Voorwoord
In een samenleving die steeds complexer en
in veel opzichten gefragmenteerder wordt,
is er meer dan ooit behoefte aan sociaal
contact en saamhorigheid. Na een lange
stressvolle dag is het heerlijk thuiskomen
bij de warmte en gezelligheid van de haard.
Een plek waar het gezin bij elkaar komt,
waar de “schermpjes” even aan de kant
worden gelegd en tijd is voor ontspanning
en een goed gesprek. Deze oerbehoefte aan
saamhorigheid is al net zo diepgeworteld als
onze behoefte aan warmte en vuur.

Vuur verbindt.
Kalfire heeft de missie om mensen met vuur
te verbinden omarmt, maar heeft daar een
duidelijke voorwaarde aan toegevoegd: het
vuur moet duurzaam zijn.
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Kalfire loopt al jaren voorop in technologische
ontwikkeling en innovaties. De hout- en gasgestookte haarden behoren tot de schoonste
en milieuvriendelijkste haarden ter wereld.
Verantwoord hout- en gas stoken is dus wel
degelijk mogelijk; nu én in de toekomst.

Verantwoord
kiezen voor een
Kalfire gashaard
op aardgas en biopropaan

(BIO) aardgas
Aardgas is de brandstof waar Nederland al
decennia lang op vertrouwd. Het is één van
de schoonste fossiele brandstoffen met
weinig tot geen vervuiling en geringe CO2
uitstoot.
Niet voor niets wordt er binnen Europa
veel geld geïnvesteerd in gasnetwerken
en wordt aardgas gezien als dé transitiebrandstof voor de komende decennia.
Aardgas wordt bovendien steeds schoner;

zo wordt het bijvoorbeeld gemengd met
waterstof en wordt steeds meer gebruik
gemaakt van CO2 neutraal Biogas. Al deze
gassoorten kunnen zonder problemen via
ons perfecte gasnetwerk tot in de Nederlandse huizen worden getransporteerd.
Kalfire gashaarden klaar voor de
toekomst
Alle Kalfire gashaarden functioneren
zonder problemen op het nieuwe gas.
U hoeft dus niet bang te zijn dat u niet
meer kunt genieten van uw haard.

Woning met aardgasaansluiting?

(BIO) propaan
Propaan is een “bijproduct” van de winning
van zowel aardgas, als het raffineren van
aardolie. Tijdens deze processen komt
namelijk propaangas vrij. BioLPG of wel
Biopropaan is volledig geproduceerd uit
biomassa, een mix van afval en reststoffen en hernieuwbare plantaardige oliën.
Propaangas is daarom een verantwoorde
keuze. Het is een energiebron die milieuvriendelijk is en bovendien een bijdrage
levert aan een gezonder leefklimaat.
Propaangas produceert na verbranding
namelijk tot 19% minder CO2 dan stookolie. En biopropaan doet er zelfs nog een
schepje bovenop en produceert tot 80%
minder CO2 vergeleken met conventioneel
propaangas.

Propaan en Biopropaan wordt aangeboden
in flessen tot 10,5 kg die bij voorkeur buitenshuis worden opgeslagen.
Propaangasflessen zijn veilig, gebruiksvriendelijk en bovendien geschikt voor elke
locatie. Voor de opslag van gasflessen zijn
verschillende esthetisch verantwoorde
oplossingen verkrijgbaar.

Propaan

BIO Propaan

Mocht uw woning onverhoopt van het gasnetwerk worden afgesloten en wordt u
“gedwongen” om te kiezen voor andere energievoorzieningen zoals bijvoorbeeld een
warmte pomp, hoeft u geen afscheid te nemen van uw gashaard. De Kalfire
gashaarden laten zich namelijk eenvoudig ombouwen naar een nieuwe brandstof:
propaan. Zo kunt u blijven genieten van uw haard. Sterker nog, u zult merken dat de
gashaard de ideale manier is om bijvoorbeeld snel een paar graden bij te verwarmen.

Kalfire ombouwgarantie
Voor de ombouw van uw gashaard van aardgas naar propaan berekent Kalfire
voor alle Kalfire gashaarden (mits geschikt voor propaan) die na 1 april 2019 zijn
aangeschaft een vaste ombouwprijs van 199 EURO. Dit is inclusief service-monteur,
voorrijkosten en onderdelen en exclusief de aansluiting op de (bio)propaan installatie.
Deze ombouwprijs is tot 2029 gegarandeerd.

Woning zonder aardgasaansluiting?

-19%

-80%

Geen gasaansluiting in uw nieuwbouwwoning? Ook dan kunt u zonder problemen
genieten van een Kalfire gashaard. Vrijwel alle Kalfire gashaarden zijn geschikt voor
aansluiting op (BIO)propaangas.

Propaangas in de praktijk
Hoeveel propaangas verbruikt een Kalfire gashaard?
Het is moeilijk aan te geven hoeveel propaangas een Kalfire gashaard per jaar
verbruikt. Het hangt niet alleen af van het type haard, maar ook van gebruiksintensiteit. Om toch een idee te geven volgt hier een rekenvoorbeeld. De Kalfire
GP70/55S is een gashaard met gemiddeld verbruik. Uitgaande van 40 avonden met
2,5 branduren op gemiddeld vermogen, verbruikt deze haard 4 flessen van 10,5 kg.
Indien u kiest voor installatie van meerdere flessen (bijvoorbeeld een 4-pack),
kunt u een heel seizoen onbezorgd genieten.
Uw Kalfire dealer kan u adviseren over het te verwachten verbruik van de Kalfire
haard van uw keuze.

