Newsflash

Focus schittert op Interieur
Aanstaande vrijdag onthult Focus, de internationaal bekende haardenbouwer, op de
prestigieuze designbeurs Interieur (17 tot 26 oktober) zijn nieuwste innovaties, waaronder de
Slimfocus. Dit model blinkt met zijn bijzondere buisvorm uit in esthetische elegantie,
conformiteit aan de strengste Europese normen met een zeer hoog rendement, en
inzetbaarheid in elke woning.
Brussel, 16 oktober 2014 – Op de 24e editie van Interieur, de internationale Biënnale voor
Design in Kortrijk die morgen van start gaat, komt de Franse haardenspecialist Focus zijn
jongste creaties voorstellen. Blikvanger dit jaar is ongetwijfeld de Slimfocus. “Deze
gloednieuwe gesloten houthaard weet een stijlvol minimalistisch design perfect te combineren
met maximale prestaties”, aldus een begeesterde Dominique Imbert, oprichter van Focus.
Ook andere modellen zijn te bewonderen op de beursstand van Focus: de Grappus, een
excentrieke houthaard met bijhorend houtvak die eerder dit jaar op de markt kwam; de
Sunfocus, een elegante en sfeervolle outdoor-vuurschaal; de Sigmafocus en Diagofocus, twee
creaties die als barbecue gebruikt kunnen worden; en de Eclaté végétal, waarbij planten uit
het opengebarsten staal tevoorschijn komen.
Op zaterdag 18 oktober is Dominique Imbert ter plaatse aanwezig om bezoekers te woord
te staan over zijn vurige passie waarmee hij al 45 jaar lang succes oogst.
Het hele Focus-team heet u van harte welkom op stand 427 in Hall 4 van Kortrijk Xpo.
Voor meer informatie, afbeeldingen of een afspraak met Dominique Imbert neemt u contact
op met Florence Burhin: +32 (0)498 85 48 82.
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 veertig jaar later, heeft Imbert ongeveer honderd medewerkers. Focus
biedt een assortiment van meer dan zestig modellen die in de hele wereld verkrijgbaar zijn. 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.

Voor al uw vragen over Focus op internationaal vlak (behalve uit/over de Benelux), contacteer ons via:
pr@focus-creation.com.

