Kalfire E-one
Dizajnový oheň
KALFIRE.COM/E-ONE
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Predslov
Spoločnosť Kalfire je už dlho známa svojimi inovatívnymi
krbovými vložkami na plyn a drevo, ktoré poskytujú
plnohodnotný zážitok z krásne horiacich plameňov. Nič nie je
také atraktívne ako tanec plameňov, praskot dreva a príjemné
teplo. Oheň dáva ľudí dokopy a spája ich.
Pri modeloch vložiek Kalfire E-one to nie je inak. Podarilo sa
nám vytvoriť oheň s ultra realistickým obrazom plameňa bez
emisií a bez fosílnych palív. Krb, ktorý je možné umiestniť
kamkoľvek. Dovolím si tvrdiť, že momentálne je to určite
najkrajší krb na trhu s dizajnovým ohňom na elektrickú energiu.
Presvedčte sa sami a navštívte niektorého z odborných
partnerov Kalfire, naše Centrum zážitkov alebo našu webovú
stránku: kalfire.com/e-one.
Beijko van Melick
Výkonný riaditeľ Kalfire

E-one
Krbové vložky Kalfire E-one sú plne pripojené na elektrickú
energiu. Vďaka patentovanej technológii sa plamene
odrážajú na keramické guľatiny dreva. Technologicky
majstrovské dielo, ktoré vytvára ultra realistický obraz
plameňa na princípe hologramu.
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Nula emisií
Žiadne emisie
Užite si udržateľný a ekologický oheň. Kalfire E-one to
umožňuje. Kalfire E-one funguje len na elektrickú energiu,
nevyžaduje žiadne fosílne palivá a je bez emisií (nulové
emisie).
Okrem toho má Kalfire E-one nízku spotrebu energie.
Záleží nám na udržateľnom spôsobe výroby, ktorú
dodržiavame do najmenších detailov. Napríklad plášť
Kalfire E-one vyrábame udržateľne a zároveň zaisťujeme,
aby bola forma a celý výrobný proces, čo najefektívnejšie.
S Kalfire E-one si vyberáte nielen ekonomický, ale
predovšetkým udržateľný a ekologický krb.

UDRŽATEĽNOSŤ

Nekonečné možnosti
Neobmedzené možnosti
Kalfire E-one znamená slobodu. Je doslova nezávislý,
nepotrebuje pre svoje fungovanie komín ani plynové prípojky,
takže neexistujú žiadne environmentálne obmedzenia pri jeho
používaní. Otvára sa tak svet veľkých možností. Krb je možné
bez problémov umiestniť komfortne kdekoľvek a v
akomkoľvek type budovy, bez obmedzení.
Vytvorte si vlastný oheň
Minimalistický dizajn krbových vložiek Kalfire E-one
umožňuje vyriešiť prepojenie krbovej vložky a obstavby čisto,
bez rušivých detailov. Takže je možné realizovať ľubovoľný
dizajn krbu. Do ohniska Kalfire E-one je možné zabudovať dva
typy technológií: Single HD Flame Technology alebo Dual
HD Flame Technology (projekcia jedného radu alebo dvoch
radov plameňov). Na výber je rovné jednoliate dno alebo
dizajnové dno ohniska s modernými jemnými drážkami.
Navyše, plamene je možné nastaviť podľa vášho vkusu
pomocou diaľkového ovládača, pre ten najkrajší zážitok z
horiaceho ohňa.

3

KOMFORT

Kalfire E-one 100F s technológiou Dual HD Flame a dizajnovým dnom s jemnými drážkami.
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Ultra realistický
oheň
Atmosféra tepla (technológia ohrevu)

Špeciálne vyvinuté ohrievacie teleso, umiestnené na krbovej vložke zaistí
príjemné teplo, ktoré prispieva k realistickému pocitu z horiaceho ohňa. Voliteľne
dodávané len pre Kalfire E-one 100F.

Farebný tón plameňov na želanie

Vytvorte si vlastný obraz plápolajúcich plameňov. Vyberte si z troch rôznych
farieb plameňov ohňa a podľa potreby upravte ich intenzitu.

Nastaviteľná výška plameňov

Výška plameňov je nastaviteľná od úrovne 1 do 5. Úroveň 6 je režim náhodného
prehrávania. Stlačením tlačidla 6 je oheň tvorený dynamicky sa meniacou hrou
plameňov.

Náladové osvetlenie

Náladové osvetlenie premieta na guľatinu svetelno-tieňové efekty. Zvyšuje
zážitok z horiaceho ohňa. Intenzitu je možné nastaviť od úrovne 1 do 5. Úroveň 6 je
režim náhodného prehrávania, ktoré vedie k efektu dynamického blikania.

Žiariaca pahreba s Hybrid LED E

Intenzitu žiarenia pahreby je možné nastaviť v 5 úrovniach. Úroveň 6 je režim
náhodného prehrávania, ktorý nepretržite mení intenzitu žiarenia pahreby.

Kalfire zvuk

Vyberte zvuk praskajúceho borovicového dreva alebo jemný zvuk
praskotajúceho bukového dreva. Hlasitosť je možné nastaviť od úrovne 1 do 5.

