W53/50R DESIGNHAARD

VUUR IN ZIJN
PUURSTE VORM
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W53/50R designhaard - design achterwand - 7cm/8mm kader

VOORWOORD
VAN DE
ONTWERPER

Met trots presenteer ik u een ongeëvenaarde houthaard: de Kalfire
W53/50R. Een unieke en innovatieve designhaard, gemaakt van robuuste
materialen. Als ontwerper word ik vaak benaderd met de meest uiteenlopende wensen. Toch is ons credo dat we altijd zullen maken wat we voor
ogen hebben, zelfs als dat onmogelijk lijkt. We hebben een haard gecreëerd
waarbij u vuur in uw woonkamer in zijn puurste vorm kunt ervaren.

De W53/50R is een robuuste en elegante design-

Het resultaat: de Kalfire W53/50R, waarin sfeer, design en efficiëntie samen-

haard met tal van toepassingsmogelijkheden en

komen. Hierbij staat de W voor Wood, 53 voor de diepte, 50 voor de hoogte

geschikt voor alle type woningen. Kortom: een

en de R voor Roomdivider. De glasdeur van onze nieuwe houthaard is

houthaard van wereldklasse.

volledig kaderloos en daarmee onovertroffen. Dit is namelijk niet de eerste
driezijdige haard die we hebben gemaakt, maar wel de eerste in deze unieke
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vorm!

Wij lopen altijd op kop met design en duurzaamheid. De W53/50R is zelfs een
van de meest milieuvriendelijke houthaarden ter wereld. Bij Kalfire doen we
het niet voor minder: alles draait bij ons om kwaliteit. Zo gaan wij in
duurzaamheid, design, sfeer en gemak alleen voor het hoogst haalbare.
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- Louis Hegemann, Ontwerp & Innovatie Kalfire

BELEVING
Terug naar de kern
Het zit in de aard van de mens om vuur te maken en zich daaromheen te
verzamelen. Al sinds het begin der tijden maken we vuur, en zitten daar
graag zo dicht mogelijk bij. Het is iets wat ons verbindt. Het is verankerd in
ons DNA.

De geavanceerde Kalfire W53/50R laat zien waar het bij een houthaard echt
om gaat. Hoogstaande technieken, robuuste en pure materialen zorgen
ervoor dat u geniet van vuur in zijn puurste en volledige vorm.

Sfeer, precies zoals u dat wilt
De compacte Kalfire W53/50R bezorgt u de beleving van een open haard,

Overal optimaal genieten

maar dan veilig en vertrouwd. Het driezijdig gebogen keramisch glas biedt

Deze duurzame, driezijdige houthaard heeft een vooruitstrevend en

volledig zicht op het vuur. Bovendien heeft u maximale controle over het

geavanceerd design en zorgt voor een warme sfeer in huis. Het haardvuur

vuur. De soepele liftdeur en slimme luchtregeling met geautomatiseerde

is van alle kanten perfect zichtbaar, zodat u overal van een behaaglijk

luchttoevoer zorgen ervoor dat u met gemak de grootte van het vuur aan-

vlammenspel genieten kunt.

past, en zo de sfeer in huis naar uw hand zet.
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DON’T
COMPROMISE
Deze houthaard is voor wie niet kiest voor
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compromissen, maar luistert naar zijn gevoel.

DESIGN
Robuuste & strakke look
De Kalfire W53/50R geeft zowel een robuuste als een strakke look aan uw
interieur en is perfect geschikt voor een ruimtelijk interieur. Dankzij zijn vorm
is de haard daarnaast zeer geschikt om ook als roomdivider te fungeren.

Uw droominterieur is maakbaar
De Kalfire W53/50R is een uitzondering in zijn klasse door de vele
inbouwmogelijkheden. Als roomdivider wordt de ruimte stijlvol opgedeeld,
als driezijdige haard vormt het een topstuk in uw interieur. U kunt kiezen
uit meerdere kaders en drie verschillende achterwanden. Zo zorgt u dat de
haard precies aansluit bij uw droominterieur.
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EFFICIËNTIE
Minder hout, meer vuur  
De Kalfire W53/50R behoort tot de milieuvriendelijkste haarden ter wereld,
en zit vól duurzame en ingenieuze technieken. Zo zorgt de perfecte afdichting bijvoorbeeld voor een schonere, optimale verbranding en een maximaal rendement. Bovendien zijn alle Kalfire houthaarden voorzien van een
intelligent kleppensysteem en geautomatiseerde luchttoevoer. Een systeem
dat zorgt voor de schoonst mogelijke verbrandingslucht. Samen met de
luchtdichtheid wordt ook het houtverbruik geminimaliseerd. Zo maakt u
meer vuur, met minder hout.
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Reinigen is kinderspel
Door middel van het Kalfire Easy Door System kan de ruit van de Kalfire
W53/50R gemakkelijk naar voren geschoven worden. Zo maakt u de ruit eenvoudig schoon. Daarbij is de ruit van de haard vrij van metalen hoeklijsten,
die voor vuilophoping kunnen zorgen. Dit maakt het schoonmaken een fluitje
van een cent. Gebruiksvriendelijk en comfortabel.

