamma verrijken.

SLIMFOCUS
Flamme verte 7 sterren
Gesloten haard op hout met Ø < 33 cm
 Vast hangend met concentrische
schoorsteen (BEN)
 Draaibaar of vast hangend met
traditionele schoorsteen
 Op een voetstuk
Prestaties:
Nominaal vermogen: 2 tot 6 kW
Rendement: 85,4 %
Percentage CO: 0,09 % tot 13 % O2

De eerste versie van de draaibare Slimfocus werd bij zijn lancering vorig jaar bekroond met de ‘Observeur du Design
2014'.

Over Focus:
Dominique Imbert ontwierp zijn eerste haard voor eigen gebruik in 1967 in zijn beeldhouwatelier aan de voet van de Franse
Cévennen. Enkele enthousiastelingen vroegen hem dit ontwerp ook voor hen te produceren en zo werd Focus gelanceerd. Nu,
meer dan 40 jaar later, heeft Imbert ongeveer 100 medewerkers. Focus biedt een assortiment van meer dan 60 modellen die in
de hele wereld verkrijgbaar zijn, en een verkoop van maandelijks meer dan 300 exemplaren. De ontwerpen van Focus passen
even goed in een huiskamer als in de meest prestigieuze designmusea (zoals in New York en Stockholm). De Focus-haarden zijn
vele malen bekroond met internationale onderscheidingen.
Een groot deel van de Focus-modellen is niet alleen met hout maar ook met gas te stoken.
Focus koppelt schoonheid aan intelligentie, daarom zijn de meeste gesloten en inzethaarden voorzien van het Franse ‘Flamme
Verte’-label. De nieuwe haarden beantwoorden bovendien aan de strengste Europese normen, waarbij het rendement meer
dan 73 procent bedraagt en de CO-emissie lager is dan 0,1 procent.
Meer informatie is te vinden op: www.focus-creation.com.
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