Adres: HaardenExpress
Industrieweg 4 a
8263 AC Kampen
Tel: 038 - 2022650
Email: info@haardenexpress.nl

Kalfire GP75/59F

€ 4.805 *
Technische details
Vermogen
Rookgasafvoer
Achteraansluiting
Bovenaansluiting
Afstandsbediening
Brandstof
Branderdecoratie
Kleuren
Rendement
Systeem
Vuurzicht

8,7 kW
ø 200/130 mm (gas gesloten)
Nee
Ja
Ja
Aardgas, Propaan
Houtset, Kiezels
Zwart
83 %
Gesloten
Front

https://www.haardenexpress.nl/kalfire-gp75-59f.html

Beschrijving

Opties

De Fairo ECO-Prestige 75 is de nieuwe gesloten
gashaard van Kal-Fire. Met extra hoog rendement
van 83%. Een realistisch vuurbeeld dankzij de
houtstammen. Ook beschikbaar in hybride-variant,
met LED-verlichting onder het branderbed van de
haard. Dit zorgt voor extra gloeieffect. Zowel
tijdens het branden of als de branders
uitgeschakeld zijn voor een gezellige
sfeerverlichting.

Inbouwkaders
• 4-zijdig, 3cm (4mm)
• 4-zijdig, 7cm (8mm)
• 4-zijdig, 10cm (8mm)

Eenvoudige bediening
Gebruik de iMatch afstandsbediening (standaard
meegeleverd), of gebruik de App om je haard te
bedienen (optioneel).
Naadloos in te bouwen
Strak kaderloos glas. Deze haard is naadloos in
te bouwen. De ombouwing sluit direct aan op de
haard. Door dit minimalistische, kaderloze design
strekt een eventueel natuurstenen plateau zich
volledig uit tot tegen het glas en loopt de
achterwand naadloos door tot buiten de haard. Bij
deze haard zijn geen storende onderdelen
zichtbaar, de metalen lijsten en andere technische
onderdelen worden volledig aan het zicht
ontrokken. Met een Kalfire Prestige heeft u een
onbelemmerd zicht op het fraaiste vlammenspel.

Binnenwerk
• Boomse strippen achterwand
• Boomse strippen achterwand, dorpel en
staanders
• Steenmotief achterwand
• Steenmotief achterwand, dorpel en
staanders
• Vlak
• Keramisch glas
• Design
Opties
• Hybride/LED-functie
• Natural spark generator
• Ontspiegeld glas
• Convectiemantel
• Flexibele gasslang 1.5m
• Flexibele gasslang 4m

Combineer de haard met een schouw
De Fairo ECO-prestige 75 leent zicht uitstekend om te combineren met een schouw. De combinatie
schouw en haard is een bijzonder sfeervol geheel. Uit het assortiment van Kalfire passen de
volgende schouwen goed bij dit model: de strakke Steijn en de Steijn S met gebogen
[...]
* Adviesprijs van fabrikant, incl BTW
Dit overzicht dient ter informatie en is geen aanbieding of offerte.

€ 205
€ 230
€ 625
€ 860
€ 625
€ 860
€ 385
€ 520
€ 295
€ 410
€ 295
€ 170
€ 95