Naast het unieke Easy Door System zijn alle Kalfire houthaarden ook voorzien van het uitzonderlijke Clean Window System. Dit systeem laat doorlopend een smalle stroom lucht langs het glas vallen zodat uw ruit minder
snel vuil wordt en langer schoon blijft dan andere haarden.

Garantie op kwaliteitsproducten
Ook focust Kalfire, naast gebruikersgemak, design en milieuvriendelijkheid,
zich op duurzaamheid op alle fronten. Alleen het beste is goed genoeg. Zo
gebruiken wij alleen eersteklas materialen en technieken, en geven we
bovendien vijf jaar garantie op onze producten.
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DE ARCHITECT
AAN HET
WOORD

Als architect werk ik al bijna 20 jaar samen met Kalfire – u zou kunnen
zeggen dat we een warme band hebben opgebouwd. Vaak klopt Kalfire aan
met een ontwerp dat nog tot zijn recht moet komen in een groter plaatje.
Daar kom ik om de hoek kijken. Wat ik bewonder aan Kalfire is dat ze uitzonderlijk innovatief zijn, en open durven staan voor vernieuwende ideeën.

Voor de klant maak ik het liefst iets

Met de W53/50 presenteert Kalfire een uniek exemplaar in de haarden-

moois voor de rest van zijn leven,

wereld. Wat ik onder meer zo bijzonder vind aan deze haard is de vorm. De

en de Kalfire W53/50R past in ieder

W53/50R is de eerste houthaard op de markt waarvan de zijdes zo diep en

plaatje. Als de klant geniet, geniet

kaderloos zijn. En omdat een haard het middelpunt is van een kamer, is dat

ik ook.

belangrijk. Als u een ruimte binnenkomt, is de haard het eerste wat u ziet.
Kalfire zorgt ervoor dat wat u ziet, schitterend is.

- Boudewijn Slings, Architect
De toepassingsmogelijkheden van deze haard maken hem aangenaam om
mee te werken. Doordat de W53/50R een kastbreedte heeft, is hij in elk
type huis gemakkelijk in te bouwen. Het is een compacte haard, dus zijn de
mogelijkheden enorm. Als creatieveling werk ik graag met zulke flexibele
mogelijkheden.
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Kaders
3 cm diep, 4 mm dik

7 cm diep, 8 mm dik

ALLES OVER
INBOUW
Achterwanden
Kalfire heeft een ruim aanbod aan mogelijkheden waarmee u uw haard een
persoonlijke touch geeft. Op basis van uw droom, smaak en specifieke voor-

Design

Lamellen

Skamol

keuren bekijkt u, samen met uw gerenommeerde Kalfire dealer, de diverse
opties. U maakt een keuze in kaders, achterwanden en de manier van inbouwen. Zo kiest u altijd voor de haard die het beste bij u past.

De kaderloze W53/50R loopt voorop in design, en biedt van alle kanten een
vrij en veilig zicht op het vlammenspel. De haard past naadloos in uw
interieur, en u kunt onbekommerd genieten van vuur in zijn puurste vorm.
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Kalfire W53/50R
Kalfire W53/50R
Voorzijde

Zijaanzicht

Breedte: 465 mm

roomdivider met een glazen
Energie-efficiëntieklasse: A+

65
65

480
480

350
+45
350 0

+45
0

Energie-efficiëntie-index: 107%
Achterwanden

Gewicht toestel: 327 kg

Design

Rendement: 80%

Inbouwkaders

Gereduceerd vermogen: 6,5 kW

Standaard kader: 3 cm diep, 4 mm dik

Kg hout p/uur bij gereduceerd vermogen: 1,75 kg

Optioneel kader: 7 cm diep, 8 mm dik

Nominaal vermogen: 13 kW

Kalfire W53/50R
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Kg hout p/uur bij nominaal vermogen: 3,5 kg
Glasmaat

Minimale verse luchttoevoer: 1 x ∅ 180 mm

Bovenzijde
200
200

269
269

Lamellen

554
554

203
203

Schoorsteenkanaal: ∅ 200 mm

821
821
150 (2x)
150 (2x)

Skamol

532
532
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Beschrijving: gesloten driezijdige

569
569
340
340

Lengte: 385 mm

500
500

Type: houthaard

+45
0

Stookbodem

1701
+45
1701 0

Kalfire W53/50R

liftdeursysteem

776
776

616
616

200
+45
200
1496
+45 0
1496 0
+45
1869
+45 0
1869 0

TECHNISCHE
SPECIFICATIES

Breedte: 480 mm
Breedte zijglas: 532 mm

600
600

Hoogte: 500 mm

All dimensions in mm. Modifications under reserve.
All dimensions in mm. Modifications under reserve.

14-11-2018
sheet 1 / 7
14-11-2018
sheet 1 / 7

DON’T COMPROMISE.

Geloërveldweg 21

info@kalfire.com

5951 DH Belfeld, NL

W53-50R.KALFIRE.COM