Antireflexná funkcia

V pohotovostnom režime môže byť vnútro krbovej vložky atraktívne osvetlené.
Na keramické guľatiny dreva máte pekný výhľad, aj keď v krbe nehorí.
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ZÁŽITOK

KALFIRE E-one 100F
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Vstavaný krb:
Kalfire E-one 100F je krbová vložka zo série Kalfire E-one,
ktorá je určená pre individuálnu realizáciu obstavby krbu.
Vďaka priamym líniám a kompaktným rozmerom je tento
rovný model ideálny pre inštaláciu v interiéri, ktorý je
navrhnutý individuálne podľa požiadaviek zákazníka. Je
ideálny pre stavbu krbu do obývačky, reštaurácie alebo
do hotelovej haly.
Vďaka veľkorysému preskleniu veľkému 100 cm x 37 cm
máte vždy optimálny výhľad na oheň s realistickými
keramickými guľatinami dreva. Vďaka nastaviteľnému
náladovému osvetleniu v ohnisku sa Kalfire E-one stáva
lákadlom pre každý interiér, aj keď je krb vypnutý.
Vstavaný krb je možné voliteľne vybaviť špeciálne
vyvinutou technológiou ohrevu pre príjemnú atmosféru
tepla.

1000/367

Rozmery presklenia:

7

SORTIMENT

KALFIRE E-one 100F
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SORTIMENT

KALFIRE E-one 100F FR

10

Voľne stojaci krb:
Kalfire E-one 100 FR je model samostatne stojaceho krbu
zo série Kalfire E-one. Je oplechovaný oceľovým
plášťom. Podstavec je potrebné realizovať individuálne, a
preto môže byť navrhnutý z najrôznejších materiálov.
Vďaka tomu sa hodí do každého typu interiéru, od
moderného cez klasický a vidiecky až po industriálny. A
pretože sa tento krb ľahko inštaluje, môžete si ho bez
problémov vziať so sebou, ak sa budete sťahovať, alebo ak
budete renovovať interiér, môžete si ho premiestniť
kamkoľvek si želáte a kdekoľvek si vychutnať krásny oheň.
Rovnako ako u vstavaného krbu si môžete vybrať medzi
technológiou Single HD Flame alebo Dual HD Flame
(projekcia jedného radu alebo dvoch radov plameňov), s
rovným jednoliatym dnom alebo dizajnovým dnom s
modernými jemnými drážkami.

1000/367

Rozmery presklenia:
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SORTIMENT
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Dizajnové dno
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Jednoliate ploché
Dizajnové

Dno ohniska (výstelka)

Technológia Single HD Flame
technológia Dual HD Flame

Obraz plameňov

•		
•		

•						
•
•		

Jednoliate dno

Voľne stojaci krb

1000 367

1000 367
			
			
			
			

* V prevádzke: technológia Dual HD Flame, žiariaca pahreba Hybrid-LED E, Kalfire zvuk
** V prevádzke: technológia Single HD Flame T, žiariaca pahreba Hybrid-LED E, Kalfire zvuk

Produkty-prehľad

V prevádzke *, s technológiou ohrevu (W)

V prevádzke *, bez technológie ohrevu (W)

Standby-Modus, antireflex modus (W)

Pohotovostný Standby-Modus (W)

Spotreba energie v prevádzke

Výška (mm)

Šírka (mm)

Rozmery skla

Dekoratívny dymovod

Príslušenstvo
Diaľkové ovládanie Kalfire E-One

•			

Technológia ohrievania
Atmos Heating

Vstavaný krb

14
17 101 2000 (2 kW)
56**

14
17 101 -			
56**

Technológia Single HD Flame
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Technológia Dual HD Flame

Bezpečnosť Komfort
Výber krbu, ktorý sa zapája len do elektriky, je bezpečnou
voľbou. Komín alebo plynová prípojka nie sú potrebné.
Okrem toho Kalfire E-one nevydáva žiadne priame teplo,
a preto je bezpečný pre ľudí a zvieratá, vrátane tých
najmenších. Každý sa môže bezstarostne pohybovať a
sústrediť okolo krbu a naplno si vychutnať bezpečný pocit
zo žiariaceho ohňa.

Kalfire E-one je pripravený na použitie v okamžiku. Zapojte
ho do elektrickej zásuvky a oheň naštarujte jednoduchým
stlačením tlačidla. Ovládajte Kalfire E-one pomocou
praktického diaľkového ovládača E-one, pomocou ktorého
si môžete vytvoriť svoju vlastnú atmosféru, od zvuku
praskajúceho dreva po rôznu výšku plameňa, intenzitu
horiacej pahreby a náladové podsvietenie v ohnisku.
Všetko nastavíte jednoducho pomocou diaľkového
ovládača E-one.

E-One diaľkový ovládač
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Kalfire E-one 100F FR

Nárys

Nárys

514

Kalfire E-one 100F

1059
261

495
252 - 269

1000

40

1000

269

420

367

367

420

896 - 913

1036

1017

974

Pôdorys

Pôdorys

1036

514

512

514

1036

504

504

Bokorys

Bokorys
30°

1036
20

1036

326

62,5
100

495

367

495

1017

487
514

252 - 269

269

40

252 - 269

40

269

750 - 767

65 - 82

283 - 300

209 - 226

60

1000

1000

1017

50
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896 - 913

420

428

367

420
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Technológia
ohrevu ==na
požiadanie
Atmos Heating
Optional

KALFIRE.COM/E-ONE

Autorizovaný importér značky Kalfire v SR:
J&R Inspire spol. s r.o.

E-mail: inspire@inspire.sk

www.inspire.sk / www.kalfire.com
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