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DE VISIE
VAN KALFIRE

CEO Beijko van Melick, Kalfire Fireplaces

“Elke kerst komt de hele familie bij elkaar en zie ik de pubers achter hun
telefoontjes duiken. Tot de haard aangaat. De mobiele telefoontjes worden
neergelegd; het vuur brengt verbinding.
Ik wil ervoor zorgen dat de hele wereld die verbinding, die momenten van
contact, kan ervaren. In een samenleving waarin digitalisering vaak in de weg
staat van echt contact tussen mensen, kan diezelfde techniek ons ook samenbrengen. Daar was ik van overtuigd.
Ergens in de wereld moest een techniek zijn die nog niet gebruikt wordt voor
vuur, die een andere toepassing heeft, maar die wij wel kunnen gebruiken, voor
ons doel: verbinding door vuur.
Dat inzicht stond aan de basis van onze nieuwe haard: de E-one. Een vuur dat
op een duurzame manier zorgt voor emotionele warmte en verbinding, op een
plek waar mensen samen willen komen.
Nu durf ik te zeggen dat de E-one deze belofte waarmaakt. Dat we vuur
herontdekt hebben.”
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ONGEËVENAARDE
VUURBELEVING
Vuur is vuur als het zichtbaar, hoorbaar en voelbaar is. Ultra-realistische
vlammen, dankzij unieke innovatieve technieken, maken de beleving van vuur
in de E-one ongeëvenaard.
Alle zintuigen worden geprikkeld. De flikkering van het licht, het gloeiende hout
en de kolen, de zwevende vuurdeeltjes en de speelsheid van het vlammenspel.
Het geluid van knisperend hout. De warmte van de nabijheid van de vlammen.
De unieke technieken van Kalfire’s E-one leveren een optimale sfeerbeleving in
én rondom de haard.
Ook als het vuur niet brandt zorgen de levensechte houtstammen in de haard
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ervoor dat de E-one een eye-catcher is in elk interieur.

VEILIGHEID &
GEBRUIKERSGEMAK
Vuur dat voor iedereen toegankelijk is, is veilig vuur. De E-one geeft geen
directe hitte af, waardoor de haard veilig is voor mens en dier, ook voor de
allerkleinsten. Iedereen kan rondom de haard verzamelen en zo de verbinding
van vuur ervaren.
Alles wat nodig is voor een ongeëvenaarde vuurbeleving, is een stopcontact.
Toegankelijk vuur voor iedereen. Steek de stekker in het stopcontact om de
E-one in te schakelen en laat het vuur branden met één simpele druk op de
knop. Dit noemen wij E-Ready!
De E-one is daarnaast onafhankelijk van rookkanalen, gas aansluitingen en
andere belemmeringen. De haard kan daar worden geplaatst waar hij het best
tot zijn recht komt. Op elke plek, in elk interieur.
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ZERO
EMISSION
In een duurzamere wereld is nul emissie het doel. De E-one is duurzaam en
milieuvriendelijk dankzij nul emissie bij gebruik.
Het energieverbruik van de E-one is laag: bij circa 110Watt* is de haard
bijzonder efficiënt in gebruik. Dat is vriendelijk voor huishoudens en voor het
milieu, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van vuur.
Deze duurzame lijn zetten we door tot in de details. Zo is onder andere de verpakking van de E-one duurzaam geproduceerd en zorgen we voor een efficiënt
design en fabricage proces.
*Exclusief Atmos Heating element en op basis van Dual HD Flame technologie
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ENDLESS
POSSIBILITIES
Interieurarchitect Boudewijn Slings aan het woord
“Omdat er vaak geen gas meer in woningen komt, rookkanalen een
belemmering zijn, huizen goed geïsoleerd zijn en de warmte niet nodig is, moet
je keuzes maken die je misschien niet wilt maken. Dan laat je de haard toch
zitten. Of houdt hem, maar niet op de plek waar ik hem eigenlijk zou willen. Ik
was noodgedwongen op zoek gegaan naar een interieurelement zonder vuur.
Toen kwam ik in aanraking met dit product. De oplossing die ik nodig had.
Met de ontdekking van de E-one kun je die plek voor het vuur nu samen maken.
Overal. Je kunt creatiever gaan denken omdat er zo veel mogelijkheden zijn. Het
maakt het ontwerpproces leuker en makkelijker. Daardoor krijg je veel meer vrijheid om vuur in een woning te plaatsen. Daar zit geen grens aan. De E-one geeft
zo veel mogelijkheden en zo mooi vuur, dat wil je gewoon toepassen.”
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INDIVIDUALITEIT &
DESIGN
De E-one staat voor vrijheid. Hij staat letterlijk vrij, zonder rookkanalen of
gasaansluitingen en zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met
milieurestricties. Daarmee opent zich een wereld aan mogelijkheden. Niet
alleen in het ontwerpproces, maar ook in de beleving van het vuur.
Door het minimalistische design van de E-one is een naadloze overgang tussen
ombouw en haard mogelijk. Er kan gewerkt worden met een breed pallet aan
materialen om zo een droomdesign te creëren.
Daarnaast wordt een vrijstaand ontwerp van de E-one mogelijk gemaakt door
de exclusieve designmantel van Kalfire en biedt de E-one de keuze tussen twee
stijlvolle bodeminterieurs. Een vlakke bodem voor een strakke afwerking van
het interieur, of een designbodem met een fijn lijnenspel en naadloze overgangen.
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personaliseerd. Bepaal zelf de dynamiek van de haard door bijvoorbeeld het
instellen van de perfecte vlam, het gloedbed, omgevingslicht en andere
elementen. De E-one is volledig customizable.
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Door de innovatieve technieken van de E-one kan het vuur worden ge-

