Persbericht

Curvifocus: de eerste open haard ter wereld met een licht gebogen
voorzijde, door Dominique Imbert ontworpen voor Focus
Eens te meer zorgt Focus voor een revolutie in de wereld van de haarden door de lancering van de
Curvifocus, een haard op gas met een licht gebogen voorzijde en een buitengewone zichtbaarheid
van de vlammen.
Brussel, 17 oktober 2016 – Dankzij de sobere en zuivere lijnen is het gebogen glas van de gashaard Curvifocus een
ware pronkkast, die de schoonheid van het vuur ten volle tot uiting brengt. De ronding lijkt de ruimte te omhelzen en
verschaft een gevoel van cocooning. De esthetische troeven gaan hand in hand met uitzonderlijke thermische
eigenschappen, die voldoen aan de ecologische en Europese normen.
De Curvifocus is een gesloten haard met een luchtkanaal en gasbrander, met afstandsbediening en CE-certificaat,
compatibel met de norm RT2012 en geschikt voor passiefhuizen. De bodem kan ofwel gespleten zijn, waarbij de
vlammen uit de scheuren komen, ofwel vlak met keramische houtblokken.
De Curvifocus wordt vanop afstand bediend en beantwoordt, net als alle gasmodellen van Focus, aan de huidige noden
inzake comfort en snelle verwarming. De afstandsbediening kan – behalve het apparaat aansteken en doven – nog
talloze andere functies uitvoeren, zoals het regelen van de omgevingstemperatuur, het programmeren van
werkingstijden en het instellen van een zuinige modus. Een andere belangrijke troef is dat de branders op batterijen
werken, waardoor ze onafhankelijk zijn van de stroomtoevoer.
Einde persbericht
CURVIFOCUS
Compatibel met RT2012 en passiefhuizen
Gesloten gashaard met luchtkanaal.
Rendement voor aardgas 80%
Vermogen met voeding op aardgas:
Verwarmingsvermogen: 7,3 tot 9 kW
Verbruik: 0,723 tot 0,892 m³/uur
Vermogen met voeding op propaan:
Verwarmingsvermogen: 6,5 tot 7,5 kW
Verbruik: 0,207 tot 0,270 m³/uur
Matzwarte verf met hoge thermische weerstand
Afmetingen van de transparante, glazen voorzijde met
zicht op het vuur: B 82,6 cm X H 28 cm.
Afmetingen van de open haard
B 1194 cm X H 521 cm
Decoratie: keramische houtblokken of gespleten stalen
vloer.

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.
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. Reeds verschillende jaren gaat meer
dan 50% van de activiteit van de “Groupe Atelier Dominique Imbert” naar de export, en dit buiten Europa naar landen zoals Japan,
Australië, Rusland of bepaalde landen in Amerika. Een groot deel van de Focus-modellen is niet alleen met hout maar ook met gas
te stoken. Bijna alle gesloten en inzethaarden van het merk Focus zijn voorzien van het Franse ‘Flamme Verte’-label.

U vindt een online persruimte op de website http://www.focus-creation.com, waar u persberichten en foto’s in lage en hoge
resolutie kunt downloaden.

Focus lanceert momenteel in zijn nieuwe, 150 bladzijden tellende catalogus met het
aanbod haarden op hout en gas, outdoor, barbecues, speciale producten,
meubelstukken en accessoires – vollediger dan ooit met de 49-jarige geschiedenis van
het merk Focus.

Voor meer informatie over Focus en/of afbeeldingen in hoge resolutie, gelieve contact op te nemen met:
VADEMECOM bvba
Guillaume Herinckx
T: +32.(0)2.269.50.21
gh@vademecom.be
Voor al uw vragen over Focus op internationaal vlak (behalve uit/over de Benelux), contacteer ons via: pr@focus-creation.com.
Ira Imig
pr@focus-creation.com
Tel. +33 (0)4 67 63 96 61
Mob. +33 (0)6 20 49 44 39
www.focus-creation.com

De nieuwe modellen op gas van het merk Focus:

