Persbericht

Kal-fire onthult revolutionaire gashaard
Met zijn nieuwste lijn van gesloten gashaarden, de Fairo ECO-prestige, weet de Nederlandse
haardenproducent Kal-fire de look en feel van een traditionele open haard perfect te
evenaren.
Brussel, 02 oktober 2014 – Niks gezelliger dan in goed gezelschap rond een sfeervol haardvuur te
vertoeven. Met de Fairo ECO-prestige, de nieuwste telg in het gerenommeerde gashaardengamma
Fairo ECO-line, perfectioneert en intensiveert Kal-fire de beleving van een haardvuur. Dit gloednieuwe
model biedt, naast de gekende karakteristieken en technieken uit de succesvolle Fairo ECO-line-reeks,
namelijk een ongeëvenaard vuurbeeld met een natuurgetrouw, hoger en nóg mooier vlammenspel.
Deze stijlvolle gesloten haard is een nadrukkelijke knipoog naar de open haard van weleer.
Ongezien realistisch vuurbeeld
Het geheim achter het unieke vurige schouwspel van de Fairo ECO-prestige schuilt in de weldoordachte
piramidale opstelling van de keramische boomstammetjes en in de positie van de extra brander. De
vlammen zijn volumineuzer en ze reiken hoger. Bovendien is de gepatenteerde brander niet enkel in
het vuurbed geïntegreerd, maar eveneens verwerkt tot bovenin de stammetjes waardoor de vlammen
er rechtstreeks uitkomen. Een extra groot, kaderloos glaspaneel geeft maximaal zicht op dit ongezien
realistische vuurbeeld.
“Al ruim dertig jaar specialiseren we ons in stijlvolle, duurzame en gebruiksvriendelijke haarden”,
vertelt Beijko Van Melick, algemeen directeur van Kal-fire. “Onze uitgebreide knowhow stelt ons in
staat om met de Fairo ECO-prestige werkelijk een state-of-the-art product te lanceren. Na een grondige
analyse van alle facetten van een houtvuur hebben we deze verenigd tot een perfect brandend vuur,
dat in een gesloten gashaard nog nooit eerder vertoond is en nauwelijks nog te onderscheiden valt van
een traditionele open haard.”
De Fairo ECO-prestige is optioneel verkrijgbaar met hybride functie (zie foto) met een combinatie van
gas en elektriciteit. Hierbij varieert de flakkerende ledverlichting die in de stookbodem is aangebracht,
continu van intensiteit, wat zorgt voor een levendige dimensie en een natuurgetrouwe imitatie van
het gloedbed. Niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk zorgt dit voor warmte: wanneer de vlammen
gedoofd zijn, kan dit nog steeds dienen als sfeervolle verlichting. Qua uitvoering is er de keuze tussen
een frontmodel, een driezijdig of een hoekmodel, alsook tussen drie verschillende achterwanden (vlak,
keramisch of design).
Elegant, duurzaam en gebruiksvriendelijk
Uiteraard is Fairo ECO-prestige ook uitgerust met alle gekende features die de internationaal
gewaardeerde Fairo ECO-line kenmerken: de gebruiksvriendelijke iMatch afstandsbediening, de ECO-

stand met 40% minder gasverbruik, het makkelijk te reinigen klik-klak deursysteem, het hoge
rendement en de conformiteit met de strengste milieunormen, enz. Bovendien doet Kal-fire steeds
beroep op zorgvuldig geselecteerde en goed opgeleide dealers.

Over Kal-fire:
Kal-fire is een Nederlands familiebedrijf dat in 1981 werd opgericht door het echtpaar Van Melick. Ondanks de enorme groei
die het bedrijf de afgelopen jaren doormaakte, staan innovatie en de passie voor het creëren van mooie en duurzame
producten nog altijd centraal. Bij het ontwerp van haarden streeft Kal-fire altijd naar maximale efficiëntie en rendement, en
minimale impact op het milieu. De dubbel gepatenteerde technologie van Kal-fire maakt de haarden bij uitstek geschikt voor
de installatie in woningen. Inmiddels wordt het bedrijf in Belfeld (Nederland) geleid door de tweede generatie, telt Kal-fire
65 medewerkers en realiseerde het een omzet van ongeveer 14 miljoen euro in 2012. Kal-fire is marktleider in houtgestookte
gesloten liftdeurhaarden in Nederland. Alle producten worden verkocht via een wereldwijd netwerk van zorgvuldig
geselecteerde, onafhankelijke dealers. Het maakt van Kal-fire een bedrijf met de uitstraling en expertise van een multinational
in combinatie met de oprechte betrokkenheid van een familiebedrijf.
Meer informatie op: www.kal-fire.com.
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