VAKMANSCHAP &
INNOVATIE
Kalfire ontwerpt met vakmanschap. Zowel het ontwerp als de fabricage van
de E-one vindt plaats in Nederland, zodat we de optimale controle over onze
producten hebben. Daardoor zijn we zeker van onze kwaliteit. We bieden vijf
jaar garantie of 10.000 branduren bij gemiddeld verbruik.
The Future of Fire
We kijken vooruit, ontwerpen onze haarden met een blik op de toekomst en met
het gebruik van de nieuwste technieken. Want duurzaam betekent ook: houdbaar. De E-one is daarom in de toekomst te optimaliseren met updates.
Updates zoals de Kalfire ‘Connected App’, waarmee de bediening van de E-one
nog eenvoudiger en intuïtiever wordt. Daarnaast opent het mogelijkheden voor
nieuwe features van de E-one. Zoals ‘Moods’ waarmee de sfeer van de haard
zo ingesteld kan worden dat hij past bij specifieke momenten van de dag.
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zoals live updates, het downloaden van content en ontvangen van de nieuwste
ontwikkelingen. Door verbinding met domotica systemen is gebruik met onder
andere Google Home en Amazon Alexa in de toekomst ook mogelijk.
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Met de ingebouwde WIFI zijn ook verschillende functionaliteiten mogelijk,

E-ONE 100
SPECIFICATIES & AFMETINGEN

HD flame technology

Anti-Reflect Function

Ultra realistische vlammen die een ongeëvenaarde vuur-

Ook in de stand-by stand is de haard een lust voor het oog.

beleving creëren in de E-one door middel van de exclusief

De haard wordt minimaal uitgelicht zodat het interieur

ontwikkelde innovatieve software en hardware.

mooi zichtbaar blijft wanneer de vlammen niet branden.

Single HD Flame technology

Atmos lighting

Maakt gebruik van één hoge resolutie vlamprojectie.

De Atmos lighting functie simuleert het omgevingslicht
van een echt vuur in de E-one waardoor het vlambeeld nóg

Dual HD Flame technology

realistischer wordt. Atmos lighting kan naar wens worden

Maakt gebruikt van twee hoge resolutie vlamprojecties

ingesteld in intensiteit.

voor een ultieme vuurbeleving en de creatie van een waar
diepte-effect in de haard.

Atmos Heating (alleen verkrijgbaar op de inbouwvariant
van de E-one)

Hybride-LED E

De E-one kan als optie uitgerust worden met Atmos

De stookbodem van de E-one haard simuleert een

Heating. Een warmte element van 2000Watt dat zorgt

realistisch brandend gloedbed door middel van 12

voor een prettige atmosferische warmte. Dit draagt bij

geavanceerde en energiezuinige LEDs.

aan de beleving van de haard. Atmos Heating is een uniek
warmte-element, speciaal ontwikkeld voor de E-one. Het
element verspreidt een prettige warme lucht in een hoek

Keuze uit drie verschillende kleuren vlammen, in te stellen

van 45 graden, zodat de warmte zich gelijkmatig door de

naar eigen wens.

ruimte verdeelt.

Fire intensity

Interior choice

Bepaal zelf de intensiteit en de vlamhoogte van het vuur. Zo

Kies het interieur dat bij u past. Een vlakke bodem of een

wordt een persoonlijk vuur gecreëerd.

designbodem.

Kalfire Sound

E-one Remote

Simuleert het geluid van een knisperend haardvuur met

Eenvoudige en snelle bediening via de E-one Remote.

keuze uit Pinewood (larikshout) en Beechwood

Diverse functionaliteiten van de E-one kunnen hiermee

(beukenhout).

worden bediend. Zo stelt u de haard in zoals u dat zelf wilt.

Hoogte:

428 mm

Breedte:

1008 mm

Flame shuffle

Hotelswitch

Diepte:

510 mm

Creëer dynamische vlammen met één druk op de knop en

Maakt de E-one ook geschikt voor gebruik in hotels.

geniet van een afwisselend vlammenspel.

Installatie op een centraal schakelsysteem is mogelijk.
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Adjustable Flame Tones

E one Remote
Power on/off
Anti-Reflect Function

Toplight zachter

Atmos Lighting zachter

Aan/standby/uit

Atmos Lighting harder Toplight

harder

Toplight
Vlammen hoger/flame shuffle
flakkering aan/uit

Dynamische Atmos Lighting aan/uit

Geluid zachter

Kalfire Sound harder

Geluid harder

Vlammen lager

Intensiteit vlammen

Lagere vlammen
Atmos heating

Kalfire Sound zachter
Fire intensity

Atmos Heating

Hogere vlammen/eco-stand

Adjustable Flame TonesAdjustable
Kalfire Sound

Hybride-LED E intensiteit lager

Hybride-LED E
zachter Dynamische Hybride-LED E aan/uit
Hybride-LED E
flakkering aan/uit

ZERO EMISSION
ENDLESS POSSIBILITIES

Flame Tones

Kalfire Sound lariks of beuken

Hybride-LED E intensiteit hoger

Hybride-LED E
harder

Kalfire E-one
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